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Dit parochieblad is bedoeld voor een periode van 6 weken. 

De volgende aflevering verschijnt 25 juni 2011. 
     

 

COMMUNIELIEDJE UIT VROEGER TIJD 

 

Heer Jezus heeft een hofken  

waar schoon bloemen staan 

Daarin zoo wil ik plukken gaan, 't is wel gedaan. 

Men hoort er niet dan engelenzank en harpgespel, 

trompetten en klaretten en die veêlkens al zoo wel. 

 

Maar d'allerschoonste, beste bloem al in dat hof 

dat was de Heere Jezus zoet,dus zij Hem lof. 

Men hoort er niet dan engelenzank en harpgespel, 

trompetten en klaretten en die veêlkens al zoo wel 

 

 

                                                            

                                                    

Och Jezus, al mijn goed en al mijn zaligheid 

Maakt van mijn hert uw hoveken, het is bereid. 

Men hoort er niet dan  

engelenzank en harpgespel, 

trompetten en klaretten 

en die veêlkens al zoo wel!  
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GEBEDSINTENTIES 

De pauselijk aanbevolen gebedsintentie voor de maand mei luidt: “Wij bidden dat 

zij die werkzaam zijn binnen de communicatie-media, respect hebben voor de 

waarheid, voor solidariteit en voor de waardigheid van iedere mens.” 

 

Voor juni luidt de intentie: “Wij bidden dat de priesters, verbonden met het Heilig Hart 

van Jezus, altijd trouwe getuigen zijn van de zorgzame en barmhartige liefde van God.” 

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

ST.-PETRUSFESTIVAL SITTARD: DIVERSITEIT EN KWALITEIT 

Op zondag 15 mei zal voor de vijfde keer het St.-Petrusfestival plaatsvinden. Dit eerste 

lustrum zal groots worden gevierd. Het festival begint met een feestelijke mis om 11.30  

in de St.-Petruskerk door Der Junge Chor uit Heinsberg, een jong en dynamisch 

kamerkoor, dat sinds haar optreden in 2007 op hoog niveau presteert. Het koor staat 

onder leiding van Winnfried Kleinen. Om 14.00 uur komen de musical-liefhebbers aan 

hun trekken in de Basiliek aan de Oude Markt met een sprankelende uitvoering van het 

jongerenkoor Jokola uit Brunssum. Het koor staat bekend om haar schitterende 

uitvoeringen van musicals o.l.v. Ralph Hamer. Om 15.30 uur vervolgt het festival met 

in de St.-Petruskerk met Sittards eigen mannenkoor  SI-Tard. O.l.v. Emmanuël Pleijers 

brengen de mannen een keur aan sonore zang van Schubert tot gospelmedley. Voor de 

begeleiding zorgen pianiste Monique Offermans en organist Arno Kerkhof. 

Het St.-Petruskoor zal het eerste lustrum om 20.00 uur monumentaal afsluiten met een 

fantastisch slotconcert, eveneens in de St.-Petruskerk. U kunt dan genieten van de 

klanken van het koor onder begeleiding van het euregionale Maasland Symfonieorkest 

in het Requiem en de Pavane van Gabriël Fauré. Daarnaast staat Felix Mendelssohn’s 

Psalm 42 op het programma. De sopraansolo’s worden gezongen door Bianca Lenssen, 

de baritonsolo door Math Schiffelers. Het geheel staat onder leiding van Arno Kerkhof. 

Ook dit jaar verschijnt er weer een prachtig programmaboek waarin alle concerten zijn 

opgenomen. Het zal verkrijgbaar zijn voor aanvang van de uitvoeringen.   

Gezien de unieke locatie van de concerten in de Sittardse binnenstad is toegang alleen 

mogelijk met een z.g. “donateurskaart”. De opbrengst hiervan komt geheel ten goede 

aan de stichting ter bestrijding van de onkosten en investering in de continuïteit van het 

festival. Voor reserveringen en nadere (programma)informatie kunt u terecht op 

www.stpetrusfestivalsittard.nl.  

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

SAM’S KLEDINGINZAMELING VOOR MENSEN IN NOOD      

Bij de voorjaarsinzameling voor Mensen in Nood van 16 april werd in 

totaal bij de Petruskerk 425 kg aan kleding ingezameld en in Limbrich- 

 

terveld 175 kg kleding ingezameld. De opbrengst hiervan komt ten goede aan het project 

van ‘droogte cyclus management’ in Kenia. Hartelijk dank voor uw medewerking! 

http://www.stpetrusfestivalsittard.nl/
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HET KLEINE JONGETJE EN HET MANDJE 
Kent u Andreas? Dat is de apostel, die een broer van Petrus was. Hij valt niet op tussen 

die grote apostelen. We kennen hem wel in onze verkeerswetgeving: het Andreaskruis 

dat ons waarschuwt voor een spoorwegovergang… de twee kruisbalken als een neer-

liggend kruisteken….  kruisiging...   overgang van weg over spoor. Andreas is ook als 

apostel op een kruis geëindigd. Hij heeft letterlijk de Heer gevolgd. Maar een klein 

voorval uit zijn leven is wel opmerkelijk. U kunt het lezen bij Johannes (Joh 6, 1-15). 

Het gaat erom dat er een grote groep van mensen is die Jezus volgt. Maar Jezus 

onderrícht niet alleen; Hij wilt hen ook voedsel geven voor onderweg. Daarom stelt Hij 

aan zijn naaste medewerkers de vraag: hebben we genoeg voedsel bij ons voor al die 

mensen? Je kunt ze toch niet zo met een lege maag wegsturen? Johannes vertelt erbij 

dat Jezus bewust die vraag stelde. Hij wilde zijn vrienden op de proef wilt stellen. 

Verwarring alom: iemand begint al direct te rekenen, maakt een begroting en zegt heel 

gedecideerd: het gaat niet… al hadden we tweehonderd denariën .. dan hebben we nog 

te weinig.  Ineens zegt Andreas: ‘Er is hier wel een jongetje met vijf gerstebroden en 

twee vissen.’ Eigenlijk zouden we allemaal hardop moeten lachen…. daar kun je toch  

niks mee? Dat staat er ook: wat betekent dat voor zo’n aantal?? En 

onverwacht is deze opmerking van Andreas de inleiding tot het 

bijzondere teken dat Jezus nu gaat verrichten. Hij laat ze allemaal 

plaats nemen, op de grond, op het gras, er was zelfs sprake van 5000 

mensen… En dan begint Jezus met het dankgebed. Dat jongetje is de 

aanleiding voor Jezus, nog beter gezegd: dat jongetje met het korfje 

draagt de volledige maaltijd die God ons wilt schenken. Het wonder   

geschiedt dat alle mensen voldoende gevoed worden en na afloop is er nog voldoende 

over: 12 manden, zo staat er! Dat wil zeggen dat er voldoende is voor alle volkeren, 

voor allen die willen geloven. In de komende zondagen van Pasen naar Pinksteren toe, 

zullen er heel wat kinderen zijn die hun Eerste Heilige Communie doen. Meestal zijn 

we dan allemaal zeer vertederd. Onnoemelijk veel foto’s worden er gemaakt. Ouders, 

misschien school en ook medewerkers in de pastoraal met de kapelaan doen hun best 

om al deze kinderen voor te bereiden. Een hele klus, zo lijkt het...  maar lees nog eens 

goed het evangelie over het jongetje met de broodmand. Spontaan doeg die kleine heel 

trots wat hem was toevertrouwd. Wat hebt u uw kind toevertrouwd???  Van fietsen tot 

computers met allerlei laatste nieuwe snufjes… of hebt u uw kind ook zo’n mandje toe-

vertrouwd??  Had u er oog voor?  Of hebt u het –zoals de hele groep apostelen– het over 

het hoofd gezien? Druk bezig met berekeningen, komen we er wel uit, wie komt er 

allemaal op mijn feest??? Andreas zag het direct: er loop hier wel een kleine jongen…..  

