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Dit parochieblad is bedoeld voor een periode van 6 weken. 

De volgende aflevering verschijnt 7 januari 2012. 
     

 

         ADVENT 

Advent betekent: wachten  

op 't komen van het Kind.  

Door lange, diepe nachten  

alleen met de gedachten  

en 't suizen van de wind. 

 

Advent betekent: waken  

tot 't komen van het Kind.  

Met het geloof als baken  

het eigen zijn verzaken  

en leven met de wind. 

 
 

Advent betekent: weten 

van 't komen van het Kind.  

God heeft ons niet vergeten  

maar grote vreugd bemeten  

en ons opnieuw bemind. 
 

                   (M. de Jong, Kampen 1988) 
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Uitnodiging  

Zondag 11 December 2011 

HERBEGRAFENIS DEKEN TIJSSEN 
 

Op zondag 11 december a.s. - de 3
e
 Zondag van de Advent -  zal de ‘heilige deken van 

Sittard’ (zoals hij in de volksmond genoemd werd) worden herbegraven.  

In 1957 startte het bisdom het proces ter voorbereiding op een mogelijke zaligverklaring. 

In de loop der tijden zijn er honderden processtukken opgemaakt, zijn vele verklaringen 

van gebedsverhoringen vastgelegd, en zijn de elkaar opvolgende generaties voortdurend 

dit godsvertrouwen biddend blijven uitdragen. Zijn graf bleef daarbij een trekpleister voor 

een stil moment van gebed, en voor velen was hij de raadsman in momenten van crisis, 

spanningen, maar vooral om weer de kracht van het geloof te mogen ervaren. Echter ook 

de roerige tijden van onze moderne tijd gingen niet voorbij aan de voortgang van het 

zaligverklaringproces. Bij de periode van meer aandacht voor podiumgeloof, kwam er 

minder aandacht voor dit opofferend ‘herdersleven’. Maar bij dit alles bleef het opvallend 

hoe een kleine trouwe groep zijn ‘tussenkomst’ biddend bleef vragen.  

Het was Pater Schreurs M.s.c. die al in 1955 begon met de beschrijving van het leven van 

Deken Tijssen. In 1957 vond het kerkelijk proces plaats. De bidders bleven vertrouwen, 

ook al was de tijdgeest heel anders aan het worden. Maar na een lange tijd van stilte was 

het Mgr J. Gijsen die de heer A. Jacobs de opdracht gaf het leven van Deken Tijssen 

wetenschappelijk te beschrijven en deze rondde in 2001 met een promotie zijn studie af 

met een ‘Biografie van een Limburgse Zielzorger’. Rome heeft ons onlangs laten weten 

dat we als Kerk kunnen zeggen dat we ons in de slotfase bevinden van dit 

zaligverklaringproces.  

De Dienaar Gods Deken Louis Tijssen is de eerste bisdompriester in Limburg die deze 

hoge eer te beurt valt. Vele gelovigen en families uit Susteren en Sittard hebben tientallen 

jaren lang dit proces van wachten, vertrouwen, bidden, uitzien en hopen….  in een groot 

godsvertrouwen gedragen. Nu is dan het moment gekomen om onze ‘heilige Deken’ een 

meer tastbare en bereikbare plaats te geven in onze geloofsgemeenschap. De krachten van 

gebed en geloofsgemeenschap moeten inderdaad nu gebundeld worden.  

Bij zijn begrafenis in 1929 werd hij door velen begeleid naar zijn laatste rustplaats. 

Ontelbaar velen, zo laten de foto’s ons zien. En daarbij opvallend grote groepen priesters 

uit ons bisdom, uit de vele orden en congregaties van die dagen. Als huidige pastoor-

deken van Sittard zou ik het enorm waarderen wanneer wij deze geweldige ‘voorganger’ 

willen begeleiden naar zijn nieuwe ‘rustplaats’ in de St.-Petruskerk te Sittard, alwaar hij 

destijds zijn pastorale taak op aarde beëindigde. Groot was zijn soberheid en eenvoud: hij 

wilde juist geen grootsheid of belangstelling van velen. Het tegendeel gebeurde door zijn 

innemend geloofsvertrouwen. Nu gaan we hem in alle eenvoud, achter bij de hoofdingang 

van de kerk in een kleine nis herbegraven. Heel duidelijk herkenbaar, maar zodanig dat 

hij een bescheidenheid uitstraalt, hij verwelkomt diegene die het Huis van de Heer 

bezoekt, en in alle eenvoud verwijst hij de kerkganger naar O.L.Heer. Dat is altijd zijn 

doelstelling geweest: zo was hij ‘ambachtelijk’ in zijn priesterschap en stond midden 

tussen zijn parochianen. Zo brengen we hem terug!  
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U bent allen van harte uitgenodigd om deze feestelijke gebeurtenis mee te maken 

op zondag 11 december aanstaande: 

- vanaf 13.30 uur verzamelen we ons bij de Begraafplaats aan de Wehrerweg 

- 14.00 uur trekken we in een plechtige processie naar de St.-Petruskerk, 

met muziek en medewerking door Mannenkoor Si-Tard, Stadsschutterij St Rosa, 

de Philharmonie, de Mander, Klup Wo-van, en de NonnevotteClub 

- 14.30 uur vieren we daar, in ‘zijn’ kerk,  de Pontificale Hoogmis opgedragen 

door onze bisschop mgr. F.Wiertz en muzikaal opgeluisterd door het St.-

Petruskoor en de Sint Joep.  

Weet u zich welkom, van harte!                                 

      Deken W. van Rens 

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

 PAUSELIJKE ONDERSCHEIDING VOOR DHR HANS GERARDS  
Op zaterdag 5 november j.l. ontving dhr Hans Gerards, Bradleystraat, 

Limbrichterveld bij het einde van de avondmis in de St.-Petruskerk uit handen van 

deken W. van Rens de Pauselijke Onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice. 

Traditiegetrouw diende hij de avondmis als acoliet en was hij die  ook lector. Tot 

zover niets bijzonders! Totdat op het einde van de H. Mis de mededeling kwam dat we 

ook even mogen stilstaan bij de bijzondere band van kerk en sport, zeker in onze 

huidige samenleving. Sport wordt meer en meer vercommercialiseerd, maar de 

oorspronkelijke en eigenlijke doelstelling van de kerk blijft rechtovereind. Sport 

moeten we zodanig met elkaar delen dat we daardoor beter mens kunnen zijn en zo 

elkaar kunnen helpen om tot betere mensen voor elkaar te kunnen groeien. Daarom 

dient amateursport een veel hoger doel dan beroepssport. Vroeger had je als kapelaan 

de opdracht om geestelijk adviseur te zijn van een voetbalclub: ik herinner me EVV, 

RKONS enz. Prachtige tijden waarbij je als priester meedeelde in de zorg om heel de 

mens, juist ook in de sport. Nu zijn de tijden  -o.a. ook door het grote priestertekort -  

geheel anders, maar het is een weldaad als je als kerk ziet en hoort dat er ‘opvolgers’ 

zijn, goed gevormde leken, die een meelevend oog vanuit katholieke traditie aanreiken 

en ook ervoor staan om dit heilzame telkens weer over te brengen. De heer Hans 

Gerards heeft dit heel bijzonder voor onze kerk heeft gedaan. Dhr Gerards was geheel 

