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Dit parochieblad is bedoeld voor een periode van 5 weken. 

De volgende aflevering verschijnt 30 juli  2011. 
     

 

SACRAMENTSDAG 

    
Knielt Christenschaar,  

voor ’t zoenaltaar,  

uw God rust daar  

Knielt biddend neer  

en brengt uw Heer 

 lof dank en eer.  

  

                                                            

Ziet, Jesus zoet, 

Ons hoogste Goed, 

met Vleesch en Bloed, 

Wil onder schijn 

van brood en wijn 

hier met ons zijn. 

  

Wees gezegend, Levend Manna, Christus Jesus!  

Wees, Jesus zoet, van ons gegroet, o Jesus zoet! 
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Processie: een stap vooruit durven zetten…. 
 
Drie stappen vooruit, twee achteruit. Dat is wat de meeste mensen denken van de 

Springprocessie in Echternach. Dat klopt niet. In Echternach wordt al eeuwen lang 

“gejumpd”. Springen noemden ze dat vroeger. In Echternach is de jump op dit 

ogenblik begonnen aan een heropleving. De blaaskapel die de processie van 

dansers begeleidt, speelt nog steeds dezelfde eeuwenoude repeterende melodie. 

Een voor velen onbekende vorm van jumpstyle-muziek, die als tragere variant van 

de hardcore in de loop der eeuwen over heel Europa verspreidde. Deze oerjump is 

in tal van landen in verschillende varianten terug te vinden in de lokale 

volksmuziek. Na eeuwenlang de katholieken uit hun dak te hebben doen gaan, 

groeide deze Jump eind jaren '90 uit tot een ware profane rage, eerst in Vlaanderen. 

Eind 2004 kwam jump ook in Nederland op en werd jumpstyle genoemd. Na de 

lage landen sprong de “microbe” over op Frankrijk, Duitsland, Italië en Roemenie. 

Men dacht iets geheel nieuws te hebben bedacht. Nieuw was hooguit dat er geen 

specifieke aanleiding meer was om te gaan jumpen. Dit in tegenstelling met het 

religieus jumpen in de Middeleeuwen.  

Echternach mag gerust de Moeder van de Jumpstyle worden genoemd. Vrij snel na 

de dood van Willibrord in 739 kwamen stromen pelgrims jumpend naar het graf 

van deze heilige. Uit de eenvoudige oerjump ontwikkelde zich de grote driesprong 

ter ere van Sint Willibrord. De oudste vermelding van deze jumpstyle dateert uit de 

elfde eeuw. Tot de trouwste bezoekers van de springprocessie  in Echternach 

(Luxemburg) horen de Nederlandse bisschoppen. Die zegenen met collega's uit 

Belgie en Duitsland vanaf een ballustrade de jumpende pelgrims op het moment 

dat ze afdalen naar de crypte met de sarcofaag van de eerste bisschop van Utrecht. 

De processie leidt de dansende pelgrims naar de Sint-Willibrordusbasiliek van de 

Abdij van Echternach. Deze katholieke processie wordt al sinds de Middeleeuwen 

gehouden. In deze optocht wordt Sint-Willibrordus herdacht die in 698 de Abdij 

van Echternach stichtte. Sint-Willibrordus is de genezer van de Saint-Guy-kwaal 

oftewel epilepsie. De processie begint bij de brug over de rivier de Sûre. Hier 

wordt een H. Mis gehouden. Daarna trekt de stoet naar de Sint-

Willibrordusbasiliek. Tijdens de optocht zijn de deelnemers aan elkaar vastgemaakt 

met witte zakdoeken en springen in de maat van de processiemars naar voren, 

afwisselend op hun linker- en rechtervoet. Dit is in 1947 zo ingesteld omdat het 

toenmalige ritme (drie stappen naar voren en twee terug) voor chaos zorgde. 

Aangekomen bij de basiliek gaat de stoet naar binnen en danst rond de crypte van 

Sint-Willibrordus. Deze stoet wordt ook wel de Springprocessie of Dansprocessie 

genoemd. De processie trekt elk jaar duizenden toeristen en pelgrims naar 

Echternach. In de loop van de eeuwen is de processie meerdere malen aangepast en 

werden dansen en andere gebruiken toegevoegd of juist weer afgeschaft. De 

Processie van Echternach wordt wel als uitdrukking gebruikt om te illustreren hoe  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Abdij_van_Echternach
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rooms-katholieke_Kerk
http://nl.wikipedia.org/wiki/Processie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Middeleeuwen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Willibrordus
http://nl.wikipedia.org/wiki/698
http://nl.wikipedia.org/wiki/Abdij_van_Echternach
http://nl.wikipedia.org/wiki/Abdij_van_Echternach
http://nl.wikipedia.org/wiki/Epilepsie
http://nl.wikipedia.org/wiki/S%C3%BBre
http://nl.wikipedia.org/wiki/H._Mis
http://nl.wikipedia.org/wiki/1947
http://nl.wikipedia.org/wiki/Basiliek
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http://nl.wikipedia.org/wiki/Pelgrim
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een proces onnodig traag of inefficiënt kan verlopen: drie stappen vooruit, twee 

achteruit. Is het ook zo met mijn persoonlijk geloof?? 

Een andere uitdrukking en “tegenhanger” van de processie horen we in het woord: 

Processierups. De eikenprocessierups kan voor flink wat overlast zorgen. De 

boosdoeners bij deze plaag zijn niet de rupsen zelf, maar hun zogenaamde netel- of 

brandharen. Elke rups heeft zo'n 700.000 haartjes die makkelijk afbreken en met 

het minste zuchtje wind kunnen worden verspreid. Vooral van half mei tot eind 

juni - wanneer de beestjes haren krijgen - komen er veel haren in de lucht. In juli 

tot september kunnen er haren uit de lege nesten waaien. Deze zijn vrijwel 

onzichtbaar voor het blote oog. Je hoeft dus niet direct in aanraking te zijn geweest 

met de rupsen om klachten te krijgen. De brandharen waaien door de lucht en 

dringen met hun weerhaakjes in de huid, ogen en luchtwegen. Niet iedereen heeft 

hier evenveel last van. Maar vooral mensen die veel in aanraking komen met de 

brandharen of allergisch zijn, kunnen flink last hebben van irritatie. En dan 

“spring” je van ergernis of van irritatie. Je doet er alles voor om deze “irritatie” niet 

op te lopen.  Hoe komt men toch aan die wonderlijke benaming? Als je het 

opzoekt, lees je: het is een rupsensoort die zich als in een processie naar eiken 

begeeft om de bladeren daarvan op te eten.  En dat is inderdaad een processie….. 