Kijken we ook zo naar onze communicanten?? Onze jongens en meisjes die op die 

zondagmorgen iets mogen dragen van het broodmandje van Jezus. Het geheim van 

Gods Liefde openbaart zich bij onze eigen kinderen. Begint u te begrijpen waarom het 

zo’n belangrijk feest is?  Hang er a.u.b. geen rookgordijn omheen, met al die cadeaus. U 

bent verantwoordelijk als uw kind meent dat het Communiefeest enkel een feest is van 

cadeautjes. Uw kind weet heel goed dat Jezus hem of haar zijn broodmandje 

toevertrouwt. Uw kind wil heel graag Jezus helpen bij het uitdelen van al deze gaven! 

Proficiat!                                                                         Deken W. van Rens 
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 WAT VALT ER TE DOEN:  
 

PETRSUFESTIVAL zie pagina 2  zondag 15 mei 

 

VESPERVIERING ROEPINGENZONDAG  zondag 15 mei 

Op Roepingenzondag – 15 mei – gaat bisschop Frans Wiertz voor in een vesperdienst in 

de Sint-Christoffelkathedraal te Roermond. Bij de viering zijn onder meer leden van het 

gebedsapostolaat voor roepingen en de studenten van het Grootseminarie Rolduc 

aanwezig. Maar ook alle anderen zijn welkom om samen met hen te bidden voor 

roepingen tot het priesterschap, het diaconaat, het religieuze of Godgewijde leven. 

Voorafgaande aan de viering is er vanaf 13.00 uur gelegenheid tot aanbidding van het 

Allerheiligste,’beveneens in de kathedraal.  

Plaats: Sint Christoffelkathedraal, Roermond 

Datum:  zondag15 mei 

Tijd:   13.00- 17.00 uur   

 

PELGRIMSWANDELING BORN-HEPPENEERT           zaterdag 21 mei  

Bij gelegenheid van de presentatie van de wandelgids ‘Bidden bij de buren’ organiseert  

Stichting Pelgrimswegen & Voetpaden op 21 mei een wandeling van Born naar het 

bekende kerkje in het Belgische Heppeneert, waar een eeuwenoud beeldje van ‘O.L.V. 

van Rust’ wordt vereerd. Deze tocht, één van de tien wandelingen uit de nieuwe, rijk  

 

geïllustreerde pelgrimsgids, is 12 km lang gaat en grotendeels over landwegen 

door weidegebied en via de Maasdorpjes Schipperskerk, Illikhoven en 

Vissersweert. Bij Maaseik wordt de Maas en de grens overgestoken 

Deelname is gratis en opgave is niet nodig. 

Start:  10.00 uur Martinuskerk in Born, opening en pelgrimsgebed   

Afsluiting: 13.30 uur kerkje van Heppeneert, pelgrimsviering en overhandiging van 

 het 1
e
 exemplaar van de wandelgids aan deken Housen van Maaseik  

Meer info: op de website www.spvlimburg.nl 

 

 

JAARFEEST BASILIEK  28-29 mei 

In het weekeinde van 29-30 mei wordt in de Basiliek aan de Oude Markt weer het jaarfeest 

van O.L.Vrouw van het Heilig Hart het gevierd. De feestelijke openingsmis vindt plaats  op 

zaterdagavond om 18.00 uur, met deken Van Rens als hoofdcelebrant en muzikale 

medewerking van het Basiliek-koor en een koper-ensemble.  

Op zondag 29 mei wordt de Mis bgv het Jaarfeest opgedragen door de nieuwe provinciaal 

overste van de MSC-orde, pater J.J. Bol en zorgt het koor van Overhoven voor de muzikale 

opluistering. 
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VOOR DE JEUGD: 
 

WJD MADRID: aanmelden kan nog net! 

Volg de ontwikkeling in de aanloop van de WereldJongerenDagen via: 
www.jongkatholiek.nl. Info over de Bisdomreizen:  

diaken Jos Valke: 0475-386824 
 

Op Palmzondag heeft hulpbisschop E. de Jong tijdens een speciale bijeenkomst in Abdij 

Rolduc te Kerkrade de aftrap gegeven voor de Wereldjongerendagenreizen vanuit het 

bisdom Roermond. Hij deed dat met de deelnemers aan de reis naar Madrid waar dit 

grootse spektakel komende zomer plaatsvindt. Thema van de dagen is “Geworteld en 

opgebouwd in Jezus Christus, standvastig in het geloof.” 

 

HEILIGDOMSVAART MAASTRICHT 2011 

 

Maastricht maakt zich op voor de viering van de 54e Heiligdomsvaart! 

Elke zeven jaar, zoals de van oudsher geldende traditie aangeeft, komen 

duizenden pelgrims naar Maastricht met als hoofddoel een bezoek aan 

het graf van de eerste bisschop van Maastricht, Sint Servatius. Sint 

Servatius, Armeniër van geboorte, leefde in Maastricht van circa 375 tot 

384 n.C. In 384 werd hij begraven langs de heerbaan die Keulen via 

Maastricht met de Kanaalkust verbond. De mens Servatius had door zijn 

leefwijze zo’n diepe indruk achtergelaten dat direct na zijn dood mensen 

pelgrimeerden naar zijn graf. 

 

Het pelgrimeren naar het graf van Sint Servatius nam dergelijke vormen aan dat door 

zijn opvolgers de bisschoppen Monulphus en Gondulphus achtereenvolgens een houten 

kerkje en nadien een templum magnum werden gebouwd. De huidige basiliek stamt uit 

de eerste helft van de elfde eeuw. De verering voor Sint Servatius heeft nimmer 

ingeboet. De Maastrichtenaren zijn nog steeds trots op hun eerste bisschop en het geloof 

dat hij in onze streek heeft gebracht. In 2011 staat de Heiligdomsvaart wederom in het 

teken van de verering van de eerste bisschop van Maastricht en andere heilige broeders 

en zusters in het geloof. Tien dagen lang, van 30 juni t/m 10 juli, zal Maastricht en met 

name de Sint Servaasbasiliek zich opmaken om de vele pelgrims uit binnen- en 

buitenland te ontvangen. Naast de religieuze vieringen zal ook een breed 

cultuurprogramma geboden worden.  