‘overvallen’ door deze mededeling. De deken somde nogmaals zijn verdiensten voor 

onze 3 parochies (kerkmeester bij bouw Pauluskerk, lector, acoliet, enz) maar 

evenzeer een groot medebestuurder bij NKS, KNVB-Zuid-Nederland waarbij hij de 

katholieke waarden heel consequent heeft voorgehouden enz. en onder luid applaus 

werden hem deze pauselijke versierselen aangereikt. Na deze H Mis hebben vele 

kerkgangers de gelegenheid benut om dhr Hans Gerards te feliciteren met deze 

bijzondere pauselijke onderscheiding. Ook vanaf deze plaats zeggen we:  Hans, 

proficiat en heel veel dank!        
Deken W. van Rens 

Vertrouw ons uw mail-adres toe, dan kunnen wij u het parochieblad voortaan  

digitaal toesturen en zo besparen op de kosten! 
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 GEBEDSINTENTIES 
De pauselijk aanbevolen gebedsintentie voor de maand december 

luidt: ‘Wij bidden dat alle volken door onderling begrip en respect 

mogen groeien in eendracht en vrede.’   
Voor januari luidt de intentie: ‘Wij bidden dat de slachtoffers van  

natuurrampen de geestelijke en materiële steun mogen ontvangen  

die zij nodig hebben om hun leven weer op te bouwen.’ 

 

 

ZONNEBLOEM SITTARD Centrum-Noord 

De Zonnebloem richt zich met vrijwilligers op de stadsgenoten die weinig of geen 

contact meer hebben met anderen en daardoor in een sociaal isolement kunnen komen 

te verkeren. Persoonlijke aandacht is waar het bij de Zonnebloem om draait. Onze 

vrijwilligers zetten zich voornamelijk in voor het welzijn van langdurig zieken, 

lichamelijke gehandicapten en hulpbehoevende ouderen. 

Daarnaast worden er regelmatig activiteiten georganiseerd zoals recreatieve uitstapjes 

en gezellige middagen in de sociëteit van de senioren vereniging. U hoeft geen lid te 

zijn van de Zonnebloem; als u tot de doelgroep behoort, kunt u door één van onze 

vrijwilligersbezocht worden en/of kunt u deelnemen aan de activiteiten.  

- Wilt u deelnemen aan de activiteiten of een jaarprogramma ontvangen?  

-  Kent u iemand die weinig contact met anderen heeft of ziek is en graag bezoek zou            

 willen ontvangen? 

- Wilt u als vrijwilliger op een fijne manier actief blijven in uw omgeving en u 

 verdienstelijk maken voor de Zonnebloem? Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom! 

Neem contact op met ons Secretariaat Zonnebloem Sittard Centrum – Noord: 

Leyenbroekerweg 79, 6132 CC Sittard   4200056. zon.sittardcentrum@telfort.nl 

 
advertentie______________________________________________________________________  

 
 

 

Marabo Sittard 

uw adres voor: 

aluminium - houten en kunststof  ramen en deuren 

dubbelglas - zonwering - screens - rolluiken 

raam en plissé hordeuren - veranda's - sectionaal en 

rolpoorten  

aluminium en zinken wandbeplating 

storingen aan ramen - rolluiken - zonwering 

 

Pagestraat 18 Limbricht- Sittard  046 - 4855536 /06 - 

12870007 

  

   

mailto:zon.sittardcentrum@telfort.nl
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EEN GROOT DANK-JE-WEL 
 

Dat willen we uitspreken bij het vertrek op 1 december aanstaande  

van mevrouw Daniëlle Lemmens, medewerkster op ons parochiekantoor.  

Al verschillende jaren werkt ze bij ons. Eerst vrijwillig, toen via een speciale over-

heidsregeling voor non-profitinstellingen, en het laatste jaar officieel bij ons in dienst. 

Je mag als Kerk niet zo maar iemand in dienst nemen: je hebt toestemming van het 

bisdom nodig en dat kijkt naar de in- en uitgaven van een parochie. Kerken kampen al 

enkele jaren met een enorme achteruitgang aan inkomsten. Jonge mensen volgen het 

voorbeeld van hun ouders niet na en zo wordt de groep trouwe supporters kleiner. En 

van je supporters, de trouwe deelnemers aan kerkbijdragen, de kerkgangers, de 

gelovigen met hun collectes en intentiegelden… van al die mensen… moet de Kerk 

het hebben. U ziet het om u heen gebeuren: er worden kerken gesloten en er zijn 

steeds minder priesters om de pastorale zorg uit te oefenen. Daarom is het 

noodzakelijk dat er iemand is die de telefoon aanneemt, de mensen te woord staat en 

dit alles vanuit een grote kerkelijke betrokkenheid. 

In mevrouw Daniëlle Lemmens hadden we een voortreffelijke medewerkster. Het is 

heel jammer dat we om financiële redenen van Daniëlle afscheid moeten nemen. Ze is 

heel talentvol. Met het bedienen van onze telefoon, met al die gesprekken met 

parochianen over het vastleggen van HH Missen, het verzorgen van ons aller 

parochieblad enz. nam ze heel wat werk uit handen van onze deken, kapelaan, diakens 

en catechisten. Daniëlle kent door en door het leven van de Kerk, ze beleeft het zelf 

zeer intens en kan daardoor met overtuiging het ‘dienstbaar zijn’ aan de Kerk 

mogelijk maken. Onze parochie zal zeer zeker het grote gemis van haar inzet en 

dienstbaarheid ervaren. En als deken weet ik het beste wat haar weggaan voor de 

parochie en Kerk betekent.  

Daarom: vanaf deze plaats danken we Daniëlle om haar grootse inzet en 

dienstbaarheid. Jouw talentvolle bijdrage zullen we zeer node missen. Ik vind het een 

groot gemis van onze landelijke en regionale overheid dat men bij bezuinigingen als 

eerste bij de ‘eerste lijn zorgsector’ wordt geschrapt. Mensen als Daniëlle hebben juist 

een open oor voor geestelijke problemen. Nogmaals, Daniëlle: heel veel dank!! 

Succes voor een nieuwe job wensen we je van harte toe!! 

                                                                                                    Deken W. van Rens. 
 

.  

 

En op deze plaats een welgemeend dank-u-wel aan u allen  

met wie in de afgelopen jaren zo’n fijne contacten zijn gegroeid,  

via de telefoon, de mail,  de post en ook persoonlijk. 

Hartelijk dank voor uw medewerking, voor de mooie gesprekken  

en ook voor uw begrip als er eens iets verkeerd ging!!!  

 

 
Tot ziens!                                                      

                                                              Daniëlle 
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 ROND ADVENT EN KERST:  

 

CONCERT SYNOIDOS   Viva la vida - in the name of love  zaterdag 26 november  

Een concert van op religie geïnspireerde popmuziek door Christelijk koor Synoidos, 

van o.a. Queen, Coldplay, U2, Robbie Williams, Marco Borsato en nog veel meer.  