men begeeft zich op weg….. naar een gezamenlijk doel. Hun doel is niet onrust 

overbrengen. Het gevolg van het verlies van hun netel- en brandharen veroorzaken 

al die ongemakken die de mens kan overkomen….      Toch komt het elke keer 

weer terug. De drang van de innerlijke mens om zichzelf tegen te komen in de 

wandelgangen van ons geloof. Drie vooruit en dan weer twee stappen terug??  We 

willen eigenlijk alleen maar vooruitgaan. Wie zet nou een stap terug? Ons leven 

wordt toch niet bepaald door tegenvallers! Die overwinnen we, die willen 

sommigen het liefst wegmoffelen.  Zo’n rups, zo’n stap terug…? Waarom? Iedere 

jaar weer die processie. Deelnemen: dat is ons geloof.  Deelnemen kan men in zo 

verschillende vormen. Van de vlag uithangen, samen mee bidden tijdens de route, 

als buurt mee versieren, een hartelijk uitdragen van je geloof, … Mensen en 

gelovigen zullen dit blijven uitdragen: ik kom ze tegen in de vele varianten: de 

pelgrims naar Compostella, naar Kevelaer, naar de Basiliek, allemaal uitingen van 

drie vooruit en twee achteruit!!Doe toch gewoon mee! Schaam u niet voor ons 

geloof in de Verrezen Heer, in het H Sacrament van de Eucharistie. Deze route van 

ons geloof wens ik u stapsgewijze van harte toe. 

                                                                 Deken W. van Rens 

PS  Met wegblijven zet je twee stappen terug… en blijf je hangen! 
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Zestig urengebed voor jubilerende paus 
 

Op 29 juni aanstaande gedenkt paus Benedictus XVI het feit dat hij zestig jaar geleden tot 

priester werd gewijd. Bij die gelegenheid wordt hem een speciaal cadeau aangeboden, 

namelijk een zestig uur durende eucharistische aanbidding in zoveel mogelijk bisdommen 

in de wereld. Het bisdom Roermond wil zich graag aansluiten bij deze uitnodiging van 

kardinaal Piacenza, de prefect van de congregatie voor de Clerus. Van vrijdagmiddag 17 

juni tot en met donderdag 30 juni wordt dagelijks per toerbeurt in één van de veertien 

dekenaten van het bisdom een aantal uren aanbidding gehouden. Iedereen is uitgenodigd 

zich aan te sluiten bij één of meerdere van deze gebedsuren. In ons dekenaat is het volgende 

vastgelegd en wordt u van harte uitgenodigd zich aan te sluiten bij een van de vele 

gebedsuren en/of kapellen: 

 

Op zaterdag 25 juni a.s. in ons Dekenaat Sittard: 

 

10.00 - 14.00 uur Sittard Klooster Kollenberg 

13.00 - 14.00 uur Einighausen Parochiekerk O.L.V.-Tenhemelopneming 

14.00 - 16.00 uur Sittard O.L.V.-basiliek van het H Hart 

16.00 - 17.00 uur Stein-Nieuwdorp Parochiekerk O.L.Vrouw Hulp der Christenen 

 

GEBEDSINTENTIES 

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

de priesters, verbonden met het Heilig Hart van Jezus, altijd trouwe getuigen zijn 

van de zorgzame en barmhartige liefde van God.” 

 

Voor juli luidt de intentie: “Wij bidden dat Christus het lichamelijk en geestelijk lijden 

verlicht van hen, die lijden aan AIDS, in het bijzonder in de armste landen.” 

 

 

Welkom aan onze Pater Frans Meulemans 
 

En daar staat hij weer. Fier en sterk onze Pater Frans Meulemans. Vlak voor Pinksteren 

arriveerde hij weer in ons vaderland. Hij logeert bij zijn zus in Maastricht. Volgend jaar is 

hij 40 jaar priester! Maar nu komt hij hier voor enkele weken rust en vakantie.  Met name in 

de weekeinde zien we hem hier in onze kerken. Want hij meldde zich al direct bij mij om te 

zeggen: hier ben ik!! Schroom niet een beroep op mij te doen.  En dus mag ik hem vragen 

voor assistentie in onze kerken. U zag hem al in de Basiliek, Kapel Baenje en in de St.-

Petruskerk.  Het Frans Meulemanscomité komt binnenkort bij elkaar met  Frans. Hij zal ons 

dan bijpraten: hoe staat het met zijn missionaire activiteiten, waarin kunnen we hem 

bijstaan enz. Ik zag al foto’s van krotten van scholen (gebouwd in 1947…NB) die bijna op 

instorten staan… ze moeten echt opgeknapt worden. En dan te bedenken dat wij hier in 

Sittard  kostbare schoolgebouwen afbreken en grote appartementen (met grote risico’s van 
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leegstand) neerzetten en vervolgens tegen critici zeggen dat we toch wel in een crisis 

zitten!! In ieder geval: in de Missie van Frans gaat het om een heel andere crisis. Het 

comité hoopt u binnenkort een datum voor te stellen om iedere parochiaan en supporter de 

gelegenheid te stellen om even de banden met Frans weer aan te halen. Dat hoort u dan wel 

te zijner tijd. Begin augustus meent Frans al weer terug te gaan naar zijn Missie. Maar voor 

nu wensen we hem toe:  een fijne en gezegende vakantie!! 

 

Deken Wilbert van Rens 
 

 

Kiezen of Delen 
 

Je moet kiezen of delen….. is een bekend gezegde. Dit gezegde is ontstaan uit een soort 

“gerechtsgeding”. Moest er een inboedel na overlijden van een familielid verdeeld worden 

en de twee erfgenamen kwamen niet tot overeenstemming, dan besliste men via “kiezen of 

delen”. De ene begon met te kavelen en de ander kon dan het beste deel kiezen; de 

volgende moest ook kavelen en de ander koos dan weer het beste wat overbleef. Eigenlijk 

werd a.h.w door loterij bepaald hoe het een en ander verdeeld werd. Dat was het gevolg als 

je niet kon kiezen, niet kon aanvaarden, niet kon delen met een ander. Wanneer Jezus 

zichzelf aan ons wegschenkt, dan komt Zijn Leven als geschenk eens op jouw levenspad. 