 

Het thema van de Heiligdomsvaart 2011 luidt: ‘Ad Lucem - het Licht tegemoet’. Het 

thema laat de bezoekers ervaren welke de weg is naar het Eeuwige Licht. Tijdens deze 

Heiligdomsvaart wordt het thema 'Ad Lucem' in al zijn varianten aan de orde gesteld 

zowel in de vieringen als in de andere (culturele) uitingen. 

Eén van de hoogetpunten wordt ongetwijfeld de plechtige Ommegang door het centrum 

van Maastricht op zondag 3 juli. 
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VERDIEPENDE VAKANTIES  

Ook deze zomer zijn er weer tal van mogelijkheden om de vakantie leuk en ontspannend, 

maar tegelijk verdiepend en/of bezinnend in te vullen. Hiernaast een greep uit het aanbod; 

voor meer informatie kunt u ook bij onze parochie-administratie terecht. 

 

CELEBRATE-FESTIVAL   Overstag!- het roer om-  vr. 22 t/m vr. 29 juli  

Vakantieweek vanuit de Charismatische Vernieuwing, voor gezinnen, jongeren, tieners, en 

alle gelovigen om samen met God tot rust te komen en opnieuw de koers te bepalen. 

Ochtendprogramma’s met lezingen, lofprijzing en eucharistieviering, middagen vol sport, 

spel en workshops en in de avonden momenten van ontspanning en gebed. De jongeren, 

tieners en kinderen volgen een sprankelend, verdiepend eigen programma.  
Locatie: vakantiepark Pagedal, Stadskanaal (Zuidoost-Groningen) 

Meer info en opgave:  info@celebratefestival.nl  / 0492-477657  

 

 WANDELREIZEN IN ITALIË   

 

Al sinds 1995 organiseert de Stichting Franciscaanse Voettochten elk jaar een 

aantal voettochten in het spoor van Franciscus van Assis, voor iedereen met een 

goede conditie, avontuurlijke instelling en die op zoek is naar spiritualiteit. 

Wandelen van klooster naar klooster door het prachtige Italië, onder begeleiding 

van gids en wandelpater Mattie Jeukens 

Voettocht van Narni naar Assisi: 4 t/m 22 juli Kosten € 845,-- (all in) 

Voettocht van Fiesole naar Assisi: 25 aug t/m 11 sept Kosten:  895,-- (all in) 

Meer info en opgave: Voltastraat 25, 6224 EK Maastricht ,  045-5226462  

 

 

 

KINDERKAMPEN: 

VANUIT  ONZE  PAROCHIE 

 

De zomerkampen van kapelaan Van der Wegen, boordevol sport, spel, recreatie en 

muziek rond een centraal thema, vinden dit jaar plaats in Kessel-Eik. Ga je mee?! 

Data: Meisjeskamp:  maandag  8 t/m zaterdag 13 augustus 

 Jongenskamp:  maandag  15  t/m zaterdag 22 augustus 

Meer info en opgave:  kapelaan Van der Wegen   4512628    

 
VANUIT ONS BISDOM     

-voor jongens   7-12 jaar:  Jongenskamp Wees niet bang  Banneux 18 t/m 22 juli 

-voor jongens 12-16 jaar:  Survivalkamp Teamplay  Epen  25 t/m 29 juli   

-voor meisjes 12-15 jaar:   Meidenkamp Back tot Basic    Simpelveld  11 t/m 15 juli  

-voor meisjes   7-12 jaar: Meisjeskamp Hand in hand  Simpelveld 18 t/m 22 juli 

-voor jongeren 15-20 jaar:  Ardennentocht  België  18 t/m 22 juli 

Kosten:   kampen  € 80,-; Survivalkamp € 90,-;  Ardennentocht € 135,- p.p. 

Meer info en opgave:   m.degens@bisdom-roermond.nl of   0475-386835 

 

mailto:info@celebratefestival.nl
mailto:jongeren@bisdom-roermond.nl
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VANUIT DE EMMANUEL-BEWEGING  

Vrolijk kamp voor kinderen van 8 t/m 12 jaar met een inhoudelijk programma, bos-spelen, 

musical, gebed en sport rond het verhaal van Sint Christoffel. (Groot Sterk Machtig!) 

Locatie: Conferentie-oord Emmaus te Helvoirt 

Datum: dinsdag 2 t/m zondag 7 augustus 

Meer info en opgave: www.emmanuelzomerkamp.nl of    040-2212531 

 

 

PINKSTEREN 
De naam Pinksteren komt van het Griekse pèntèkostè, dat 

‘vijftigste’ betekent. Het is de laatste dag van de vijftigdaagse 

Paastijd, die aanvangt op Paaszondag. De Kerk viert met Pinksteren 

de voltooiing van Pasen door de uitstorting van de Heilige Geest 

over de apostelen. 

 

Al vroeg in de geschiedenis van de Kerk wordt het christelijk pinksterfeest op de 

vijftigste dag van de Paastijd gevierd. Aanvankelijk worden met Pinksteren zowel de 

neerdaling van de Geest als de Hemelvaart van Jezus gevierd. In 310 besluit het 

Concilie van Elvira dat de Hemelvaart voortaan als zelfstandig feest gevierd moet 

worden, en wel op de veertigste dag van Pasen. Pinksteren wordt een zelfstandig feest, 

geheel gewijd aan de uitstorting van de Geest. Tussen Hemelvaart en Pinksteren ligt dan 

het Pinksternoveen, waarin voor de werking van de Heilige Geest wordt gebeden. 

Lucas schildert de neerdaling van de Geest als een wonderbaarlijke gebeurtenis. Het 

wonder mist zijn uitwerking op de buitenwereld, en dan met name op de in Jeruzalem 

aanwezige buitenlanders, natuurlijk niet: "Toen dat geluid opkwam, liep de menigte te 

hoop en raakte in verwarring, omdat iedereen hen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze 

stonden versteld en vroegen zich verwonderd af: `Maar dat zijn toch allemaal 

Galileeërs die daar spreken! Hoe is het dan mogelijk dat ieder van ons de taal van zijn 

geboortestreek hoort? Parten en Meden en Elamieten, en bewoners van Mesopotamië, 

Judea en Kappadocië, Pontus en Asia, Frygië en Pamfylië, Egypte en het Libische 

gebied bij Cyrene, en hier woonachtige Romeinen, Joden en proselieten, Kretenzen en 

Arabieren, wij horen hen in onze eigen taal spreken over de grote daden van God.' 