Fraaie zangnummers worden afgewisseld met boeiende instrumentale nummers, in 

samenwerking met jazzband ‘Nellie en de Vannelles’. 

Locatie:  Ontmoetingskerk, Emmastraat 50, Geleen  

Aanvang:  20.00 uur 

Entree:    € 7,50 bedraagt € 7,50, t/m 12 jaar gratis toegang. 

Verkoop:  bij dhr T. Zwartkruis; tel.nr.: 046-4582735 of bij aanvang concert.  

KERSTCONCERT AD MOSAM    Joyeux Noël! vrijdag 9 december 
Feestelijke kerst-programma, voorbereid door Huub Ehlen en met Bernard  Woltèche  

als gastdirigent, met de volgende drie werken van Charpentier: ‘Messe de Minuit’,  

‘Noël sur les Instruments’ en‘In navitatem Domini Canticum’ .  

Locatie:    St.-Petruskerk (Kerkplein), Sittard 

Aanvang:  20.00 uur 

Kaartverkoop:  reserveren via Info AD MOSAM; mail: info@admosam.nl  

Entree prijzen:   € 20,-; CJP of 65+ € 15,-; DSM- of FSI-pas € 10,- (max. 6 kaarten) 

KERSTCONCERT FUSION vrijdag 16 december 
Kerstconcert door Vocal groep Fusion uit Sittard in samenwerking met vocaal ensemble 

Quint uit Venlo, en de harpiste Marieke Schoenmakers. Fusion, dat bestaat uit zo’n 16 

zangers en zangeressen, brengt u met hun close harmony geluid in een afwisselend 

programma in de decembersfeer. De koren staan onder leiding van dirigente Esther Zaad.                                         

Locatie:  Michielskerk  

Aanvang: 20.00 uur (kerk open19.40 uur) 

Kaartverkoop:   reserveren via www.koorfusion.nl. 

Entreeprijzen:    volwassenen: € 7,50.  (0-12 jaar gratis, 13-17 jaar € 4,50) 

KERSTCONCERT  SI-TARD ♪♪   zondag 18 december 

Het jaarlijkse kerstconcert van het Sittards Mannenkoor Si-tard, met een keur aan 

internationale kerstliederen, van oud tot nieuw, en van latijn tot Engels. Het koor 

staat onder leiding van Emmanuël Pleijers met aan de piano Monique Offermans. 

Ook zullen enkele solisten medewerking verlenen aan dit concert.  

Locatie:  St.-Michielskerk aan de Markt  

Aanvang: 17.00 uur 

Entree:    vrije gave 

  

mailto:info@admosam.nl
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VOOR DE JEUGD: 

JONGERENWEEKEND ‘Brandde ons hart niet in ons?’   17-18 december 

Een weekend in de Advent om  samen te bidden en te vieren en na te denken  

over het geloof. Op het programma staan uitwisseling, beweging en lezingen, 

en hulpbisschop De Jong zal een inleiding verzorgen.   

Locatie: Abdij Rolduc, Kerkrade  

Aanvang: zaterdag 17 dec,  17.00 uur 

Einde: zondag 18 dec, 15.30 uur 

Kosten: € 37,50 

Meer info/ aanmelden: via m.rademaker@bisdom-roermond.nl. (voor 10 dec) 

 

    IN 2012:    

 

START ALPHA-CURSUS     vanaf 10 januari 

De Alpha-cursus: een eigentijds 10-wekencursus over de kernpunten van het 

christelijk geloof, voor jong en oud, voor ieder die meer wil weten over het 

christelijk geloof of de ‘basics’ nog eens wil opfrissen of overdenken. 

Elke bijeenkomst begint met een maaltijd, dan volgt een inleiding van 

 

ong 25 min, en na de koffie is er een uur om samen over het thema in gesprek te gaan.  

Plaats:  Bezinningshuis ‘Regina Carmeli’, Kollenberg 2 

Data:  Info-avond 10 januari,  daarna 10 dinsdagen van 17 jan t/m 27 maart  

Tijd:  18.30 – 21.30 uur 

Kosten:  vrije bijdrage voor de maaltijd 

Aanmelden en info:  zuster Gisela, Kollenberg 2,   4570993 

GEZINSWEEKEND                 ‘Over engelen en mensen’ 20 t/m 22 januari 

In januari organiseert het Centrum voor Huwelijk en Gezin alweer voor de vierde maal 

een weekeinde voor katholiek gezinnen. Het gaat deze keer 'Over engelen en mensen’  

over de schepping, het ontstaan van engelen en over onze beschermengel, over de 

onderscheiding der geesten en mogelijkheden om het karakter van kinderen te vormen 

voor een juiste keuze tussen goed en kwaad. De kinderen volgen hun eigen catechese- 

en spel-programma in de diverse leeftijdsgroepen; en er zijn gezamenlijke gebeds- en 

Eucharistievieringen, maaltijden en gezinsmomenten. 
Plaats:  Klooster van de zusters Dienaressen van de Heilige Geest te Steyl 

Aanvang: vrijdag 20 januari, 17.00 uur  

Sluiting: zondag 22 januari, 15.30 uur 

Kosten:  richtprijs  € 175,-- per gezin (werkelijke kosten € 300,--) 

Aanmelden en info:  m.rademaker@bisdom-roermond.nl óf  0475-386892. 

 

mailto:m.rademaker@bisdom-roermond.nl
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                Parochie  H. Petrus en H. Michaël - Sittard 
 

    St.-Petruskerk: Kerkplein 4 

St.-Michielskerk:   Markt 24 

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

    Deken Van Rens Kloosterplein 10,  4512275  

Kapelaan A. van der Wegen,  Oude Markt 24  4512628 

Kerkbijdrage: Giro 1032540 – Rabobank 147603676 
 

 

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

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

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

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

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

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

 

 

   

OVERLEDEN 

Betsie Paes-Demandt, Odasingel 625, 72 jaar    †  14-10-2011 

Mathieu Purnot, Hoogstaete, 86 jaar  †  16-10-2011 

Nic Wetzels, Odasingel 655, 79 jaar  †  20-10-2011 

Tien Brouwers, H. Weltersstraat 68-2, 80 jaar †    6-11-2011 

Lies Mobers-le Haen, voorheen Putpoort 108, 89 jaar †    9-11-2011 

Gerda Hermsen-Hendricksen, Leyenbroekerweg 91,76 j  †  10-11-2011 

May Fiddelers-Driessen, Stationsplein 16-10, 87 jaar †  13-11-2011 

Ad Bronneberg, Gelderhof 20, 81 jaar  †  13-11-2011 

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

GEDOOPT 
Juul,  zoon van echtpaar Swakhoven-Hermans, Wolfrathstraat 14   6-11-2011 

Bas,  zoon van echtpaar Smeets-Van Zuiden, Smithlaan 12 20-11-2011 

Gefeliciteerd! Wij bidden dat Juul en Bas 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. 
  

