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Dit parochieblad is bedoeld voor een periode van 6 weken. 

De volgende aflevering verschijnt 12/13 mei 2012. 
     

 

HET PAASFEEST 
(uit: Geestelijke gedichten van Frits Deubel) 

 

 

Je kunt de eieren verstoppen, 

van rood gespikkeld tot hardgroen, 

je kunt je als een paashaas sieren 

of zelfs de gekste dingen doen, 

maar als je aan dat echte paasfeest 

geen enk'le diepe waarde hecht, 

verstop je wellicht ook jezelf nog 

en wat voor jou is weggelegd.  
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Er is een ware Vriend verrezen, 

die met Zijn leven heeft betaald 

en ook voor jou en alle mensen 

een grootse toekomst heeft bepaald. 

Je mag je door Zijn offer weten 

van schuldenlasten vrijgekocht, 

omdat Hij schuldeloos gestorven 

jou liefdevol heeft opgezocht. 

 

Zo'n vriend mag jij de jouwe noemen, 

die eens de dood verwonnen heeft, 

waardoor Hij ieder schuldvergeving 

en eeuwig hemels leven geeft.  

Wanneer je Pasen zo zal vieren 

wordt het vanbinnen één groot feest 

en juicht je hart: : "Zijn overwinning 

is eenmaal ook voor mij geweest!"

PASEN:  GELOVEN MET EEN BROK IN DE KEEL 
 

Pap deed de voordeur open. Daar stond zijn zoon met de kinderen. Hij kon genieten van zijn 

kleinkinderen. Maar met zijn vrouw deelde hij wel een gezamenlijke pijn: de kleinkinderen 

waren niet gedoopt. Laatst hoorde hij zijn vrouw zeggen: onze zoon kon wel niet van ons 

zijn; ze vond zijn harde houding in deze kwestie zo vreemd. Zoonlief tolereerde het niet als 

Mam er weer over begon. Hij kon wel niet van ons zijn…. speelde het ook al door het hoofd 

van Pap. Ondertussen begroette hij de kleinkinderen en de zoon. De kleinkinderen holden 

naar Oma. Zeg – zo begon Pap – we hebben het laatst gehad over als we er niet meer zijn: als 

we dood zijn. Laat je dan een dna-onderzoek plaats vinden? Pap, waarover hebt u het nu? Ja, 

om zeker te zijn dat wij jouw ouders zijn en jij onze zoon. Ja, kom nu, wat is dat voor onzin. 

Jullie zijn mijn ouders en verder hebben we geen onderzoek nodig. Dat geloof ik blindelings 

en daar ben ik zeker van. Of heb je soms niet graag dat ik van jullie erf? Is er dan iets? Oh 

neen, gelukkig niet. Maar jij zoekt altijd zekerheden. Maar daarin zeker niet …. was de 

pittige reactie van de zoon. Ondertussen waren andere familieleden er bij gekomen. Andere 

kleinkinderen zaten een tijdje later gezellig bij opa en oma te praten over vroeger, of over 

familiekwesties. Die oom deed altijd zus en die tante was toch wel een bijzondere. De 

jongeren konden zich goed amuseren met al die verhalen over de ooms en tantes. Waarom 

genieten jongeren zo van deze verhalen, vroeg ik me af. Het lijkt wel of ze willen proeven 

van de werkelijkheid van toen. Het is als met een carnavalsoptocht. Er zijn dan toeschouwers 

en deelnemers. De deelnemers beelden een gezellige en vreugdevolle werkelijkheid uit, 

waarvan de toeschouwers en deelnemers heel goed weten: het is zo voorbij….. Toch willen 

we het zien en een beetje proeven van die vreugdevolle werkelijkheid. Maar ook de dagen 

dat het vooraf niet meezit, al die voorbereidingen, het wordt allemaal op de koop toe 

genomen, het gaat om dat moment dat we daar samen rondtrekken. Daar doe je het voor! En 

al die zware voorbereidingsdagen en inspanningen: het wordt op het moment van de optocht 

allemaal vergeten. Zo ook met onze jongere generaties: ze willen alles weten van vroeger, 

hoe het ging en waarom. Maar ineens valt er een stilte. Waarom zijn de kinderen nog steeds 

niet gedoopt, dachten de ouders …. Ze durfden niet hardop te zeggen wat ze nu dachten! 