(Handelingen 2, 5-11). De theologische betekenis van het taalwonder heeft in ieder 

geval te maken met de katholiciteit van de Heilige Geest. ‘Katholiek’ betekent namelijk 

letterlijk ‘universeel’. De Geest, zo wordt met Pinksteren duidelijk, laat zich verstaan 

aan eenieder die er oor voor heeft. Gods liefde openbaart zich voortaan niet langer aan 

één volk maar aan alle volken, rassen en talen. De apostelen zijn de vertolkers van de 

taal van goddelijke liefde en zijn daardoor toegerust om het Evangelie in heel de wereld 

te verkondigen.  

De katholieke traditie ziet in de Pinkstergebeurtenis zoals Lucas die in de Handelingen 

beschrijft, de geboorte van de Kerk. Door de kracht van de Geest presenteert de Kerk 

zich voor het eerst aan de wereld, te beginnen in Jeruzalem, het centrum van de joodse 

godsdienst. In Handelingen staat beschreven hoe Petrus na de neerdaling van de Geest 

als eerste van de apostelen naar voren treedt en zich richt tot de "joodse mannen en 

http://www.katholieknederland.nl/abc/detail_objectID413106.html
http://www.katholieknederland.nl/abc/detail_objectID330624.html
http://www.katholieknederland.nl/abc/detail_objectID319130.html
http://www.katholieknederland.nl/abc/detail_objectID400050.html
http://www.katholieknederland.nl/abc/detail_objectID400082.html
http://www.katholieknederland.nl/abc/detail_objectID239155.html
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bewoners van Jeruzalem". Petrus, de man die op Goede Vrijdag zijn Heer nog driemaal 

verloochend had, neemt nu onbevreesd het woord en legt aan de hand van de Heilige 

Schrift uit dat Jezus de Messias is. Petrus roept na zijn toespraak de toehoorders op zich 

te bekeren, met resultaat: Die zijn woord aannamen lieten zich dopen, zodat op die dag 

ongeveer drieduizend mensen zich aansloten (Handelingen 2, 41).  

                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 

Elly Boesten-Daniëls, De Baenje, 93 jaar  †     1- 4 -2011 

Maria Pieters-Maas, Valkenburgerweg Heerlen, 94 jaar †     6- 4- 2011 

Heinz Geene, Benedictastr 10/2, 75 jaar  †   10- 4- 2011 

zuster Philiberta (Bero), Kollenberg 2, 87 jaar †   16- 4- 2011 

Edith Gulikers, Thaalweg Oost, Echt, 44 jaar †   18- 4- 2011  

Lies Schrijen-Rutten, Hoogstaete, 96 jaar  †   20- 4- 2011 

Greet Keijsers-Ulehake, Engelenkampstr 35-2 , 90 jaar †   22- 4- 2011 

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

 

KERKELIJK HUWELIJK    

gaan huwen:   
 

Arthur Neuhof en Nadine Eberson, Hulsestraat 26   27  mei 2011 (Maastricht) 

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

 moge de vrede van Christus steeds wonen in u en in uw huis’    (Uit de huwelijksliturgie) 

 

http://www.katholieknederland.nl/abc/detail_objectID319131.html
http://www.katholieknederland.nl/abc/detail_objectID239174.html
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GEDOOPT 
Tamika, dochter en 

Zyon, zoon van echtpaar Gressmann-Mes, Burg. Corbeijstraat 2     3-4- 2011  

Daan, en 

Nick, zonen van echtpaar Maessen-Leenders, Past Dolsstr , Grevenbicht 17-4- 2011  

Dustin Kelleners, zoon van mevrouw Hermes, Catullusstraat 7     8-5- 2011 

Kian, zoon van echtpaar Rademakers-Murk, Rapunzel 2     8-5- 2011 

Gefeliciteerd! Wij bidden dat Tamika, Zyon, Daan, Nick, Dustin en Kian 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.  
 

 

 

    EERSTE HEILIGE COMMUNIE 
In deze Paastijd wordt in onze parochiekerken in een viertal 

Heilige Missen het feest van de Eerste Heilige Communie gevierd.   

 Na een spannende tijd van voorbereiding en oefenen, mogen onze Communicanten 
voor de allereerste keer Jezus ontvangen in de Heilige Hostie. Op vrijdag 20 mei vindt 
de Eerste Communieviering van de kinderen van de Parkschool plaats; op zondag 19 
juni die van SBO ‘Het Mozaiek’. In de Pauluskerk is de H.Communiemis op 22 mei.  

Op Hemelvaartsdag 2 juni breekt de grote dag aan voor 32 kinderen van de 
basisscholen St. Petrus, De Baandert, Gustav Hoefer, Aan de Meule en De Vlieger. 

  

In de H.Mis van 9.30 uur ontvangen in de St.-Petruskerk de Eerste Communie: 

Daan Adriaanse 

Gwen Aelmans 

Liam Bijlsma 

Isa Brouwers 

Bo Bruinen 

Isa Coenen 

Sidney Dohmen 

Kris Franken 

Gina Gagliardi 

Tamika Gressmann 

Demi Haan 

Nina Heinz  

  

Martijn v.d. Heyden 

Myrthe IJdema 

Sem Jacobs 

Stan van Keulen 

Maxim Kops 

Chrissy Kremers 

Teun Langenfeld 

Judith Paas 

Gino Philippen 

Geatano Pizzuto 

Dylan Ramakers 

 

Stan Reinders 

Britt Riedel 

Xin Schulpen 

Rick Smeets 

Dylano Ubachs 

Sjoerd Veldhuijsen 

Niebla Veugen 

Nikki Vinken 

Tessa Willems 

 

Communicantjes, van harte proficiat en Gods zegen bij deze mooie gebeurtenis!  
Wij wensen jullie en jullie ouders een heel fijne en zonnige dag toe. 
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BIDDENDE MOEDERS 

In onze parochie komt er al enkele jaren iedere week, -m.u.v. de schoolvakanties-  in een 

gebedsuur een groep moeders bij elkaar om voor hun kinderen en kleinkinderen te 

bidden. ‘Biddende Moeders’ (‘Mothers Praying) is in 1995 in Engeland ontstaan en 

bestaat nu al in 80 landen over de hele wereld. Twee grootmoeders, Veronica en haar 

schoonzus Sandra voelden zich door de Heer geleid om ‘Biddende Moeders’ te beginnen 

en op een speciale manier voor hun kinderen te bidden. Ze begrepen, dat ze alle pijn en 

zorg om hun kinderen bij Hem moesten brengen en dat ze konden vertrouwen op Zijn 

woorden: “Vraag en je zult krijgen”. Door deze belofte, begrepen ze dat de Heer juist op 

dit vragen wacht om de pijn weg te nemen en hen hun kinderen te zegenen en te genezen, 

wanneer ze in geloof tot Hem komen. In de afgelopen jaren waren er veel prachtige 

gebedsverhoringen: kinderen die van de drugs afkwamen, kinderen die na jarenlange 

afwezigheid, weer terug naar huis kwamen, herstel in relaties (zowel in het gezin als op 

school etc. De samenkomsten van ‘Biddende Moeders’ houden zich strikt aan de regel 

van vertrouwelijkheid, dat er niets wordt doorverteld van wat iemand in de samenkomst 

heeft gedeeld. De moeders steunen elkaar in gebed en ze voelen zich gesterkt in de 

zekerheid, dat duizenden moeders over de hele wereld deel uitmaken van ‘Biddende 

Moeders met hen meebidden. 