In het midden van dit Parochieblad vindt u een inlegvel voor uw bijdrage voor 2011. 
Wilt u meewerken aan kostenbesparing inzake het Parochieblad? 

Geef uw naam, adres en mail-adres aan ons door, via kantoor-fedpetrus@123telcom.nl  

of op Kloosterplein 10, zodat u het parochieblad in het vervolg digitaal kunt ontvangen! 
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  REGINA CARMELI 
Zondag na de 1e vrijdag van de maand: 
16.30 uur: uitstelling van het H. Sacrament, stille aanbidding 
17.00 uur: Nederlandse Vespers en Eucharistische zegen 

Alle andere zondagen: 
10.45 uur: uitstelling van het H. Sacrament, aanbidding tot 
17.00 uur: Duitse Vespers en Eucharistische zegen 

 

BEZINNINGSDAGEN - in stilte   “Wij zijn gekomen om Hem te aanbidden  9 t/m 11 dec. 
Leiding:  Pastoor M. Otto 
Aanvang:  Vrijdag 9 december, 17.00 uur  
Sluiting: Zondag 11 december, 13.30 uur  
Kosten:  € 76,-- 

   

 START ALPHACURSUS –zie pagina 7     10 jan. 2012  

 

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

 

GEZINSMIS BEGIN ADVENT 
 

 

Op zaterdagavond 26 november gaan we alweer het eerste 

kaarsje van de Adventkrans aansteken. Bij gelegenheid 

daarvan is de H. Mis van 18.00 uur in de St.-Petruskerk 

een speciale Gezinsmis, waaraan ook de Communicantjes 

van dit jaar zullen meewerken. Vaders, moeders, kinderen, 

en eenieder: van harte uitgenodigd! 

 

HEILIG UUR  
Op donderdag 1 december en donderdag 5 januari houden wij het 

maandelijks biduur voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat, het 

religieuze en ander aan God gewijde leven en tevens voor goede gezinnen bij 

het uitgestelde Allerheiligste Sacrament in de St. Petruskerk. Eenieder is 

uitgenodigd op de vooravond van elke 1
e
 vrijdag van de maand -bijzonder 

toegewijd aan het H. Hart van Jezus- samen te bidden voor genoemde intenties.  

Elke maand wordt een aantal straten speciaal uitgenodigd. Voor december zijn dat de 

bewoners van: de Baenjehof, Baenjenstraat, Elisabeth van Barstraat, Begijnenhof, 

Begijnenhofwal, Bergstraat, Beukeboomweg, Beukenlaan, Blijdestein en 

Brandstraat. Voor 5 januari zijn speciaal uitgenodigd de bewoners uit van: de Oude 

Broeksittarderweg, Brugstraat, Mgr. Claessenstraat, Hub Dassenplein, 

Dobbelsteynporte, Dominicanenwal, Emmastraat, Engelenkampstraat, Gats en 

Gruizenstraat. 
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UW AANDACHT S.V.P.  
Attentie:  Op de zondagen in de Advent (27 november, 4, 11, 18 december): 
 om 16.00 uur vesperviering in de St.-Petruskerk 

  overzicht van de vieringen rond feestdagen: zie achterzijde!! 

Zondag 27 november: Eerste zondag van de Advent. Begin van het kerkelijk jaar B. 
Vrijdag 2 december: Eerste vrijdag van de maand, toegewijd aan het H. Hart van Jezus. 
Vanaf 17.00 uur wordt de H. Communie gebracht aan zieken en aan-huis-gebondenen. 
Zondag 4 december: Tweede zondag van de Advent.   
Donderdag 8 december: Hoogfeest van Maria Onbevlekt Ontvangen, 
Patroonsfeest van Bisdom Roermond.  
Zondag 11 december: Derde zondag van de Advent, Zondag Gaudete. 
Herbegrafenis van deken Tijssen (zie pag. 2). Let op: de H. Mis van 11.30 vervalt! 

14.00 uur processie vanaf de begraafplaats, 14.30 uur Pontificale Eucharistieviering 
in de Petruskerk met mgr Wiertz, opgeluisterd door het Petruskoor en de Sint Joep 
Zondag 18 december: Vierde zondag van de Advent.  
Om 17 uur kerstconcert door Mannenkoor Si-tard in de Michielskerk. 
Dinsdag 21 december: Aansluitend aan de avondmis in de St.-Petruskerk:  
Boeteviering ter voorbereiding op Kerstmis 
Zaterdag 24 december: Vanaf 14.00 uur wordt de heilige Communie gebracht aan 
zieken en aan-huis-gebondenen.  

HOOGFEEST VAN KERSTMIS, GEBOORTE VAN DE HEER. 
Kerstavond, vigilie van Kerstmis:  

17.00 uur: Petruskerk: Gebedsdienst (géén H.Mis!) Kindje wiegen,  speciaal bedoeld   voor kinderen 
        voor kinderen t/m groep 2 van de basisschool en hun ouders. 
18.00 uur: Petruskerk: Gezinsmis, speciaal voor kinderen vanaf groep 3 en hun ouders 
20.00 uur: Petruskerk: inleidende Vigiliedienst met lezing en gebed, muziek en 
samenzang ter voorbereiding op de Nachtmis van 20.30 uur. De Nachtmis wordt 
opgeluisterd door het Petruskoor, dat ook enkele malen de samenzang zal ondersteunen. 
22.45 uur: Michielskerk:  inleidende Vigiliedienst met lezing en gebed, muziek en 
samenzang ter voorbereiding op de Nachtmis van 23.00 uur, m.m.v. het Michielkoor. 

Zondag 25 december: Eerste Kerstdag. De heilige Missen zijn als op zondag. 
Maandag 26 december: Tweede Kerstdag. De heilige Missen zijn als op zondag.   
Vrijdag 30 december: Feest van de  Heilige Familie, Jezus, Maria, Jozef   
Zaterdag 31 december: Oudjaar. Om 18.00 uur in de St.-Petruskerk: grote dankdienst ter 

afsluiting van het jaar des Heren 2011, opgeluisterd door het Petruskoor. 
Zondag 1 januari: Nieuwjaarsdag, Hoogfeest Heilige Maria, Moeder van God,  

octaafdag van Kerstmis, Dag van de vrede. De HH Missen zijn als op zondag . 
Na de Hoogmis van 11.30 uur in de St.-Petruskerk bent u van harte welkom op de 
Nieuwjaarsreceptie in het Mariapark (tegenover de Basiliek). 

Vrijdag 6 januari: Eerste Vrijdag van de maand, toegewijd aan het H.Hart van Jezus. 
Vanwege de recente Kerstcommunie wordt deze dag géén Communie aan huis gebracht! 
 