Hoe je het ook wendt of keert: eens sta je voor die keuze….. En dan durven kiezen. Anders 

bepaalt de loterij voortaan jouw levensinhoud. Met name iemand die geroepen wordt voor 

een huwelijk, voor een leven als kloosterling of als diaken, priester enz …. als je geen 

antwoord geeft, zit je voorgoed in de “onrust van een loterij” waarvan je niet weet wat je te 

wachten staat. Alleen maar onrust. Geestelijk blijf het aan je knagen….  

Ja zeggen, is       ……….   Ja Doen!! 

 

Dat wens ik U van harte toe. 

 

Deken W. van Rens. 
 

 

 

 WAT VALT ER TE DOEN:  
 
 

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

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

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 

 

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 

 

HEILIGDOMSVAART MAASTRICHT 2011 

 

Van 30 juni tot en met 10 juli 2011 vindt onder het thema “Ad Lucem” 

(het licht tegemoet gaan) de 7-jaarlijkse Heiligdosmvaart in Maastricht 

plaats. 

Kern van een Heiligdomsvaart was en is het tonen van de relieken: 

voorwerpen, kleding of overblijfselen van één of meerdere heiligen. De 

laatste decennia wordt de pelgrimage naar de patroonheilige van 

Maastricht verrijkt met omlijstende festiviteiten. 

Samen vieren, de relieken aanschouwen en bidden, maar ook samen 

genieten van de vele festiviteiten en activiteiten.. 

Publiektrekkers worden ongetwijfeld de twee grote ommegangen door de straten van 

Maastricht op de zondagen 3 en 10 juli. Tevens zijn er tal van andere religieuze 

activiteiten, zoals een open dag voor parochiekoren, projecten voor scholen, een grote 

oecumenische viering, een Pelgrimagedag met lichtprocessie en Taizéviering en een 

mailto:info@celebratefestival.nl
mailto:jongeren@bisdom-roermond.nl
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pastorale ontmoetingsdag met als gast de internationale abtprimaat Notker Wolf. Ook op 

cultureel vlak zijn er initiatieven, waaronder een theaterproductie, tentoonstellingen, een 

route langs spirituele kunst in diverse Maastrichtse kerken, carillonconcerten en optredens 

van de Mastreechter Staar en het Limburgs Symfonie Orkest 

 

Regionale Pelgrimagedag, vrijdag 1 juli 
 
Voettocht 

Aanvang: 09.00 uur St. Gerlachuskerk te Houthem.  

Na het Pelgrimsgebed trekken de pelgrims (o.l.v. de SPV) naar het heiligdom van Sint 

Servaas in Maastricht. Men kan kiezen uit de Noord-route, via Meerssen Itteren en 

Borhgahren en de zuidboog via Bemelen en Cadier en Keer. Onderweg wordt in diverse 

kerken gerust en gebeden. Afsluiting: om 17.00 uur met een korte gebedsdienst bij de 

Noodkist in de Sint Servaasbasiliek, waarna de pelgrims iets te eten zal worden 

aangeboden. Vooraf aanmelden is niet nodig.  

Uitgebreide informatie vindt u in www.heiligdomsvaartmaastricht.nl 
 

 

De Stadspelgrimage 

Aanvang: 18.30 uur: Onze Lieve Vrouwebasiliek 
De pelgrims verzamelen zich in de Onze Lieve Vrouwebasiliek voor de bidtocht naar de 

Sint Servaasbasiliek. In deze stoet wordt de beeltenis van de Sterre der Zee, het Zwarte 

Kruis van Wyck en het borstbeeld van Sint Lambertus meegedragen. Bij aanvang van de 

stoet ontvangen de pelgrims een pelgrimskaars. De bidtocht eindigt met een gebedsdienst in 

de Sint Servaasbasiliek. 

Uitgebreide informatie vindt u in www.heiligdomsvaartmaastricht.nl 
 

 

De 'Nacht van Sint Servaas' 
Aanvang:  20.00 uur Sint Servaasbasiliek 
Om 20.00 uur begint de gebedsdienst in de Sint Servaasbasiliek. Na een korte tijdsduur 

waarin gebed met stilte wordt afgewisseld, volgt om 21.00 uur de ‘nacht van Sint Servaas’. 

Omstreeks 21.45 uur zal de Regionale Pelgrimagedag met de Taizéviering worden 

afgesloten.  
Voor meer informatie: www.heiligdomsvaartmaastricht.nl 

 

   

VOOR DE JEUGD: 
 

WJD MADRID: “Geworteld en opgebouwd in Jezus Christus,  

   standvastig in het geloof.” 

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

 

http://www.heiligdomsvaartmaastricht.nl/
http://www.heiligdomsvaartmaastricht.nl/
http://www.heiligdomsvaartmaastricht.nl/
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Te oud voor de WJD? U kunt toch uw steentje bijdragen aan de Wereldjongerendagen? 

Hier volgen een paar suggesties: 

 U kunt een jongere uit uw parochie steunen om naar de WJD te gaan, door met 

hem/haar mee te leven en misschien ook door deze jongere financieel te steunen. 

 U kunt de WJD-reis die vanuit uw bisdom georganiseerd wordt steunen met uw gebed, 

uw meeleven en een financiële bijdrage. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij 

uw bisdom. 

 U kunt de landelijke jongerenafdeling Jong Katholiek steunen bij het coördineren van 

de Nederlandse deelname aan de WJD, en het organiseren van het Nederlandstalige 

catecheseprogramma in Madrid. U kunt het werk van Jong Katholiek dragen met uw 

gebed, uw meeleven en een gift op rekeningnummer 2784498, t.n.v. Secretariaat RK 

Kerkgenootschap te Utrecht, o.v.v. ‘Gift Wereldjongerendagen’ 

 

Magistrale uitingen
 

Ik twijfel soms aan mijn geloof 

soms minder en soms meer 

lees allerlei in kranten 

over herders van de Heer 

 

 

Maar kom ik in Venetië 

Bologna of Parijs 

en bezoek ik daar de kerken 

nou, dan raak ik van de wijs 

 

 

 

Ik zie dan zoveel magistrale 

uitingen, zo groots 

zie beelden, fresco’s, kandelaars 

of duidingen des doods 

 

Dat al die twijfel, hoe dan ook 

weer oplost, weer verdwijnt 

en plaats maakt voor ’n stuk houvast 

iets Goddelijks verschijnt 

 

Och, noem ’t ouderwets 

om zo te denken, deze tijd 

ik doe ’t toch gewoon maar 

ja, ik wou dit even kwijt! 