Behalve ‘Biddende Moeders’ zijn er ook veel groepen ‘Biddende Vaders’.  Wilt u meer 

informatie en/of wilt U zich hierbij aanmelden? Neemt u dan contact op met:  

Trees en Ben Scholte, via e-mail t.m.wouda@hotmail.com  

Meer informatie krijgt u ook bij: mw. Van der Ploeg:susannevanderploeg@gmail.com 

 

    

 

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 

 

WOESTIJNDAGEN  -in stilte         13 t/m 17 juni 
‘Woestijndagen'  met één conferentie per dag, en verder alle ruimte voor stilte en 
desgevraagd persoonlijke begeleiding. Ook is er iedere dag een eucharistieviering.                                                          

 Leiding:  pater F. Vervooren 
Aanvang: dinsdag 13 juni, 17.00 uur 
Sluiting: vrijdag 17 juni, 13.30 uur   10.00-17.00 uur  
Kosten:  € 216,-- 
 

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

 

mailto:t.m.wouda@hotmail.com
mailto:susannevanderploeg@gmail.com
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UW AANDACHT S.V.P. 

Op de donderdagen in mei vervalt het Lof en Heilig Uur in de Petruskerk,  
omdat wij ons dan aansluiten bij de Maria-vieringen in de Basiliek: 

dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag: 15.30 Mariaviering 
donderdag 18.30 uur: Marialof met Rozenhoedje en noveengebed 

 

Zondag 15 mei: Vierde Zondag van Pasen, Roepingenzondag, Zondag van de Goede 
Herder. Petrusfestival. De Eucharistieviering van 11.30 uur in de Petruskerk wordt 
opgeluisterd door ‘Der Junge Chor’ uit Heinsberg. De Meeropbrengst van de collecte is 
deze zondag bestemd voor de Paredisstichting. 
Zondag 22 mei: Vijfde Zondag van Pasen. 
Zaterdag 28 mei: Opening van het Jaarfeest van de Basiliek. De kerkgangers van de 
Petruskerk trekken in korte processie naar de Basiliek, waar om 18.00 uur de H.Mis 
begint ter opening van het jaarfeest. Er is deze dag dus géén avondmis in de Petruskerk! 
Zondag 29 mei: Zesde Zondag van Pasen. Jaarfeest van de Basiliek. 
Donderdag 2 juni, Hemelvaartsdag: Hoogfeest van de Hemelvaart van de Heer. De 
vieringen in onze kerken zijn als op zondag. Om 9.30 uur in de St-Petruskerk: Eerste 
Heilige Communie van de Communicantjes van de basisscholen St. Petrus, De 
Baandert, Gustav Hoefer, Aan de Meule en De Vlieger. 

Het Heilig Uur op de vooravond van de 1
e
 vrijdag van juni vervalt deze dag! 

Vrijdag 3 juni: Eerste vrijdag van de maand toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus. 
Vanaf 17.00 uur wordt de H. Communie gebracht aan zieken en aan-huis-gebondenen. 
11 t/m 19 juni: Week van de Nederlandse Missionaris.  Hiervoor wordt een extra 
collecte gehouden in de vieringen op Pinksterzondag. 

Zondag 12 juni: Hoogfeest van Pinksteren.  
Wij herdenken en vieren de gave van de Heilige Geest 
aan de apostelen, de aanvang van de Kerk  
en het begin van haar zending naar alle talen, volken en rassen. 

 

 

Maandag 13 juni: Tweede Pinksterdag. De Heilige Missen zijn als op zondag.  
Zondag 19 juni: Hoogfeest van de Heilige Drie-eenheid. Om 9.30 uur in de St-

Petruskerk: Eerste H. Communie van de Communicantjes van SBO ‘Het Mozaiek’. 
Vrijdag 24 juni: Hoogfeest van de Geboorte van Johannes de Doper. 
Zondag 26 juni: Sacramentsdag. Hoogfeest van het Heilig Sacrament van het 
Lichaam en Bloed van Christus. Processiezondag.  

 

 

KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES 
Attentie: het vólgend parochieblad bestrijkt de periode van 25 juni tot 6 augustus 2011.  
Misintenties die u daarin graag vermeld wilt zien, dienen uiterlijk opgegeven te zijn op 
donderdag 17 juni 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. 
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ST.-PETRUSKERK 

Zaterdag 14 mei 
 H. Mattias, apostel 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

18.00 uur plzwd Günther Rademachers; 

gestplev voor zielenrust v overl echtp Jan 

Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina 

Krux; pljrd Felix Paques en echtgenote 

Leonie; nadienst Heinz Geene, Edith 

Gulikers, Lies Schrijen-Rutten, Greet 

Keijsers-Ulehake (samenzang) 
Zondag 15 mei, Vierde Zondag van Pasen, 

 Roepingenzondag,  

 Zondag van de Goede Herder 

11.30 uur gestpljrd Cor de Wit en Dory 

Neilen, Koos Simons en overledenen vd fam 

Simons en de fam Stevens, Frieda Martens-

Bosmans, Marianne Boelens-Spée; 1
e
 pljrd 

Fred Verhoeve, pljrd Toon Nieuwboer en 

voor Mieke Nieuwboer, Piet Schmitz, Harry 

Sprengers en Johanna Sprengers-Verbrugge 

en tevens voor levende en overl leden vd fam 

Sprengers-Verbrugge, overl ouders Leonard 

Dieteren en Maria Brandts uit dankbaarheid;  

plev Martin Janssen, overleden familieleden 

Pier-Weijzen (Der Junge Chor, Heinsberg) 
Maandag 16 mei 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen,  

19.00 uur gestev overledenen vd fam. 

Janssen-de Ponti 

Dinsdag 17 mei 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;  

ev fam Wyszenko, Meerts en Hendriks  

19.00 uur gestev overledenen vd fam Feron-

Hoenen 

Woensdag 18 mei 

08.00 uur  ev tev deken Tijssen 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen, 

overl echtpaar Meulenberg-Kleuters 

Donderdag 19 mei  
08.00 uur gestjrd Henri Dols en Anna 
Hendrix; gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev overl ouders Schaekens-

Peulen en zonen Jozef en Martin; 

ev voor de zielenrust van Bertha Mevissen 
 

Vrijdag 20 mei 
08.00 uur ev Harry Marx 
10.00 uur EH Communie Parkschool 
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; ev 

voor heilige priesters en religieuzen en voor 

de vrede 

Zaterdag 21 mei 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
18.00 uur gestplev voor zielenrust v overl 
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 
Catharina Krux; pljrd Louis Keijsers en Tilly 
Keijsers-Gijsen; nadienst Heinz Geene, Edith 
Gulikers, Lies Schrijen-Rutten, Greet 
Keijsers-Ulehake (samenzang) 
Zondag 22 mei 