Alles willen ze weten over vroeger, maar de lasten van vroeger mee dragen? Moet je 

toeschouwer worden in deze wereld? Je ziet dus dat jongere generaties allerlei geestelijke en 

culturele waarden zien als een inbreng van ouderen: leuk en nostalgisch om er na te kijken, 

maar het past wel niet in onze wereld met haar eigen achtergrondwaarden. Men verstevigt 

elkaar in deze grondhouding. Het is “in” om kerkelijkheid niet als een deugd te zien, eerder 

als een last. Je ouders respecteren, dat doen we zeker, maar hen navolgen is toch van een 

andere orde. In geloof meetrekken is immers van je eigen-ik inleveren….. daarom denkt men 
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- als een soort compromis - dat men gelovig kan zijn zonder verbondenheid met anderen: een 

gedrag dat precies past bij het huidige egocentrisme. In heel wat families en gezinnen is hier 

druk over gediscussieerd. Altijd loopt het weer uit in een vredespijp roken: we respecteren 

jullie, maar laat ons wel onze eigen gang gaan.  

Zeg, de vorige week belden jullie in nood op: Pap, Mam, steken jullie een kaars op? Ja, onze 

Leonie was erg ziek, en Theo moet binnenkort examen doen…. Maar jullie geloven toch 

niet, jullie doen er toch niks aan? Pap, Mam, u weet heel goed dat we geloven dat er Iets is… 

en als je belieft, help ons… 

Er werd nog over en weer gepraat over allerlei laatste nieuwtjes van familie en bekenden. 

Maar zoals altijd:  nog even wat zeggen en wat ouderlijke wensen, zorgen en raadgevingen 

met elkaar delen. Bij het weggaan zeiden de ouders tegen hun kinderen dat ze goed voor hun 

kleinen moeten blijven zorgen. Natuurlijk, was de reactie. Maar zou je het ook doen ….  als 

het niet je kinderen waren? Weer zo’n vraag als toen ik binnenkwam, zei de zoon wat 

geërgerd. Wat bedoelt u toch? Nou, stel er is onzekerheid: zijn het wel jouw kinderen die je 

vragen om liefde en zorgzaamheid? En als er bij jullie onzekerheid daarover zou zijn, liet je 

dan toe dat er bijv. d.n.a. onderzoek zou moeten plaats vinden om die onzekerheid bij je weg 

te nemen? Geïrriteerd zei de zoon: Pap, dat is niet nodig …. we geloven dat blindelings van 

elkaar, daar hebben we geen onderzoek voor nodig…………… Kijk, dat vind ik prachtig, 

dat is nu geloof, wat je daar zegt! Je gelooft elkaar blindelings! Ouders geloven blindelings 

in hun kinderen, over en weer. Maar waarom geloven jullie ons dan niet, ook niet toen we 

jullie het geloof voorhielden? Met een brok in de keel namen ze van elkaar afscheid.  

Zalig Pasen, God heeft altijd zorg voor U en mij: daar geeft hij letterlijk zijn leven voor. 

Blindelings. Dit prachtige geloof mogen we met elkaar delen! 

Deken W. van Rens 

 

SAM’S KLEDINGINZAMELING VOOR MENSEN IN NOOD      

Uw goede, nog draagbare kleding, schoeisel en huishoud-textiel 

kunt u weer in gesloten plastic zakken afgeven: 

op:  zaterdag 12 mei van 10.00 - 12.00 uur 

bij: sacristie  St.-Petruskerk - Kerkplein  Binnenstad 

 St.-Pauluskerk –   Whitestraat  2  --  Limbrichterveld 

 

 

Ook in 2012 steunt Sam’s Kledingactie in Kenia waarin ‘droogte cyclus management’ 

centraal staat. De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat naar de projecten van Cordaid 

Mensen in Nood. Al een aantal jaar steunt Sam's het Droogte Cyclus Project in Kenia. In dit 

project wordt de lokale bevolking geleerd om zich te wapenen tegen de droogte. 

 

Voor meer informatie over Sam’s Kledingactie en de gesteunde projecten kunt u kijken op 

www.samskledingactie.nl of bellen naar 073-687 10 60 

 

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

digitaal toesturen en zo besparen op de kosten! 

Mail uw adres naar: www.digitaalparochieblad@kpnmail.nl 

http://www.samskledingactie.nl/
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VASTENAKTIE 2012 
‘Voor een nieuwe school in Baba (Kameroen)!’   