 

Ingezonden door: Phil Schaeken, Sittard 

Hoge Kerkelijke Onderscheiding 

Scheidend voorzitter van de Raad van Toezicht van de Mgr. Mutsaersstichting te Venlo, 

Dhr K.J.M. (Karel) Versteegen (wonend in onze H Bernadetteparochie: Jacob van 

Maerlantlaan 4)  is op 28 mei j.l. benoemd tot Ridder in de Orde van Sint Sylvester. Hij 

ontving deze hoge pauselijke onderscheiding op de zaterdagavond bgv  het Jaarfeest in de 

Basiliek in Sittard, vanwege bestuurlijke activiteiten gedurende meer dan 30 jaar voor de 

Mutsaersstichting  in Venlo en daaraan voorafgaande organisaties, en zijn jarenlange 

activiteiten voor de Katholieke Limburgse vakbeweging. De 68-jarige heer Versteegen 

kreeg de onderscheiding uitgereikt door deken Van Rens tijdens de feestelijke openingsmis 

van het jaarfeest van O.L.Vrouw van het Heilig Hart. Vanaf deze plaats wensen we hem 

van harte Proficiat en Gods Zegen toe.  



PAROCHIEBLAD  H. PETRUS EN H. MICHAËL  –  H. BERNADETTE  –  H. PAULUS                          9  

              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 

Harrie Meerts, Pieter Breughelstraat 18, 73 jaar †   12- 5- 2011 

Angèle Jessen-Landuijt, Rijksweg Noord 63a, 82 jaar †   16- 5- 2011 

Zuster Françoise (Pijpers), Hoogstaete, 87 jaar †   24- 5- 2011 
 

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

 

KERKELIJK HUWELIJK    

gaan huwen:   
 

Mark Boon en Sandra Sanders, Eburonenstraat, 9 juli 2011 (Geleen) 

Ruud Meuwissen en Audrey Langeslag, Kerkplein, 20 augustus 2011 (H.Petruskerk)  

 ‘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) 
 

GEDOOPT 
Koen en 

Bram, zonen van echtpaar Janmaat-Offermans, Deversstraat 19  15-5- 2011  

Lucas, zoon van echtpaar Vriesema-Verspaget, Ereprijs 16  22-5- 2011  

Mick, zoon van echtpaar Driessen-Schuttinga, Fl. Schaepdreef 4  22-5- 2011 
Gefeliciteerd! Wij bidden dat Koen, Bram, Lucas en Mick  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.  
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VOLWASSENDOOP/ H.COMMUNIE/VORMSEL 

Op zondag 6 juni j.l. heeft Stefan Friederichs in de St.-Petruskerk zijn Eerste Heilige 
Communie gedaan, en op zondag 19 juni j.l. hebben 13 leerlingen van het SBO 't 
Mozaïek, het feest van de Eerste Heilige Communie in onze St.-Petruskerk gevierd: 

Soraya v. Eijsden 

Alexander Falk 

Dylano Klee 

 Jaimy-lee Klee 

Amber Koenen 

Bram Meerten 
 

Lorenzo Migdalski 

Kevin Peerebooms 

Marcel Peters 

Romano Scheffers 

Juliette Westdorp 

 

 

 

 

Communicanten, ouders en verdere familieleden, van harte proficiat! 
Hopelijk was het een blijde en onvergetelijk dag voor u allen. 
Moge Jezus Christus, iedere keer wanneer men ter communie gaat, opnieuw tot leven 
komen. Dat wensen wij de communicant en u allen van harte toe. 
 
Op zaterdag 25 juni 2011 om 18.00 uur zal in onze parochiekerk H. Petrus dhr Rik 

Frusch door het H. Doopsel, H. Vormsel en H. Communie in onze Katholieke Kerk 
worden opgenomen. Van harte wensen we hem proficiat en Gods Zegen.  
 
Op zondag 10 juli 2011 zal Jolita Meller haar 1

e 
H. Communie doen en haar 3 oudere  

zussen Maresa, Virginia en Shauny zullen dan het H Vormsel ontvangen. Ook aan hen 
doen we toekomen onze beste wensen en Gods Zegen. 
 

Inzegening Wegkruis  

Walramstraat/Heinseweg/achterzijde kapel oud-ziekenhuis 
 

Op zondag 19 juni werd op initiatief van pas opgerichte stichting Behoud Kapel  oud-

ziekenhuis (Frans Klooster, Orgel enz) het wegkruis achterzijde  kloosterkapel ingezegend 

door Deken Van Rens. Voorzitter Dhr L. Janssen memoreerde deze bijzondere plaats en 

sprak de hoop uit dat velen deze plaats zullen respecteren. Vele buurtbewoners namen deel 

aan dit bijzondere moment. Het comité had het uitstekend verzorgd met muzikale 

omlijsting en uitgave van herinneringsprentje. Vanaf deze plaats veel dank, ook aan dhr E. 

Verleng en vele vrijwilligers. Wij juichen zulke initiatieven van harte toe. 

 
HEILIG UUR  
 

Op donderdag 30 juni en donderdag 4 augustus houden wij weer 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. Wij nodigen u van 

harte uit om op de vooravond van elke Eerste Vrijdag van de maand - bijzonder 

toegewijd aan het H. Hart van Jezus – samen te bidden voor genoemde intenties. 
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Iedere maand worden de bewoners van bepaalde straten in het bijzonder uitgenodigd. 

Voor 30 juni zijn dat de bewoners van de:  Deken Haenraetsstraat, Haspelsestraat, 

Heinseweg, Helstraat, Jubileumstraat, Julianaplein, Kapittelstraat, Kastanjelaan, 

Pres. Kennedysingel en Kerkepad, 

Voor het Heilig Uur van 4 augustus worden speciaal de bewoners uitgenodigd van:  

Kerkplein, Kerkstraatje, Chr. Kisselsstraat, Kloosterplein, Op de Kollenberg, 

Kollenberg, Kollenbergerhof,  Lahrstraat,  A. Laudylaan en Leijenbroekerweg. 