 Vijfde Zondag van Pasen 

11.30 uur pljrd overledenen vd fam Dieteren-

Klinkers; plev Miny Reijnders-Kuijpers 

(Petruskooor) 
Maandag 23 mei 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 

ev Martin Meuwissen en dochter Josette 

19.00 uur ev echtpaar Keymis-Buyink  

Dinsdag 24 mei 
08.00 uur ev overledenen vd fam Smeets-
Bouwels  

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

Woensdag 25 mei 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen  
ev fam Wyszenko, Meerts en Hendriks  
19.00 uur, gestev em-pastoor Eduard Hoenen, 

dhr Sef Heuts en de levenden en overl leden 

vd fam Heuts-Wessels 

Donderdag 26 mei 

 H. Filippus Neri, priester  

08.00 uur gestev Louis Corbeij 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 

 ev voor de zielenrust van Bertha Mevissen 
Vrijdag 27 mei 
08.00 uur ev Harry Marx 
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
Zaterdag 28 mei  
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen,   

ev overl grootouders Simonis-Tummers en 

ouders Hage-Simonis 
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18.00 uur Processie naar Basiliek, alwaar de 

H. Mis wordt gevierd b.g.v. opening jaarfeest  

Zondag 29 mei 

 Zesde Zondag van Pasen 

11.30 uur gestplev em.-deken Leo Feiter en 

Anna en Maria Feiter; 4
e
 pljrd Lor Cartigny, 

pljrd overl ouders Jan en Wies Pijls-Alberts; 

plev om genezing op voorspraak vd H 

Gemma  (Petruskoor) 
Maandag 30 mei 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev Mimy Corbeij en 

overledenen vd fam Corbeij-Kerrens 

Dinsdag 31 mei 

 Bezoek vd H Maagd Maria aan Elisabet 
08.00 uur ev uit dankbaarheid, fam 
Wyszenko, Meerts en Hendriks  

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 

Woensdag 1 juni 

 H. Justinus, martelaar 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;  
ev tev v St. Joseph voor goede gezinnen  
en de moed om godsdienstig te leven  

19.00 uur Vooravond Hoogfeest 

Hemelvaart 

gestev overl echtp Lebens-De Macker en 

wederzijdse fam. 

 Donderdag 2 juni  
 Hoogfeest Hemelvaart van de Heer 

09.30 uur Eerste Heilige Communie 

communicanten BS St.Petrus, Baandert, 

Gustav Hoefer, Aan de Meule, De Vlieger 

11.30 uur pljrd  Harry  Mennens  en Jeanne 

Schmeits, fam Landuijt-Willems (samenzang) 
Vrijdag 3 juni 
 HH Carolus Lwanga en gezellen, 
 martelaren 
08.00 uur gestev levende en overl leden vd 

fam Janssen-De Ponti, voor de 1
e
 Communi-

canten en hun ouders; ev Harry Marx  

18.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; ev 

Robert Thijssen en  levende en overl leden vd 

fam Thijssen en Sevens, voor heilige priesters 

en religieuzen en voor de vrede 

Zaterdag 4 juni 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; ev 

voor priesterroepingen in parochie, dekenaat 

en bisdom. 

18.00 uur plzwd Edith Gulikers, Lies 

Schrijen-Rutten, Greet Keijsers-Ulehake; 

gestev voor de zielenrust van pastoor-deken 

mgr Ben Janssen, van overl echtp Jan Gerard 

Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux;  

pljrd Melanie Lenaerts-Laumen; plev ouders 

Wijshoff-Bormans, levenden en overledenen 

vd fam Dieteren en de fam Hellbach  
(samenzang) 
Zondag 5 juni 

 Zevende Zondag van Pasen 

11.30 uur gestplev overledenen vd fam 

Oberdorf-Frissen; pljrd Frans Loefen 

(samenzang) 
Maandag 6 juni 
08.00 uur ev tev de H. Geest voor allen, die 

in ons bisdom en in de parochies zijn gesteld 

om leiding te geven  

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

Dinsdag 7 juni 
08.00 uur  ev tev de H. Engelbewaarders uit 
dankbaarheid voor bescherming en leiding 

19.00 uur  gestev echtp Caulfield-Tholen; ev 

voor overl ouders en broer Meerts en tev H. 

Antonius 

Woensdag 8 juni 

08.00 uur gestev Lies Roppe en overledenen 

vd fam Roppe-Kissels 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen,  

overl echtpaar Bergrath-Werdens 

Donderdag 9 juni  
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;  
ev fam Wyszenko, Meerts en Hendriks  
19.00 uur ev Corrie Sprey en Piet Hurkens, 

voor de zielenrust van Bertha Mevissen 

19.30 uur  Lof 
Vrijdag 10 juni 
08.00 uur ev Harry Marx, ouders Leonard 
Dieteren en Maria Brandts uit dankbaarheid,  

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen, 

overl echtp. Feron-Hoenen en em-past. 

Eduard Hoenen 
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Zaterdag 11 juni 

 H. Barnabas, apostel 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
18.00 uur gestplev voor zielenrust v overl 
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 
Catharina Krux (Schola Greg. Sittardiensis) 

Zondag 12 juni 

 HOOGFEEST VAN PINKSTEREN 

11.30 uur gestpljrd Paul Chorus, overl ouders 

Schaekens-Peulen en zonen Jozef en Martin; 

gestplev overledenen vd fam Spanjaard, Lies 

Roppe en overledenen vd fam Roppe-Kissels, 

Corry Wetzels-Wilms en voor bijz. intentie; 

pljrd Henriëtte Pfennings-Gielkens, Jan 

Konings en ouders W. Köhlen-Janssen; plev 

Miny Reijnders-Kuijpers, Cor de Wit en Dory 

Neilen en uit dankbaarheid (Petruskoor) 

Maandag 13 juni, Tweede Pinksterdag 

11.30 uur gestev Louis Corbeij (samenzang) 
Dinsdag 14 juni 
 H. Lidwina, maagd 
08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en 
Hendriks  