Missieburo Roermond 
Zoals u weet, is onlangs op Aswoensdag weer de jaarlijkse Vastenaktie van start gegaan. De 
opbrengst is dit jaar bestemd voor Kameroen, in het bijzonder voor een nieuwe basisschool 
in de parochie van Baba, alwaar onze Missionaris Father Frans Meulemans zijn  beste 
krachten heeft gegeven. Hij heeft mee kunnen opzetten dat plaatselijke onderwijskrachten, 
opgeleid aan hun eigen Kweekschool met staatsdiploma, en daarbij nog aangevuld met 
katholieke catechetische vorming, dit volwaardige onderwijsconcept voor de toekomst 
geheel klaar gemaakt is….  alleen vallen nu de meer dan 40 jaar oude aarden walmuren van 
hun oude school als los zand uit elkaar door allerlei stormen en tegenslagen. Pater 
Meulemans heeft hen zolang onderdak kunnen geven middels het pas gebouwde en 
ingerichte gemeenschapscentrum voor parochie en pastorie. De kinderen zijn voorlopig even 
onderdak, maar de Staat doet niets aan herbouw basisschool. Dus moet parochie en missie 
dit probleem aanpakken. Als er iets is in de toekomst waarmee de Kerk haar mensen kan 
helpen, is het goed onderwijs. Het is zelfs zo dat zelfs vele niet-katholieke ouders hun 
kinderen juist naar deze school in Baba sturen, omdat daar de kinderen niet alleen zeer goed 
onderwijs ontvangen, maar vooral ook geleerd krijgen elkaar te respecteren: het is en blijft 
een katholieke school met een open mind naar de verschillende godsdiensten. De 
Vastenaktie ondersteunt dit project van harte omdat daarmee de basis wordt gelegd naar een 
duurzame toekomst voor de bevolking: dat is nu puur missiewerk. In dit parochieblad vindt u 
ingesloten weer het bekende Vastenzakje. Ook treft u weer een folder aan met allerlei 
informatie over deze Vastenaktie. De zakjes worden in de Goede Week, 1 t/m 7 april, (in 
sommige straten begint men al een week eerder) huis-aan-huis opgehaald. Een karwei waarin 
onze vrijwillige collectanten heel wat tijd en energie steken. Helpt u een handje mee door 
hen vriendelijk te ontvangen en het Vastenzakje al gevuld klaar te hebben liggen! Overigens 
is hulp bij het ophalen óók nog zeer welkom. Hebt u in de Goede Week, of de week ervoor,  
een paar uurtjes tijd om te collecteren, belt u dan even de administratie: 4512275.   

Denk in deze Vastentijd aan onze arme medemens en geef uw vastenoffer via 

Vastenzakje, offerblok in de kerk of giro 1996699 van ‘Kerk en Wereld’  te Sittard 

 

GEBEDSINTENTIES 

De pauselijk aanbevolen algemene gebedsintentie voor de maand april 

luidt: “Dat vele jongeren Christus’roepstem mogen verstaan en Hem 

volgen in het priesterschap en het religieuze leven”.  Bijzonder voor de 

missie bidden we dat Christus, hoop voor de Afrikanen mag zijn:  “Dat de 

verrezen Christus teken mag zijn van vaste hoop voor de mannen en 

vrouwen van het Afrikaanse continent”.   

 

Voor mei luidt de algemene gebedsintentie voor het gezin: ‘Dat de initiatieven, die plaats 

en rol van het gezin in de maatschappij beschermen en versterken, ondersteuning mogen 

ondervinden”.  Voor de missie bidden we bijzonder tot Moeder Maria, leidsvrouw van de 

missionarissen: “Dat Maria, Koningin van de wereld en Sterre van de Evangelisatie, alle 

missionarissen mag begeleiden in de verkondiging van Jezus, haar Zoon”. 
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Gebedsdag Biddende Moeders 14 april a.s. in Thorn 

Dit jaar bestaat Biddende Moeders Nederland tien jaar. Ook in Limburg zijn inmiddels dertig 

groepen van biddende moeders actief. Regelmatig komen hierin (groot)moeders bij elkaar 

om voor hun eigen (klein)kinderen en andere kinderen te bidden. Tijdens een speciale dag op 

zaterdag 14 april in Thorn wil de organisatie ook anderen kennis laten maken met dit 

initiatief en uitnodigen om gezamenlijk te komen bidden. 