Krijgt u niet maandelijks de Communie aan huis gebracht,  
maar wilt u wel graag de kerst-Communie ontvangen,  

neemt u dan even contact op met één van de priesters/ diakens of de administratie! 
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 KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES 
Attentie: het vólgend parochieblad bestrijkt de periode van 7 jan. tot 18 februari 2012.  
Misintenties die u daarin graag vermeld wilt zien, dienen uiterlijk opgegeven te zijn 
vrijdag 30 december 2011op 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 26 november  

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 

ev overl grootouders Simonis-Tummers en 

ouders Hage-Simonis 

18.00 uur Gezinsmis gestpljrd Wil Sieben; 

gestplev ouders Paulus-Van Neer en dochter 

Margriet, voor de zielenrust van overl echtp 

Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 

Catharina Krux; nadienst Nic Wetzels, Tien 

Brouwers, Lies Mobers-le Haen, Gerda 

Hermsen-Hendricksen, Ad Bronneberg 

(samenzang) 
Zondag 27 november 
 Eerste Zondag van de Advent 
11.30 uur gestplev overledenen vd fam H. 

Canisius-Baggen; pljrd Eddy Claessens en 

overl ouders; plev Miny Reijnders-Kuijpers, 

Annie Mastenbroek en Rita Fruytier, voor 

heilige priesters, religieuzen en de vrede in 

de wereld (Petruskoor) 
16.00 uur vesperdienst 
Maandag 28 november 
08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en 

Hendriks 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

Dinsdag 29 november 
08.00 uur ev voor de overledenen vd fam 

Spijkers, Piet Kox en Piet van Gellekom 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

Woensdag 30 november 
 H. Andreas, apostel 
08.00 uur ev dhr Sef Heuts en levende en 
overl leden vd fam Heuts-Wessels 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen  
Donderdag 1 december 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestpljrd Eduard Timmers,  

echtpaar Schickx-Tummers 

19.30 uur Heilig Uur (samenzang) 
Vrijdag 2 december  
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev tev het Heilig Hart van 

Jezus; ev Klaus Scheibe, Robert Thijssen en 

voor de levenden en overledenen vd fam 

Thijssen en Sevens, voor heilige priesters en 

religieuzen en voor de vrede 
Zaterdag 3 december 
 H. Franciscus Xaverius, priester  
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 
ev voor priesterroepingen in parochie, 
dekenaat en bisdom 
18.00 uur gestev voor zielenrust v overl 

echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 

Catharina Krux; plev uit dankbaarheid bgv 

een 80
e
 verjaardag, voor de levende en overl 

leden vd fam Dieteren en de fam Hellbach; 

nadienst Nic Wetzels, Tien Brouwers, Lies 

Mobers-le Haen, Gerda Hermsen-

Hendricksen, Ad Bronneberg (samenzang) 
Zondag 4 december 
 Tweede Zondag van de Advent 
11.30 uur gestpljrd Rie Rutgers; gestplev em-

deken Cees Buschman, voor de zielenrust van 

Willy Karmelk-Oremus en haar ouders, voor 

heilige priesters, religieuzen en de vrede in de 

wereld (samenzang) 
16.00 uur vesperdienst 
Maandag 5 december 
08.00 uur ev ter ere van de H. Geest voor 
allen, die in ons bisdom en in de parochies 
zijn gesteld omleiding te geven 

19.00 uur gestjrd Klaus Scheibe;  

gestev echtp Caulfield-Tholen 
Dinsdag 6 december 
08.00 uur gestjrd echtgenoten Canton-
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Hermans; ev tev de H. Engelbewaarders uit 
dankbaarheid voor bescherming en leiding 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 

ev voor overl ouders Meerts en tev H. 

Antonius 
Woensdag 7 december  
 H. Ambrosius, bisschop en kerkleraar 

08.00 uur gestev tev OLV en H.Bernadette 

voor het welzijn van de jeugd in de 

parochies; ev ter ere van St. Joseph v goede 

gezinnen en de moed om godsdienstig te 

leven, Martin Meuwissen en dochter Josette 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
Donderdag 8 december 

 Hoogfeest Onbevlekte Ontvangenis  

 van de heilige Maagd Maria,  

 patroonsfeest Bisdom Roermond  

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 
ev fam Wyszenko, Meerts en Hendriks  

19.00 uur gestev overl ouders Schaekens-

Peulen en zonen Jozef en Martin 
19.30 uur Lof (samenzang) 
Vrijdag 9 december 
08.00 uur gestev echt Caulfield-Tholen 

19.00 uur in Michielskerk! 

20.00 uur Kerstconcert Ad Mosam 
Zaterdag 10 december 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 

ev Leonard Dieteren en Maria Brandts uit 

dankbaarheid   

18.00 uur gestev voor zielenrust v overl 

echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 

Catharina Krux; pljrd Leo Willems; plev 

Frans Custers, fam Gerard Driessen-

Hermans; nadienst Tien Brouwers, Lies 

Mobers-le Haen, Gerda Hermsen-

Hendricksen, Ad Bronneberg (samenzang)  
Zondag 11 december, Zondag Gaudete 
 Derde zondag van de Advent,  
11.30 uur vervalt!! 

14.30 uur herbegrafenis Deken Tijssen 

(zie pag 3)gestpljrd overl ouders Pfennings-

Hafkamp; gestplev voor de overledenen vd 

fam Spanjaard, em-deken Leo Feiter en 

Anna en Maria Feiter; pljrd Willy Erkens; 

plev Trees de Wit, voor heilige priesters, 

religieuzen en de vrede in de wereld 
(Petruskoor en St Joep)  

16.00 uur vesperdienst 
Maandag 12 december 
08.00 uur ev overl ouders Leonard Dieteren 
en Maria Brandts uit dankbaarheid 

19.00 uur gestev overl echtp Meulenberg-

Kleuters, echtp Caulfield-Tholen 
Dinsdag 13 december 
 H. Lucia, maagd en martelares 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 

ev Piet Kox en Piet van Gellekom 

19.00 uur gestev overl echtpaar Kaptein-

Haagmans; ev echtpaar Keijmis-Buyink 

Woensdag 14 december 
 H. Johannes vh Kruis, priester en kerkleraar 
08.00 uur gestjrd dhr Sef Heuts; ev fam 
Wyszenko, Meerts en Hendriks 

19.00 uur gestev Marijke Eijgelshoven-

Eyckeler, echtp Caulfield-Tholen 
Donderdag 15 december  
08.00 uur gestev Lies Roppe en 

overledenen vd fam Roppe-Kissels 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen,   

19.30 uur Lof (samenzang) 
Vrijdag 16 december 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev overl ouders Van 

Groenendaal-Van Leersum; ev voor heilige 

priesters en religieuzen en voor de vrede 

Zaterdag 17 december 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 
ev overl grootouders Simonis-Tummers en 
ouders Hage-Simonis  

18.00 uur gestev voor zielenrust v overl 

echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 

Catharina Krux; 2
e
 pljrd Leonie Paques-

Stals en Felix Paques, pljrd overl ouders 

Wijshoff-Bormans; nadienst Lies Mobers-le 

Haen, Gerda Hermsen-Hendricksen, Ad 

Bronneberg  (samenzang) 
Zondag 18 december 
 Vierde Zondag van de Advent 

11.30 uur plzwd Tien Brouwers; gestpljrd 

Herman Boelen, Victor Eijckeler en Elly 

Eijckeler-Tummers; pljrd Tity Schelberg-

Cortenraad, Lies Thissen-Janssen, Paul 
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Timmermans en  Jo Timmermans-Simons,; 

plev Gerard Sluijs  overl familieleden Pier-

Weijzen, voor heilige priesters, religieuzen 

en de vrede in de wereld  (samenzang) 