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

Woensdag 15 juni  

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev Corry Close en fam  
Donderdag 16 juni 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
19.00 uur gestev Pauline Feron-Hoenen; 

ev voor de zielenrust van Bertha Mevissen 

19.30 uur Lof 
Vrijdag 17 juni  
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
19.00 uur ev voor heilige priesters en 

religieuzen en voor de vrede 

Zaterdag 18 juni 

08.00 uur gestjrd overl ouders Van Heusden-

Kleba; gestev echtp Caulfield-Tholen 

18.00 uur gestplev voor de zielenrust van 

overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria 

Hubertina Catharina Krux; pljrd Joep Joosten, 

Huub en Theo Canton, ouders Jessen-

Schmeitz (samenzang) 
Zondag 19 juni 

 Hoogfeest vd H Drie-eenheid  

09.30 uur Eerste Heilige Communie 

communicanten SBO Het Mozaïek 

11.30 uur gestpljrd em-pastoor Jean 

Schutgens; gestplev voor zielenrust van Willy 

Karmelk-Oremus en haar ouders; plev overl 

familieleden Pier-Weijzen (Bernadettekoor) 
Maandag 20 juni 
08.00 uur gestev tev OLV  en H Bernadette 

voor priesterroepingen  

19.00 uur gestev overl echtp Kaptein-

Haagmans, echtp Caulfield-Tholen 

Dinsdag 21 juni 

 H. Aloïsius Gonzaga, kloosterling 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen  

19.00 uur gestev Jos Bitsch 

Woensdag 22 juni 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen,  

ev ev Martin Meuwissen en dochter Josette 

19.00 uur gestev overledenen vd fam Feron-

Hoenen, dhr Sef Heuts en de levenden en 

overl leden vd fam Heuts-Wessels 

Donderdag 23 juni  
08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en 

Hendriks en mgr Ben Janssen 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 

ev voor de zielenrust van Bertha Mevissen 

19.30 uur Lof 
Vrijdag 24 juni 
 Hoogfeest Geboorte Johannes de Doper 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;  
ev overledenen vd fam Smeets-Bouwels  

19.00 uur gestjrd Eduard Timmers 

Zaterdag 25 juni 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;  

ev overl grootouders Simonis-Tummers en 

ouders Hage-Simonis 

 

 

ST.-MICHIELSKERK 

Zondag 15 mei, Roepingenzondag 

 Vierde Zondag van Pasen 
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

09.30 uur gestplev voor de zielenrust v 
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overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria 

Hubertina Catharina Krux  (samenzang) 
Zondag 22 mei 

 Vijfde Zondag van Pasen 

08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

09.30 uur gestplev voor de zielenrust v 

overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria 

Hubertina Catharina Krux  (samenzang) 
Zondag 29 mei 

 Zesde Zondag van Pasen 

08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

09.30 uur gestplev voor de zielenrust v 

overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria 

Hubertina Catharina Krux  (samenzang) 
Donderdag 2 juni 
 Hemelvaart van de Heer   
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen, 

fam. Derrez 

09.30 uur gestplev voor de zielenrust v overl 

echtp Jan Gerard  Grijs en Maria Hubertina 

Catharina Krux (samenzang) 
Zondag  5 juni 

 Zevende Zondag van Pasen 
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

09.30 uur gestplev voor de zielenrust v overl 
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 
Catharina Krux; pljrd Jan Peters  (samenzang) 
Zaterdag 11 juni 
15.00 uur Huwelijksmis bruidspaar 
Linssen-Bongers 
Zondag 12 juni  

 HOOGFEEST VAN PINKSTEREN 

08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen, 

fam. Derrez 

 09.30 uur gestpljrd overl ouders Hausmanns-

Tummers; gestplev voor de zielenrust v overl 

echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 

Catharina Krux  (Michielkoor) 

Maandag 13 juni, Tweede Pinksterdag 

08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

09.30 uur gestev M.B. Geurts (samenzang) 

Zondag 19 juni  

 Hoogfeest vd H Drie-eenheid   

08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen,  

fam Jennen-Palmen, J. en J. Derrez 

09.30 uur gestplev voor de zielenrust v overl 

echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 

Catharina Krux  (samenzang) 

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

Misintenties voor vieringen in de Basiliek kunt u opgeven bij het Basiliek-team: 
Oude Markt 20,  4515141 (dinsdag t/m vrijdag,  10-12 en 14-16 uur!) 

Zaterdag 14 mei 
09.00 uur  voor overl echtp Caulfield-
Tholen, voor overl echtp Van Daal-Hermans 
en zegen over kinderen en kleinkinderen 

Zondag 15 mei, Roepingenzondag 

 Vierde Zondag van Pasen 
10.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen  
18.30 uur Eva Vita, Evangelisatieviering 
Dinsdag 17 mei 
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen  
Donderdag 19 mei 
10.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans 
en leden vd Aartsbroederschap, voor overl 
echtp Caulfield-Tholen 
Zaterdag 21 mei  
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen 
Zondag 22 mei  
 Vijfde Zondag van Pasen 

10.30 uur voor voor Elly Consemulder-
Raijmakers, overl echtp Caulfield-Tholen 
(Basiliek-koor) 
Dinsdag 24 mei 
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen 

Donderdag 26 mei 
10.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans 
en leden vd Aartsbroederschap, , voor de 
kleinkinderen, voor Pierre Schmeits, voor 
overl echtp Caulfield-Tholen 
Zaterdag 28 mei, opening JAARFEEST  
 O.L.Vrouw van het Heilig Hart  
09.00 uur voor overl echtp Caulfield-Tholen 

18.00 uur plzwd Heinz Geene; gestplev 

voor de zielenrust van overl echtp Jan 

Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina 

Krux; nadienst Edith Gulikers, Lies 

Schrijen-Rutten, Greet Keijsers-Ulehake 
(Basiliek-koor) 
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Zondag 29 mei  JAARFEEST  
 O.L.Vrouw van het Heilig Hart  
10.30 uur voor overl Harrie Penners,voor 
echtp Caulfield-Tholen (koor Overhoven) 

Dinsdag 31 mei 

 Bezoek vd H Maagd Maria aan Elisabet 
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen 

Donderdag 2 juni 
 Hemelvaart van de Heer 
10.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans 
en leden vd Aartsbroederschap, voor overl 
echtp Caulfield-Tholen (Basiliek-koor)  

Zaterdag 4 juni 

09.00 uur t.i.v. overl echtgenoot, vader en 

opa dhr Jo Göbbels, voor overl echtp 

Caulfield-Tholen   
Zondag 5 juni 
 Zevende Zondag van Pasen 
10.30 uur voor alle levende en overl leden 
vd Aartsbroederschap, jaardienst voor overl 
Christine Joosten, jaardienst voor een lieve 
overledene, overl ouders Van de Brock-
Limpens, overl echtp Caulfield-Tholen 

Dinsdag 7 juni 
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen  
Donderdag 9 juni 
10.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans 
en leden vd Aartsbroederschap, voor overl 
echtp Caulfield-Tholen 
Zaterdag 11 juni  

 H. Barnabas, apostel 

09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen 
Zondag 12 juni 
 HOOGFEEST VAN PINKSTEREN  
10.30 uur voor ouders Castro-Schellinx, 
overl echtp Caulfield-Tholen (Basiliek-koor) 
Maandag 13 juni, Tweede Pinksterdag 
10.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen 

Dinsdag 14 juni 
 H. Lidwina, maagd 
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen  
Donderdag 16 juni 
10.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans 
en leden vd Aartsbroederschap, voor overl 
echtp Caulfield-Tholen 
Zaterdag 18 juni  
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen 
Zondag 19 juni 
 Hoogfeest vd H Drie-eenheid 
10.30 uur jaardienst voor Bert Derhaag, 
overl echtp Caulfield-Tholen (Basiliek-koor) 