 

    

 

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      ‘Omkeer tot de liefde’   12 t/m 15 juli 
In deze dagen laten we ons gidsen door teksten van Bernardus van Clairvaux  
over de Omkeer en het Liefhebben van God.                                                       

 Leiding:  pater F. Vervooren 
Aanvang: dinsdag 12 juli, 15.00 uur 
Sluiting: vrijdag 15 juli, 13.30 uur   10.00-17.00 uur  
Kosten:  € 150,-- 

SCAPULIERFEEST 

Feest van Onze Lieve Vrouw van de berg Karmel   zaterdag 16 juli 

Een middag over ‘Maria, Moeder van de Karmel en beschermster van ons leven’, 

over de ontstaansgeschiedenis van het scapulier en de betekenis ervan in onze tijd.  

- voor allen die het scapulier willen ontvangen 

- voor allen die zich met de karmelfamilie verbonden weten 
 - voor allen die meer van de karmelspiritualiteit willen ervaren 

Leiding:   pastoor Adema 
Tijd:  14.00 uur - 17.00 uur 
Kosten:   vrije gave 

 

 

 

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

 

GEZINSVIERING - tevens Dank-Mis  

 

Op zaterdag 2 juli is er om 18.00 in de St.-Petruskerk weer een 

speciale Gezinsviering. Aan het einde van dit schooljaar willen 

we samenkomen om God te bedanken. In het bijzonder is deze 

Mis ook een Dankviering door en voor de Communicantjes van 

dit schooljaar. Papa’s, mama’s, grote en kleine kinderen, komen 

jullie meebidden en zingen? Welkom! 
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UW AANDACHT S.V.P. 
Zondag 26 juni: Sacramentsdag. Hoogfeest van het Heilig Sacrament van het Lichaam 
en Bloed van Christus. Processiezondag. Om 9.30 uur in de St. Petruskerk een Plechtige 
Hoogmis met aansluitend Sacramentsprocessie (zie achterzijde). De Missen van 9.30 uur 
in de St-Michielskerk en van 11.30 uur in de St-Petruskerk komen te vervallen. 
Woensdag 29 juni: Hoogfeest van de heilige apostelen Petrus en Paulus.  
Vrijdag 1 juli: Hoogfeest van het Heilig Hart van Jezus. Eerste vrijdag van de maand, 
vanaf 17.00 uur wordt de H. Communie gebracht aan zieken en aan-huis-gebondenen.  

 Zaterdag 2 juli: Onbevlekt Hart van Maria. Om 18.00 uur in de Petruskerk: Gezinsmis    als dankviering en bij gelegenheid van de afsluiting van het schooljaar.   
Zondag 3 juli: Veertiende Zondag door het jaar. Om 11.30 uur in de Petruskerk: 
Dialectmis mmv van de commissie ‘Kirkelikke Vieringe’ van Veldeke-kring Zittert.  
Zondag 10 juli: Vijftiende Zondag door het jaar 
Zondag 17 juli: Zestiende Zondag door het jaar 
Zondag 24 juli: Zeventiende Zondag door het jaar. 

 

KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES 
Attentie: het vólgend parochieblad bestrijkt de periode van 30 juli t/m 10 september  2011.  
Misintenties die u daarin graag vermeld wilt zien, dienen uiterlijk opgegeven te zijn op 
donderdag 21 juli 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 25 juni 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;  

overl grootouders Simonis-Tummers en 

ouders Hage-Simonis 

18.00 uur plzwd Harrie Meerts; pljrd Jac 

Segers, jrd Wim Limpens; gestplev voor 

zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs en 

Maria Hubertina Catharina Krux;; nadienst 

Angèle Jessen-Landuijt (samenzang) 
Zondag 26 juni,  Sacramentsdag 
 Hoogfeest van het Heilig Sacrament  
 van het Lichaam en Bloed van Christus  
09.30 uur pljrd Corrie Jetten-Wijnands; plev 
overl mej M Zweipfenning; gestplev voor de 
zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs en 
Maria Hubertina Catharina Krux; gestev echtp 
Caulfield-Tholen  (Petruskoor) 

aansluitend Sacramentsprocessie 

11.30 uur vervalt  
Maandag 27 juni 
 H. Ireneüs, bisschop en martelaar 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev overl ouders Schaekens-

Peulen en zonen Jozef en Martin 
Dinsdag 28 juni 
 H. Ireneüs, bisschop en martelaar 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur ev overl ouders en broer Meerts 
Woensdag 29 juni 
 Hoogfeest HH Petrus en Paulus,   
 apostelen 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;  

ev fam Wyszenko, Meerts en Hendriks 

 19.00 uur gestev em-pastoor Niessen; ev 

voor de overledenen vd fam Spijkers 

Donderdag 30 juni  
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev overl echtp Meulenberg-

Kleuters; ev voor de zielenrust van Bertha 

Mevissen, echtp Keymis-Buyink  

19.30 uur Heilig Uur (samenzang) 
Vrijdag 1 juli  
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08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen, 

overl echtp Feron-Hoenen en em-past. Eduard 

Hoenen 

19.00 uur ev voor Robert Thijssen en en 

levende en overl leden vd fam Thijssen en 

Sevens, voor heilige priesters en religieuzen 

en voor de vrede 
Zaterdag 2 juli 

08.00 uur gestjrd overl echtpaar Van Reen-

Kasdorp; gestev echtp Caulfield-Tholen; ev 

voor priesterroepingen in parochie, dekenaat 

en bisdom 

18.00 uur Dankviering-Gezinsmis gestplev 

deken Henri Haenraets, jrd v Nol Vroomen, 

ouders Vroomen en Mia, ouders van 

Brunschot;v zielenrust v overl echtp Jan 

Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina 

Krux; plev Wil Hoorens (vw zijn verjaardag), 

levenden en overledenen vd fam Dieteren en 

de fam Hellbach, overl echtelieden Schrijen-

Tholen  (samenzang) 
Zondag 3 juli 
  Veertiende Zondag door het jaar 

11.30 uur (dialectmis) plzwd Angèle Jessen-

Landuijt; Harry Ubachs; gestpljrd ouders 

Coenemans-Poukens (Veldekekring Zittert) 
Maandag 4 juli 
08.00 uur ev tev de H. Geest voor allen die in 
ons bisdom en in de parochies zijn gesteld om 
leiding te geven, v Harrie Meerts (nv) 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen, 

gestjrd zeereerwaarde pater Piet Schulpen 

Dinsdag 5 juli 

08.00 uur; ev tev de H. Engelbewaarders uit 

dankbaarheid voor bescherming en leiding  

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;  

ev overl ouders en broer Meerts en tev H. 