16.00 uur vesperdienst 
Maandag 19 december 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev overledenen vd fam 

Feron-Hoenen 
Dinsdag 20 december 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;  

ev Piet Kox en Piet van Gellekom 

19.00 uur gestev overl echtp Feron-Hoenen 

en em-pastoor Eduard Hoenen; ev Marie-

Thérèse van Brakell-Vleugels 
19.30 uur Boeteviering 
Woensdag 21 december 
08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts  

en Hendriks en mgr Ben Janssen 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 

jrd overl echtpaar Diederen-Limpens 
Donderdag 22 december 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 
ev voor de overledenen vd fam Smeets-
Bouwels 

19.00 uur ev dhr Sef Heuts en de levenden 

en overleden leden vd fam Heuts-Wessels 
19.30 uur Lof (samenzang) 
Vrijdag 23 december 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen  

19.00 uur ev voor heilige priesters en 

religieuzen en voor de vrede 

Zaterdag 24 december 

08.00 uur vervalt!  

HOOGFEEST GEBOORTE VAN DE HEER 

Heilige Kerstavond en Kerstnacht 

17.00 uur Kindje wiegen 

18.00 uur Gezinsmis  
gestev voor zielenrust v 

overl echtp Jan Gerard  
 

Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux; 

nadienst Ad Bronneberg 

20.30 uur Nachtmis  

gestplev overl ouders Van den Berg-Frehen, 

overl ouders Tummers-Janssen, levende en 

overl leden vd fam Triepels Vermij en fam 

Jansen-Renckens en tevens voor Zef en Truus 

Triepels-Jansen; pljrd W. de Vet; plev Lies 

Meulmeester-van Donselaar, overl ouders 

Colaris-Spetgens, voor de overledenen vd fam 

Brouwers-Vroemen (Petruskoor) 
Zondag 25 december, Eerste Kerstdag 

11.30 uur gestplev overl ouders Schaekens-

Peulen en zonen Jozef en Martin, Lies 

Roppe en overledenen vd fam Roppe-

Kissels, voor de zielenrust van  overl echtp 

Jan Grijs en Maria Krux; pljrd Jan Konings 

en de ouders W. Köhlen-Janssen, overl 

ouders Frans en Wies Palmen-Peeters; plev 

Miny Reijnders-Kuijpers, overl ouders Tjeu 

Kuppens en Truus Kuppens-Meulen, voor 

heilige priesters, religieuzen en de vrede in 

de wereld (Petruskoor) 
Maandag 26 december, Tweede Kerstdag 
 H. Stefanus, eerste martelaar  

11.30 uur gestpljrd Mia Rutgers-Hulst en 

alle levende en overl leden vd fam Rutgers-

Hulst, ouders Willie en Fien Muller-

Simons; pljrd Audrey Houben-Brands 

(samenzang) 
Dinsdag 27 december 
 H. Johannes, apostel en evangelist 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur ev Klaus Scheibe 
Woensdag 28 december 
 HH Onnozele kinderen, martelaren 
08.00 uur ev de overledenen vd fam Spijkers, 
fam Wyszenko, Meerts en Hendriks 
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen  
Donderdag 29 december 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev levende en overleden fam 

J. Lejeune-Duykers 

19.30 uur Lof (samenzang) 
Vrijdag 30 december 
 Heilige Familie, Jezus, Maria, Jozef   
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 

19.00 uur gestev Corry Close en familie 
Zaterdag 31 december, Oudjaar 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 
ev overl grootouders Simonis-Tummers en 
ouders Hage-Simonis 
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18.00 uur plzwd Ad Bronneberg; gestpljrd 

Lies Laumen-van Loon, Mia Rutgers-Hulst 

en alle levende en overl leden vd fam 

Rutgers-Hulst; gestplev levende en overl 

leden vd fam Triepels-Vermij en Jansen-

Renckens  en tevens voor Zef en Truus 

Triepels-Jansen, voor zielen-rust v overl 

echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 

Catharina Krux;  (Petruskoor) 
Zondag 1 januari, Nieuwjaarsdag 
 Hoogfeest H. Maria, Moeder van God, 
 octaafdag van Kerstmis 

11.30 uur gestpljrd overledenen vd fam 

Brouwers-Geraets; gestplev Hermine 

Hameleers-Boelens en echtgenoot,  

 Lies Roppe en overledenen vd fam Roppe-

Kissels, voor heilige priesters, religieuzen en 

de vrede in de wereld (samenzang) 
Maandag 2 januari 

 HH Basilius de Grote en Gregorius van 

 Nazianze, bisschoppen kerkleraren 

08.00 uur gestev Lies Roppe en over-

ledenen vd fam Roppe-Kissels; ev tev de H. 

Geest voor allen, die in ons bisdom en in de 

parochies zijn gesteld omleiding te geven  
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 
ev Klaus Scheibe 

Dinsdag 3 januari 
08.00 uur ev tev de H. Engelbewaarders uit 
dankbaarheid voor bescherming en leiding 
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
Woensdag 4 januari 
08.00 uur gestplev Lies Roppe en 

overledenen vd fam Roppe-Kissels; 
ev ter ere van St. Joseph v goede gezinnen 
en de moed om godsdienstig te leven 
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
Donderdag 5 januari 
 H. Karel (Houben) v Sint Andries, priester  
08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en 
Hendriks 
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;  

Vrijdag 6 januari  

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev ter ere van het H. Hart van 

Jezus; gestjrd echtp Verviers-Gieskens; ev 

Klaus Scheibe, Robert Thijssen en levenden 

en overledenen vd fam Thijssen en Sevens 
19.30 uur Heilig Uur (samenzang) 
Zaterdag 7 januari  
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;  
 ev voor priesterroepingen in parochie, 
dekenaat en bisdom 

ST.-MICHIELSKERK 

Zondag 27 november  
 Eerste Zondag van de Advent 
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
09.30 uur gestev voor zielenrust v overl echtp 
Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 
Catharina Krux (samenzang) 
Zondag 4 december 
 Tweede Zondag van de Advent 
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;  
plev Jacqueline Kabuth-Goossens  
09.30 uur gestev voor zielenrust v overl 
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 
Catharina Krux; plev fam Peters-Frings 
(Schola Gregoriana Sittardiensis) 
Vrijdag 9 december 

 19.00 uur gestev overl ouders Wim Fabus 

 en zijn overleden echtgenote 
Zondag 11 december, Zondag Gaudete 

 Derde Zondag van de Advent,  
08.30 uur gestpljrd Jack en Gerty Hage-
Simonis en familie; gestev echtp Caulfield-
Tholen; fam. Jessen 

09.30 uur gestev voor zielenrust v overl 

echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 

Catharina Krux (samenzang)  
Vrijdag 16 december 
20.00 uur Kerstconcert Fusion 
Zondag 18 december 
 Vierde zondag van de Advent 