18.30 uur Eva Vita, Evangelisatieviering 
Dinsdag 21 juni 
 H. Aloïsius Gonzaga, kloosterling 
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen 

Donderdag 23 juni  
10.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans 
en leden vd Aartsbroederschap, voor overl 
echtp Caulfield-Tholen,  
Zaterdag 25 juni 
09.00 uur  overl echtp Caulfield-Tholen 
 

 

advertentie______________________________________________________________________ 
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Parochie H. Bernadette -Baandert 

 

Diaken B. ter Haar: Baandert 23  4513381 

       Administratie Parochiecluster: Kloosterplein 10, 4512275  

Kerkbijdrage: Giro 157.19.73 

 

  

VASTENACTIE 2011  
Helaas heeft de Vastenactie in onze parochie dit jaar beduidend minder opgebracht dan 

we gewend zijn, namelijk € 729,56. Maar natuurlijk toch hartelijk dank aan alle gevers en 

ook grote dank aan alle medewerk(st)ers! De opbrengst is voor de inheemse Mangyan op 

het eiland Mindoro (Filippijnen), welk project dit jaar door de Vastenaktie is gekozen.  

 

H.COMMUNIE VOOR AAN HUIS GEBONDENEN 

Op vrijdag 3 juni (1e vrijdag van de maand) wordt in de namiddag de H.Communie in de 

parochie rondgebracht.  

 

STAND VAN ZAKEN VERBOUWING BERNADETTEKERK 

Vanwege de drukke tijd vóór en rondom Pasen is er in de afgelopen weken niet zo heel 

veel gebeurd. Wel hebben we na een lange zoektocht een oplossing gevonden voor de 

kerkbanken, die uit de kerk gehaald moeten worden. Ze gaan naar een tweetal 

kunstenaars, die zowel het staal als het hout in hun werken gaan gebruiken. 

 
advertentie______________________________________________________________________ 
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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 
  

4
E
 ZONDAG VAN PASEN 

Zaterdag 14 mei 19.00 u. Jrd overleden familieleden Hall-Bondrager;  

jrd Frans Tummers            ♫ Bernadette Koor 

Maandag 16 mei 19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

Woensdag 18 mei 19.00 u. t.e.v. H. Antonius 

5
E
 ZONDAG VAN PASEN 

Zaterdag 21 mei 19.00 u. OLV van Lourdes 

Zondag 22 mei 09.30 u. Eerste Heilige Communie 

Maandag 23 mei 19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

Woensdag 25 mei 19.00 u. t.e.v. H. Antonius 

6
E
 ZONDAG VAN PASEN 

Zaterdag 28 mei 19.00 u. OLV van Lourdes 

Maandag 30 mei 19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

Woensdag 1 juni 19.00 u. t.e.v. H. Antonius 

7
E
 ZONDAG VAN PASEN 

Zaterdag 4 juni 19.00 u. OLV van Lourdes 

Maandag 6 juni 19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

Woensdag 8 juni 19.00 u. t.e.v. H. Antonius 

PINKSTEREN 

Zaterdag 11 juni 19.00 u. OLV van Lourdes  

Maandag 13 juni  Géén H.Mis 

Woensdag 15 juni 19.00 u. t.e.v. H. Antonius 

HEILIGE DRIE-EENHEID 

Zaterdag 18 juni 19.00 u. OLV van Lourdes 

Maandag 20 juni 19.00 u. Willy van Hees en overleden ouders Keijzers-Franken 

Woensdag 22 juni 19.00 u. t.e.v. H. Antonius 

 

Opbrengst Deurcollecte voor de Misdienaars 

De deurcollecte  voor het uitstapje van de misdienaars heeft € 163,00 opgebracht. 

Wij bedanken u voor deze spontane opbrengst. 
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 Gedoopt:   

 Xavi, zoon van echtpaar Gerits-van Mulken, Maasmechelen         

 Melanie en Melissa, dochters van echtpaar V. Malde-Caelen, Eisenhowerstr. 586 
 

Gefeliciteerd! Wij bidden dat Xavi, Melanie en Melissa onder de goede zorgen van  

 hun  ouders, peetouders en van de hele geloofsgemeenschap, moge opgroeien tot goede christenen. 

 
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 zondag 22 mei om 9.30 uur: Eerste Heilige Communie van de Communicantjes 

van de Basisscholen Limbrichterveld en Loedoes (Hoogveld). 

Misintenties voor het volgende parochieblad opgeven tot 11 juni bij: 

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

- het priesterteam, kerkbestuur of kosteres. 

Op zondag 22 mei ontvangen in de H.Pauluskerk hun Eerste Heilige Communie: 

Seven Cempel 

Owen Coenraad 

Mats Debets 

Pien Delahaye 

David Driessen 

Sem Gruisen 

Anouk Herings 

Evi Huijbregts 

Thomas Krekels 

Tim van der Leek 

Esmee Lemmens 

Corné Ligtvoet 

Linde Lumens 

Yannick Meulenberg 

Daphne Moonen 

Timo Munsters 

Arno Nelissen 

Giuglia Reiner 

Sanne Smeets 

Cedric Smits 

Rowan Stevens 

Jacob Voets 

Kasper Wessels 

Jamai Wetzels 

Van harte Gefeliciteerd, Communicantjes, en een onvergetelijke dag toegewenst! 

advertenties_____________________________________________________________________ 

 

 

   
Paardestraat 17 

6131HA Sittard 

tel;  +31-46-45 26 973 

e-mail:info@guus-timmermans.com 

www.guus-timmermans.com 
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DANKWOORD  

Mede namens mijn familie, die tot mijn vreugde goed 

vertegenwoordigd kon zijn, wil ik van harte dank zeggen 

aan allen die zich onder inspiratie van de heer deken 

ingezet hebben voor de viering van mijn vijftigste 

verjaardag van mijn priesterwijding. Van uw vriende-

lijkheid en welwillendheid ben ik erg onder de indruk.  

Aan de prachtige Paasviering in de Grote kerk hebben velen bijgedragen, waaronder 

het onvolprezen koor met organist, dirigent, het acolythencollege, de kundige 

schikkers van de Paasversiering, maar ook velen op de achtergrond, waarvoor dank! 

De ontvangst in het Mariapark begeleid door 

de Schutterij Sint Rosa, was –en daarvan 

waren zeer velen getuige- perfect.  

Voor de Missie van de zusters kan ik € 1000,-

overmaken en voor de kerken van de 

Binnenstad, onze juweeltjes, is er een bedrag 

van (licht naar boven afgerond)  2500 euro 

als geschenk gegeven. 
 

Hartelijk dank dus aan allen op de voorgrond  

en achtergrond, genoemd en ongenoemd. Steeds in verbondenheid, 

Emeritus Harry de Rouw, mag. Theol.  

   

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 25 juni 2011 en loopt tot 6 augustus. 

Kopij aanleveren vóór 17 juni op de administratie (t.a.v. Daniëlle) 

Kloosterplein 10  -  kantoor-fedpetrus@123telcom.nl 

 