Antonius 

Woensdag 6 juli 

08.00 uur ev ter ere van St. Joseph voor 

goede gezinnen en de moed om godsdienstig 

te leven, fam Wyszenko, Meerts en Hendriks 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

Donderdag 7 juli 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur ev voor de zielenrust van Bertha 

Mevissen, voor de levende en overl leden van 

Catechesekring Dekenaat Sittard (CDS) 

19.30 uur Lof (samenzang) 
Vrijdag 8 juli 
 HH. Martelaren van Gorcum 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; ev 
Harry Marx 

19.00 uur gestjrd Joanna Hendriks 

Zaterdag 9 juli 
 HH. Martelaren van Gorcum 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;  
18.00 uur gestplev voor zielenrust v overl 
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 
Catharina Krux; ev uit dankbaarheid 
(samenzang) 
Zondag 10 juli 
 Vijftiende Zondag door het jaar 

11.30 uur plzwd Maria Schifferling-Schut; 

gestpljrd ouders Jo en Ine Zwakhalen-

Westerop, overl ouders Pastwa-Spätgens; 

gestplev Max Kreijn, overl fam Muyres-

Maessen; 1
e
 pljrd Jan Gorissen, pljrd Harry 

Reynders en de  overl leden vd fam Reynders-

Heuts,ouders Dieteren-Konings (Petruskoor) 
Maandag 11 juli 
08.00 uur ev overl ouders Leonard Dieteren 
en Maria Brandts uit dankbaarheid; v Harrie 
Meerts (nv) 
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; ev 
Sjang Jessen 

Dinsdag 12 juli 

08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en 

Hendriks 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

Woensdag 13 juli 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;  

19.00 uur gestev Corry Close en familie 
Donderdag 14 juli  
 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 (samenzang) 
Vrijdag 15 juli  
 H. Bonaventura, bisschop en kerkleraar  
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;  
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19.00 uur gestev overleden echtp Kaptein-

Haagmans; ev overl grootouders Hendrik 

Dieteren en Anna Rutten uit dankbaarheid 
Zaterdag 16 juli 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; ev 
tev OLV en H. Bernadette voor zieken, 
lijdenden en vervolgden  
18.00 uur gestplev voor zielenrust v overl 
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 
Catharina Krux (samenzang) 
Zondag 17 juli 
  Zestiende Zondag door het jaar 
11.30 uur gestpljrd Marijke Eijgelshoven-

Eyckeler; gestplev echtpaar Arnoldts-Thissen; 

v Miny Reijnders-Kuijpers; plev overl 

familieleden Pier-Weijzen (Bernadettekoor) 
Maandag 18 juli 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen, 
Karel Kusters; v Harrie Meerts (nv) 

19.00 uur ev overl ouders en broer Meerts 

Dinsdag 19 juli 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev overledenen vd fam Feron-

Hoenen; voor de overledenen vd fam Spijkers 

Woensdag 20 juli 

08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en 

Hendriks 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
Donderdag 21 juli 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 

19.00 uur gestev overledenen vd fam Feron-

Hoenen;ev voor de zielenrust van Bertha 

Mevissen  

19.30 uur Lof (samenzang)  
Vrijdag 22 juli 
 H. Maria Magdalena 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;  ev 
voor de overledenen vd fam Smeets-Bouwels 

19.00 uur gestev overledenen vd fam Feron-

Hoenen; ev voor heilige priesters en 

religieuzen en voor de vrede  
Zaterdag 23 juli  
 H. Birgitta, kloosterlinge, 
  patrones van Europa 
 
 
 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
18.00 uur gestplev voor zielenrust v overl 
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 
Catharina Krux; plev Leonie Dieteren-Meijer 

 (samenzang) 
Zondag 24 juli 
 Zeventiende Zondag door het jaar 

11.30 uur pljrd Cor de Wit; plev Harrie 

Houben; plev voor een bijzondere intentie 

(samenzang) 
Maandag 25 juli 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; v 

Harrie Meerts (nv) 

19.00 uur gestev overl ouders Schaekens-

Peulen en zonen Jozef en Martin 
Dinsdag 26 juli 

 HH Joachim en Anna,  
 ouders vd heilige maagd Maria 

08.00 uur ev Martin Meuwissen en dochter 

Josette 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen,  

gestev overl echtp Meulenberg-Kleuters 

 Woensdag 27 juli 

 Z. Titus Brandsma, priester en martelaar 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; dhr 

Sef Heuts en de levende en overl leden 

vd fam Heuts-Wessels  

19.00 uur ev echtp Keymis-Buyink  

Donderdag 28 juli 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;  

19.00 uur ev voor overl ouders en broer 

Meerts, voor de zielenrust van Bertha Mevissen 

19.30 uur Lof (samenzang) 
Vrijdag 29 juli 
 H. Marta 
08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en 
Hendriks en mgr Ben Janssen 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
Zaterdag 30 juli 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 

ev overl grootouders Simonis-Tummers en 

ouders Hage-Simonis 
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ST.-MICHIELSKERK 

Zondag 26 juni,  Sacramentsdag 
 Hoogfeest van het Heilig Sacrament  
 van het Lichaam en Bloed van Christus  
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

09.30 uur zie H.Mis in Petruskerk, 

aansluitend Sacramentsprocessie 
Zondag 3 juli 

 Veertiende Zondag door het jaar 

08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

09.30 uur gestpljrd pastoor J. Linssen; 

gestplev voor de zielenrust v overl echtp 

Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 

Catharina Krux  (samenzang) 
Zondag 10 juli 
 Vijftiende Zondag door het jaar 

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 17 juli 
 Zestiende Zondag door het jaar 

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 24 juli 
 Zeventiende Zondag door het jaar 
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)  