08.30 uur gestplev fam. Derrez;  
09.30 uur gestev voor zielenrust v overl echtp 
Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 
Catharina Krux, echtp Caulfield-Tholen;  
pljrd Frans Rademaker(samenzang) 

17.00 uur Kerstconcert Si-Tard 
Zaterdag 24 december 

HOOGFEEST GEBOORTE VAN DE HEER 
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Heilige Kerstavond en Kerstnacht 
23.00 uur gestplev E. Derrez-Gieskens; plev 
voor alle overledenen (Michielkoor) 

Zondag 25 december, Eerste Kerstdag 
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

09.30 uur gestplev Corry Wetzels-Wilms   

en voor een bijzondere intentie, pastoor Jos 

Linssen (mannenkoor Si-Tard)  

Maandag 26 december, Tweede Kerstdag 
 H. Stefanus, eerste martelaar 
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 
09.30 uur gestplev overledenen vd fam  

Dols-Zij en aangetrouwde kinderen,  

voor zielenrust v overl echtp Jan Gerard 

Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux; 

(samenzang) 
Zondag 1 januari, Nieuwjaarsdag 
 Heilige Maria, Moeder van God, 
 octaafdag van Kerstmis 
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
09.30 uur gestev voor 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, tussen 10-12 en 14-16 uur!) 

Rozenhoedje wordt gebeden op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag om 15.30  uur. 
(let op: er is géén Rozenhoedje meer op zaterdag en zondag! 

Zaterdag 26 november 
09.00 uur voor kracht en moed voor een 
dochter, voor overl echtp Caulfield-Tholen 
Zondag 27 november 
 Eerste Zondag van de Advent 
10.30 uur jrd voor Frans Geurts,jrd ouders 
Hamel en GF Veertman-Mulder; voor de 
intenties vd erven Robertz, voor overl echtp 
Caulfield-Tholen 
Dinsdag 29 november 
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen  
Donderdag 1 december 
10.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans 
en leden vd Aartsbroederschap, voor de 
intenties vd erven Robertz, voor overl echtp 
Caulfield-Tholen 
Zaterdag 3 december 
09.00 uur tiv overl echtgenoot, vader en opa 
Jo Göbbels, overl echtp Caulfield-Tholen 

Zondag 5 december 
 Tweede Zondag van de Advent 
10.30 uur gestplev overl ouders Van de 
Brock-Limpens, voor echtp Diederen-
Limpens, alle levende en overl leden vd 
Aartsbroederschap, voor de intenties vd 
erven Robertz, voor overl echtp Caulfield-
Tholen (Basiliek-koor) 

Dinsdag 6 december 
09.00 uur voor de intenties vd erven  

Robertz, voor overl echtp Caulfield-Tholen 
Donderdag 8 december 

 Hoogfeest Onbevlekte Ontvangenis  

 van de heilige Maagd Maria,  

 patroonsfeest Bisdom Roermond  
10.30 uur voor Harry Diederen en zijn 
dochter Margriet, voor de kinderen vd 
Kinderkrans en leden vd Aartsbroederschap, 
voor overl echtp Caulfield-Tholen 

Zaterdag 10 december 
09.00 uur voor overl echtp Caulfield-Tholen 
Zondag 11 december 
 Derde zondag van de Advent 
10.30 uur voor de intenties vd erven 
Robertz,  overl overl echtp Caulfield-Tholen  
Dinsdag 13 december 
 H. Lucia, maagd en martelares 
09.00 uur voor de intenties vd erven 
Robertz, overl overl echtp Caulfield-Tholen 
Donderdag 15 december 
10.30 uur voor ouders Habets-Van 
Gansewinkel en dochter Tiny, overl ouders 
Maassen en fam, de kinderen vd 
Kinderkrans en leden vd Aartsbroederschap, 
overl echtp Caulfield-Tholen,  
Zaterdag 17 december 
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen 
Zondag 18 december 
 Vierde Zondag van de Advent 
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10.30 uur jaardienst Liza Joosten, voor de 
intenties vd erven Robertz,  
voor overl echtp Caulfield-Tholen 
(Basiliek-koor) 
Dinsdag 20 december 
09.00 uur voor de intenties vd erven 
Robertz, overl overl echtp Caulfield-Tholen 

Donderdag 22 december 
10.30 uur de kinderen vd Kinderkrans en 
leden vd Aartsbroederschap, overl echtp 
Caulfield-Tholen 
Zaterdag 24 december 
09.00 uur vervalt!  
Er is géén Nachtmis in de Basiliek!  

HOOGFEEST GEBOORTE VAN DE HEER 
Zondag 25 december, Kerstdag 
10.30 uur voor overl Harrie Penners, overl 
ouders Bosman en Brans, overl ouders 
Castro-Schellinx, voor de intenties vd erven 
Robertz, voor overl Caulfield-Tholen,  
 (Basiliek-koor) 

Maandag 26 december, Tweede Kerstdag 

 H. Stefanus, eerste martelaar 

10.30 uur voor de intenties vd erven Robertz,  

voor overl overl echtp Caulfield-Tholen 
Dinsdag 27 december 
 H. Johannes, apostel en evangelist 
09.00 uur voor de intenties vd erven 
Robertz, voor overl zussen, zwager en broer, 
 overl echtp Caulfield-Tholen 

Donderdag 29 december 
10.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans 
en leden vd Aartsbroederschap, voor zegen 
voor kinderen en kleinkinderen, vooroverl 
echtp Caulfield-Tholen 
Zaterdag 31 december 
09.00 uur voor de intenties vd erven 
Robertz, voor overl Caulfield-Tholen  
Zondag 1 januari, Nieuwjaarsdag 
 Heilige Maria, Moeder van God, 
 octaafdag van Kerstmis 
10.30 uur voor overl leden vd 

Aartsbroederschap, voor overl  echtp 

Caulfield-Tholen, voor de intenties vd 

erven Robertz (Basiliek-koor) 
Dinsdag 3 januari 
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen,  
voor de intenties vd erven Robertz,  
Donderdag 5 januari 
 H. Karel (Houben) v St Andries,  
 priester 
10.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans 
en leden vd Aartsbroederschap, overl echtp 
Caulfield-Tholen 
Zaterdag 7 januari 
09.00 uur tot intentie van overl echtgenoot, 
vader en opa dhr Jo Göbbels, voor 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 

 

H.COMMUNIE VOOR AAN HUIS GEBONDENEN  

Op vrijdag 2 december (1
e
 vrijdag van de maand) wordt in de namiddag de H.Communie in 

de parochie rondgebracht, evenals op zaterdag 24 december. Op de 1
e
 vrijdag in januari 2012 

wordt geen H. Communie rondgebracht. Bent u niet in staat naar een H.Mis te gaan, en wilt u 
toch de H.Communie ontvangen? Meldt dit dan op de pastorie: tel. 4513381. 