Alle vrouwen zijn welkom, zowel fysieke moeders als geestelijke moeders. De dag wordt 

gehouden van 9.30 uur tot 15.30 uur en bestaat onder meer uit een inleiding, gebedsuur en 

eucharistieviering. Kosten € 7,50 (zelf lunchpakket meenemen, voor koffie/soep wordt 

gezorgd). Aanmelden en info: chg@bisdom-roermond.nl of (0475) 386892  

Meer info over Biddende Moeders: www.mothersprayers.org 
 

Benefietconcert Zondag 22 april 2012 

Stichting Behoud Franse Klooster organiseert het derde Benefietconcert voor de restauratie 

van het Verschueren pijporgel uit de Kapel van het ‘Franse Klooster’.  

Met medewerking van:  Vocaal ensemble Vocomotion: o.l.v. Har van Pol 

Organist: Jos van Pol     Sopraan solo: Monique Caris 

Datum: Zondag 22 april 2012   Aanvang:15.30 uur 

Locatie: St. Pauluskerk, Whitestraat 2  -- Limbrichterveld 
    advertentie______________________________________________________________________  

 

 

FINANCIEEL OVERZICHT JAREN 2009 EN  2010 
Hiernaast treft u een overzicht aan van onze penningmeester van de laatst door 

controlecommissie en bisdom goedgekeurde jaaroverzichten. Momenteel wordt de hand 

gelegd aan het jaaroverzicht van 2011: penningmeester en de zijnen leggen binnenkort het 

voor aan de commissie, na hun goedkeuring gaat het naar het bisdom en dan komt ook weer 

een overzicht in ons parochieblad te staan. Na de cijfers leest u een kleine toelichting door 

onze penningmeester.  U leest vooral zijn “financiële zorgen” over onze toekomst. Sittard 

heeft tot nu toe altijd haar kerken kunnen onderhouden: en dan heb ik het over én 

kerkgebouw én priester. En dat komt de laatste tijd steeds meer in de knel te zitten: minder 

kerkbezoek en daaraan gekoppelde opbrengsten: gevolg minder verbondenheid met kerk en 

met de armsten! Overdracht van geloof, verbondenheid met elkaar in geloof en trouw, het 

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:chg@bisdom-roermond.nl
http://www.mothersprayers.org/
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staat allemaal onder spanning. Vele randgelovigen hebben niet in de gaten hoe ze hun kerk 

kwetsbaar maken en in gevaar brengen. Mogen onderstaande cijfers bij u en uw dierbaren 

menige alarmbellen doen rinkelen en vooral de bel van uw hart en meeleven. Veel dank aan 

penningmeester, controlecommissie en kerkbestuur!                             Deken W. van Rens 

 

Parochies H. Petrus en H. Michael, H. Bernadette en H. Paulus  

Staat van baten en lasten 2010    

x € 1.000   2010 2009  

      

Bijdragen parochianen 192 196  

Overige inkomsten  49 53  

   241 249  

      

Personeelskosten  118 107  

Af: bijdragen personeelskosten -41 -32  

Onderhoud  36 26  

Energie   38 46  

Verzekeringen/zakelijke lasten 26 21  

Kosten erediensten/pastoraal 18 17  

Afdrachten bisdom  41 40  

Overige kosten  38 37  

   274 262  

Negatief exploitatiesaldo -33 -13  

 

De bijdragen van de parochianen zijn in 2010 licht gedaald. De bijdragen bestaan uit de 

opbrengsten aan kerkbijdragen, collecten, lezen van H. Missen, uitvaarten en huwelijken. 

De personeelskosten en de ontvangen bijdragen in de personeelskosten zijn in 2010 

gestegen. Dit komt door uitbreiding van ons samenwerkingsverband. De ontvangen 

bijdragen in de personeelskosten bestaan uit doorberekende personeelskosten aan andere 

parochies en ontvangen bijdragen van instellingen. Het is onzeker of en in hoeverre deze 

bijdragen ook in de komende jaren worden ontvangen.  

Het in 2010 en 2009 uitgevoerde onderhoud betreft met name regulier onderhoud. De 

huidige staat van baten en lasten biedt geen dekking voor groot onderhoud. Groot onderhoud 

kan alleen worden uitgevoerd met subsidies en opbrengsten uit acties. 