 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 25 juni 
09.00 uur  voor overl echtp Caulfield-Tholen 
 Zondag 26 juni, Sacramentdag 
vw Sacramentsprocessie geen dienst in 
Basiliek: zie Michielskerk of Petruskerk 
Dinsdag 28 juni 
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen  
Donderdag 30 juni 
10.30 uur voor leden vd Kinderkrans en 
leden vd Aartsbroederschap, voor overl echtp 
Caulfield-Tholen; v Pierre Schmeits.; om 
gezondheid voor twee lieve mensen en om 
 zegen over hun hernieuwd huwelijk; v de 
intenties van Remo Joosten. 
Zaterdag 2 juli  
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen; tiv 
overl. echtgenoot, vader en opa Jo Göbbels. 
Zondag 3 juli  
 Veertiende Zondag door het jaar 
10.30 uur tiv bedevaartgangers parochie 
Einighausen; v overl echtp Caulfield-Tholen; 
v alle lev en overl leden Aartsbroederschap; 
jrd v Louis Wagemans en Mia Wagemans- 
Frenken.; v overl. ouders Castro-Schellinx; v  
overl. ouders Van de Brock-Limpens; jrd v 
Harry Diederen en v zijn dochter Margriet 
Roebroek. (koor Einighausen) 
Dinsdag 5 juli 

09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen 

Donderdag 7 juli 
10.30 uur v leden kinderkrans en leden 
aartsbroederschap; overl. echtpaar Caulfield- 
Tholen; v Harry Diederen en zijn dochter 
Margriet Roebroek 
Zaterdag 9 juli  
09.00 uur voor overl echtp Caulfield-Tholen 
Zondag 10 juli 
 Vijftiende Zondag door het jaar  
10.30 uur jrd v Joep Geelen;v echtpaar 
Caulfield-Tholen  
Dinsdag 12 juli 
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen 
Donderdag 14 juli 
10.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans 
en leden vd Aartsbroederschap, voor overl 
echtp Caulfield-Tholen   
Zaterdag 16 juli 
09.00 uur v overl echtp Caulfield-Tholen   
Zondag 17 juli 
 Zestiende Zondag door het jaar 
10.30 uur v overl echtp Caulfield-Tholen ; 
jrd v familie Joosten-Gonera; v overleden 
Harrie Penners; v mevr  Steffie Joosten. 
(Basiliek-koor) 
Dinsdag 19 juli 
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen  
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Donderdag 21 juli 
10.30 uur v de kinderen vd Kinderkrans en 
leden vd Aartsbroederschap, v overl echtp 
Caulfield-Tholen; v alle kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen om een goede gezond-
heid en blijvende saamhorigheid; v de 
intenties van Remo Joosten; v  Harry 
Diederen en zijn dochter Margriet Roebroek. 
Zaterdag 23 juli  
 H. Birgitta, kloosterlinge, 
  patrones van Europa 
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen 
Zondag 24 juli 
 Zeventiende Zondag door het jaar  

10.30 uur jrd v Harrie Maessen;  v overl 
echtp Caulfield-Tholen  
Dinsdag 26 juli 

 HH Joachim en Anna,  
 ouders vd heilige maagd Maria 

09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen  
Donderdag 28 juli 
10.30 uur v alle kinderen, klein- en achter-
kleinkinderen om een goede gezondheid en 
blijvende saamhorigheid; v de kinderen vd 
Kinderkrans en leden vd Aartsbroederschap, 
voor overl echtp Caulfield-Tholen 

Zaterdag 30 juli  
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen 

 

Openingstijden van de basiliek: 
Dinsdag t/m zondag: van 09.00 – 12.00 en van 14.00 – 16.00 uur. 

Op maandag is de basiliek de hele dag gesloten. 

 

Eucharistievieringen in de Basiliek O.L.Vrouw van het Heilig Hart: 

dinsdag                    09.00 uur 

donderdag               10.30 uur 

vrijdag                     09.00 uur 

zondag                     10.30 uur Hoogmis 

 

Di t/m  za 15.30 uur rozenhoedje met 

noveengebed. 

Zondag 15.30 uur rozenhoedje met 

noveengebed (niet in de advent en 

veertigdagentijd

 

De gezongen H Mis op donderdag 10u30 is altijd als intentie bestemd voor  de  Kinderen 

van de Kinderkrans en voor de leden van de Aartsbroederschap. 

 

 

advertentie_______________________________________________________________

_______ 
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Parochie H. Bernadette -Baandert 
        Pastoor-deken W. van Rens, Kloosterplein 10  4512275 

Diaken B. ter Haar, Baandert 23  4513381   
 R.K. Kerkbestuur H. Bernadette, Baandert 23 

Kerkbijdrage Gironr 157.19.73 

 

H.COMMUNIE VOOR AAN HUIS GEBONDENEN 

Op vrijdag 1 juli (1e vrijdag van de maand) wordt in de namiddag de H.Communie in de 
parochie rondgebracht.  

STAND VAN ZAKEN VERBOUWING BERNADETTEKERK 

De kerkbanken zijn intussen uit de kerk gehaald. Het hout en het metaal gaan nu een 
nieuw leven leiden. Intussen is er een keuze gemaakt ten aanzien van de binnengekomen 
offertes om de Bernadettekapel te realiseren en de rest van de kerk klaar te maken voor de 
inrichting van de ruimte als urnenhof. Onze bevindingen zijn afgelopen week ter 
goedkeuring naar het bisdom gestuurd. Ten slotte: het carillon had eigenlijk al moeten 
werken, maar de komst van Monuta heeft het noodzakelijk gemaakt de algehele 
stroomvoorziening in de kerk te veranderen. Hierdoor bleek het carillon niet meer zomaar 
aan te sluiten te zijn. De noodzakelijke aanpassingen zijn nu intussen gemaakt. Een dezer 
weken zal klokkengieterij Koninklijke Eijsbouts het carillon komen aansluiten. 
Vervolgens zal de muziek ingelezen worden (dit moet geheel handmatig gebeuren), en 
daarna zullen de klanken van het carillon weer te horen zijn. 

advertentie______________________________________________________________________
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SACRAMENTSDAG 