INFORMATIEDAG BERNADETTEKERK EN MONUTA WAUBEN 

Zoals in het vorige parochieblad al aangekondigd, houden we in samenwerking met Monuta 
Wauben op zondag 27 november een informatiedag. Zowel het kerkgebouw als het 
uitvaartcentrum is open van 11.00 tot 16.00 uur. De uitgewerkte plannen met betrekking tot 
de ombouw van de Bernadettekerk tot Urnenhof met een Bernadettekapel zullen middels de 
bouwtekeningen in samenwerking met ‘Satijnplus architecten’ worden gepresenteerd. Ook 
wordt met een zgn. `beamer` o.a. een presentatie gegeven van de geplande Urnenhof met 
Bernadettekapel, een indruk gegeven van de Grabeskirche St. Josef in Aken waar al een 
Urnenhof ingericht is, en van producten die Monuta kan aanbieden. Uiteraard geven we tekst 
en uitleg, net zoals Monuta Wauben over hun bedrijf doet, en wat we mogelijk in 
samenwerking kunnen doen. Verder zijn ook uitvaartgerelateerde bedrijven aanwezig om 
hun producten en diensten te laten zien. Dit alles onder het genot van een kopje koffie en 
met passende CD-muziek. Iedereen is van harte welkom! 

 
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 
  

 

1
E
 ZONDAG VAN DE ADVENT 

 

zaterdag 26 nov 19.00 u. Jrd Vic Hendriks en overleden ouders 

maandag 28 nov 19.00 u. OLV van Lourdes  

woensdag 30 nov 19.00.u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

2
E
 ZONDAG VAN DE ADVENT 

 

zaterdag 3 dec  19.00 u. OLV van Lourdes 

maandag 5 dec 19.00 u. OLV van Lourdes 

woensdag 7 dec 19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

3
E
 ZONDAG VAN DE ADVENT 

 

zaterdag 10 dec 19.00 u. OLV van Lourdes                           

maandag 12 dec 19.00 u. Willy v. Hees en overl.Ouders Keijzers-Franken                                          

woensdag 14 dec 19.00 u. Overleden familieleden Tummers-Thissen 

4
E
 ZONDAG VAN DE ADVENT 

 

zaterdag 17 dec            19.00 u. OLV van Lourdes   

maandag 19 dec 19.00 u. 

19.30 u. 

OLV van Lourdes 

Boeteviering 

woensdag 21 dec 19.00 u. OLV van Lourdes 

     

KERSTMIS, GEBOORTE VAN DE HEER 

zaterdag 24 dec 20.00 u. Nachtmis – OLV van Lourdes      

maandag 26 dec  Géén H.Mis 

woensdag 28 dec 19.00 u. Roepingen tot priesterschap, 

diaconaat en religieuze leven 

HEILIGE MARIA, MOEDER VAN GOD 

zaterdag 31 dec 19.00 u. OLV van Lourdes 

maandag 2 jan 19.00 u. OLV van Lourdes 

woensdag 4 jan 19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 
 

Parochiemededelingen H. Paulusparochie 
Van maandag tot zaterdag is om 18.30 uur het rozenhoedje, en op vrijdag Lof. 

Donderdagmorgen is de kerk van 10.00 - 12.00 uur geopend voor stil gebed. 

Misintenties voor het volgende parochieblad opgeven tot 28 december bij: 

- Diaken R. Fleischeuer  4528072, de centrale administratie  4512275,  

- het priesterteam, kerkbestuur of kosteres. 
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Afwijkende Mistijden in de St.Pauluskerk rond Kerst:  

- Boeteviering: na de avondmis op maandag 20 december. 

- Kerstavond, 24 dec: Nachtmis om 20.00 uur 

- Eerste Kerstdag, 25 dec: Géén H.Mis. 

- Tweede Kerstdag, 26 dec: Géén H.Mis.  

- Oudjaar: Avondmis om 19.00 uur. 
 

Op Nieuwjaarsdag is er om 11.30 uur is er voor de 3 parochies een  gezamenlijke 

Nieuwjaarsmis in de H. Petruskerk met aansluitend Nieuwjaarsreceptie in het 

Mariapark tegenover de Basiliek. U bent van harte welkom!!! 
 

Overleden   
mw. Adri de Kruijf-Plinck, 84 jaar, De Lemborg Sittard 

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

 

Gedoopt   
Joëlle, dochter van echtpaar Smits-Van Cruchten, Romeinseweg 47 

            Gefeliciteerd! Wij bidden dat Joëlle  onder de goede zorgen van hun ouders,  

 peetouders en van de hele geloofsgemeenschap, mogen opgroeien tot goede christenen. 

 

Bij het naderen van Kerstmis en het einde van het jaar nog eens een extra  

Dankwoord aan onze vele vrijwilligers en vrijwilligsters.  

Onze parochies kunnen niet zonder uw steun en inzet! 

Eveneens hartelijk dank aan alle parochianen  

die het afgelopen jaar weer mee hebben gedaan aan de kerkbijdrage.  

We hopen ook in 2012 weer op uw inzet en bijdrage te mogen rekenen. 

advertentie____________________________________________________________________   

 

   
Paardestraat 17 

6131HA Sittard 

tel;  +31-46-45 26 973 

e-mail:info@guus-timmermans.com 

www.guus-timmermans.com 
  

 

 

mailto:info@guus-timmermans.com
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Deken%20Van%20Rens/Application%20Data/Microsoft/Word/www.guus-timmermans.com
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 VIERINGEN ROND KERST  
 

BOETEVIERINGEN: 19.30 uur  ma 19 december  Pauluskerk  

19.30 uur    di   20 december  Petruskerk 

 

 KERSTAVOND: 

  

17.00 uur  Kindje wiegen   
18.00 uur  Gezinsmis   
20.00 uur  Nachtmis  
20.00 uur  Vigiliedienst en 
20.30 uur Nachtmis     20.30 uur  Nachtmis   Pauluskerk Nachtmis  
22.45 uur Vigiliedienst en  

23.00 uur  Nachtmis    

  Petruskerk   18.00 uur  Gezinsmis  Petruskerk 
  Petruskerk 
  Pauluskerk  
   
 Petruskerk 
   
  Michielskerk 

1
E
  KERSTDAG: als op zondag  

 

2
E
  KERSTDAG: als op zondag,   

 OUDJAAR: 18.00 uur  Dankdienst 
19.00 uur  Dankdienst   

  Petruskerk   18.00 uur  Gezinsmis  Petruskerk 
  Pauluskerk 

 NIEUWJAAR:  als op zondag 
 

Traditiegetrouw is op 1 januari aansluitend aan de plechtige 

Hoogmis van 11.30 uur in de Petruskerk de Nieuwjaarsreceptie 

in het Mariapark (t.o de basiliek). Van harte uitgenodigd! 

 

Wij wensen u allen een  Zalig Kerstmis en een Gezegend 2012 !! 

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: 

   administratie:  4512275 

 voor al het overige:  

administratie:  4512275 

Het volgende parochieblad verschijnt op 7 januari 2012 en loopt tot 19 februari. 

Kopij aanleveren vóór 30 december op de administratie  
Kloosterplein 10  -  kantoor-fedpetrus@123telcom.nl 

 