Zaterdag 25 juni 19.00 u. Annie Derhaag-Meulenberg & Jan en Truus Leenders-

Streukens 

Maandag 27 juni 19.00 u. OLV van Lourdes 

Woensdag 29 juni 19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

 
14

E
 ZONDAG DOOR HET JAAR 

Zaterdag 2 juli 19.00 u. 2eJrd Loek Jeurissen 

Maandag 4 juli 19.00 u. OLV van Lourdes 

Woensdag 6 juli 19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

 
15

E
 ZONDAG DOOR HET JAAR 

Zaterdag 9 juli 19.00 u. OLV van Lourdes 

Maandag 11 juli 19.00 u. OLV van Lourdes 

Woensdag 13 juli 19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

 
16

E
 ZONDAG DOOR HET JAAR 

Zaterdag 16 juli 19.00 u. OLV van Lourdes 

Maandag 18 juli 19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

Woensdag 20 juli 19.00 u. Willy van Hees en overleden ouders Keijzers-Franken 

 
17

E
 ZONDAG DOOR HET JAAR 

Zaterdag 23 juli 19.00 u. OLV van Lourdes 

Maandag 25 juli 19.00 u. OLV van Lourdes 

Woensdag 27 juli 19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

 
  

  Gedoopt 

  Gernando, zoon van Marja Rullens, Eisenhowerstraat 273,   19-06-2011 

   Gefeliciteerd! Wij bidden dat Gernando onder de goede zorgen van zijn 

moeder, peetouders en doopgetuige en ook naar hun voorbeeld en de gehele 

geloofsgemeenschap mag opgroeien tot een goed christen en katholiek. 

 

Parochiemededelingen H. Paulusparochie 

Maandag tot zaterdag is om 18.30 uur rozenhoedje en op vrijdag Lof 

Donderdagmorgen is de kerk van 10.00 - 12.00 u. Geopend voor stil gebed. 
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Zondag 25 Juni Sacramentsdag – Bijzonderheden vindt U elders in dit parochieblad. 

Misintenties voor het volgende parochieblad opgeven tot 23 juli bij: 

Diaken R. Fleischeuer 4528072, Administratie 4512275, Het Priesterteam, 

                   Kerkbestuur of Kosteres. 

    Overleden 
 

Agnes Postma-Bongers, Smithlaan 151, Hoogstaete, 89 jaar 30-05-2011 
 

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

 

Op de eigenlijke Sacramentsdag… 
Op donderdag 23 juni viert de kerk eigenlijk het Hoogfeest van het Heilig Sacrament 

van het Lichaam en Bloed van Christus. Onze grenslandbewoners België en Duitsland 

hebben die dag nog bewaard als een feestelijke zondag . Deze dag is beter bekend als 

Sacramentsdag. Maar in onze verpleeghuizen heeft men het feestelijke beter bewaard.  

Want op deze dag organiseer Orbis Lemborgh weer haar jaarlijkse sacramentsprocessie. 

U bent van harte uitgenodigd om mee te lopen in de processie of te komen kijken. De 

processie start om 10.30 uur in de hal van Lemborgh. Nadat de processie door 

Lemborgh is getrokken zal via de Bradleystraat en de Smithlaan het rustaltaar 

bezocht worden in de Hof van Onthaasting bij het zorgcentrum Hoogstaete. Daarna 

zal de processie naar de tuin van Lemborgh trekken alwaar bij de Mariakapel de 

afsluitende zegen met het Allerheiligste wordt gegeven. Na afloop van de processie bent u 

namens de directie en het personeel van Lemborgh van harte uitgenodigd voor een kopje 

koffie om nog even na te genieten van het hele processiegebeuren. Dus welkom: tot de 

23e juni! 
 

Verder Zondag  -  SACRAMENTSDAG   -         

       SACRAMENTSPROCESSIE 
Op zondag 26 juni, de 2e zondag na Pinksteren, viert de Kerk het Hoogfeest  

van het Heilig Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus.  

  
Zoals in tal van (Limburgse) dorpen en steden wordt op deze Sacramentsdag  

ook in onze Binnenstadparochie de hoogmis gevolgd door de Sacramentsprocessie.  

Na de Plechtige Hoogmis van 9.30 uur in de St.-Petruskerk trekken wij in een 

processie met het Allerheiligste langs de openbare wegen als publiekelijk getuigenis van 

geloof en verering voor het Allerheiligste Sacrament.  Denkt u eraan: geen H Mis om 

11u30 en geen H Mis in de Basiliek! Het opstellen van de processie start rond 10.15 uur 

op de hoek Kloosterplein-Deken Tijssenstraat. De opstelling van de processie is als volgt: 

 
1 Stadsschutterij St.Rosa 7 1

e
 Communicantjes 13 Kerkbestuur  

2 Acolieten met kruis 8 Eerwaarde zusters 14 Misdienaars  

3 Harmonie Sint Joseph 9 Philharmonie   15 Acolietencollege 

4 

5 

Kerkenwachtgilde 

Processiegangers m/v 

10 

11 

relikwie Sint Rosa 

Beeldje OLV 

 

16 

St. Michiel en St. Rosa 

HH Geestelijken  

6 St.-Petruskoor   
12 

Behoudenis der kranken 

B&W en gemeenteraad    

17 

18 

Allerheiligste 

Scouting met vlaggen 
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De processie trekt via de route: Deken Tijssenstraat-Begijnenhofstraat-Walstraat-Wieer-

Gouv. Von Hövellstaraat-Jubileumstraat-Julianaplein naar het rustaltaar aan de 

Parkvijver. Terug via Julianaplein-Jubileumstraat-Schuttestraat-Rosmolenstraat- 

Nieuwstraat naar de St.-Petruskerk. Aan de bewoners van de huizen in de straten waar de 

processie doorheen trekt, wordt vriendelijk gevraagd te zorgen voor passende versiering 

van huis of winkel! 
 

advertenties_____________________________________________________________________ 

 

 

   
Paardestraat 17 

6131HA Sittard 

tel;  +31-46-45 26 973 

e-mail:info@guus-timmermans.com 

www.guus-timmermans.com 
  

 

 

 

 

 

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 op30 juli 2011 en loopt tot 10 september 2011. 

Kopij aanleveren vóór 22 juli op de administratie (t.a.v. Daniëlle) 

Kloosterplein 10  -  kantoor-fedpetrus@123telcom.nl 

 

mailto:info@guus-timmermans.com
www.guus-timmermans.com