Al met al laten de cijfers geen opwekkend beeld zien. Alleen met een gezamenlijke 

inspanning en met uw bijdragen kunnen wij de exploitatie weer sluitend krijgen. Daarnaast 

zijn verdere bezuinigingen onvermijdelijk. 

 

Penningmeester en kerkbestuur HH Petrus en Michaël, H Bernadette en H. Paulus 
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Parochie H. Bernadette – Baandert: 

Kerkbijdrage: Giro 157.19.73 

Parochie H. Paulus – Limb’veld:  

Kerkbijdrage: Giro 3268633  

 

Denkt u aan uw kerkbijdrage?!   
Algemeen nummer van Parochiecomité: 

Kerkbijdrage: Giro 1032540 

 

Parochie HH Petrus en Michaël:    

Kerkbijdrage: Rabobank 147603676                                                                     

 

 VOOR EN NA PASEN:  
 

Bisschop wijdt heilige oliën tijdens Chrismamis    woensdag 4 april  

In alle kathedralen worden tijdens een feestelijke viering op of rond Witte Donderdag de 

heilige oliën (de chrismata) gewijd. Deze worden het komende jaar gebruikt bij de 

toediening van de sacramenten, zoals het doopsel, vormsel en het sacrament der zieken. 

Ook vernieuwen de priesters tijdens deze zogeheten Chrismamis hun wijdingsgelofte aan 

de bisschop. Aan het eind van de plechtigheid worden de oliën verdeeld over de parochies. 

In ons bisdom Roermond wordt deze plechtigheid sinds een aantal jaren gehouden op de 

vooravond van Witte Donderdag. Dit jaar is dat op woensdag 4 april. Bisschop Frans 

Wiertz gaat dan voor in een feestelijke eucharistieviering in aanwezigheid van de 

kanunniken, de dekens van de Limburgse dekenaten en een groot aantal andere priesters en 

diakens. Ook zijn er vertegenwoordigers van veel parochies aanwezig om de oliën in 

ontvangst te nemen. 

 De plechtigheid vindt plaats in de Sint Christoffelkathedraal aan de Markt in Roermond 

en is voor iedereen toegankelijk. Aanvang: 19.00 uur. 

 

.  

 

DAGBEDEVAART BANNEUX 

Op woensdag 9 mei wordt weer een bezoek gebracht aan het 

Maria-bedevaartsoord Banneux. Op het programma staan  een H. 

Mis, diner, Rozenkransgebed, Lof met ziekenzegening en koffie 

met vlaai. Kosten € 39,50 pp. (alleen busvervoer: € 18,50 p.p).  

Informatie en opgave voor Dagbedevaart Banneux Zuid-Limburg (vóór 15 april) bij Mw. 

R.Gieskens, Mgr. Claessensstr. 33  046-4519039 of via dhr. M. Derks  045-5454650 of 

via kantoor Limburgse bedevaarten  043-3215715 of mail: banneux@bedevaarten.com. 
 

    

 

REGINA CARMELI 
Zondag na de 1e vrijdag van de maand: 
16.30 uur: uitstelling van het H. Sacrament, stille aanbidding 
17.00 uur: Nederlandse Vespers en Eucharistische zegen 

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

De reis van  

mailto:banneux@bedevaarten.com
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 Je hoofd naar je hart 
Tv-journalist en schrijver Leo Fijen zal eerst in vijf stappen de reis van je hoofd naar je hart 

schetsen. Dat doet hij met concrete voorbeelden uit het alledaagse leven en de 

contemplatieve zoektocht. Na een uur is een kwartier pauze om te bidden in de kapel en 

vervolgens een kopje koffie te drinken waarna Leo Fijen dieper de stilte in zal duiken om op 

de bodem van je hart te komen. Tenslotte gaat het om de vraag: waar spreekt God en hoe kun 

je die stem horen? rt te komen.               

Leiding:      Dhr. Leo Feijen, werkt nu bijna 25 jaar voor de RKK-zendtijd. Daar is hij 

verantwoordelijk voor alle programma's, van geloofsgesprekken en eucharistievieringen tot 

Kruispunt, van Katholiek Nederland TV tot Echo van Eeuwigheid op Radio 4. Daarnaast 

trekt Leo Fijen graag door het land om zijn verhaal te vertellen en schrijft hij met grote 

regelmaat boeken over spiritualiteit en over de toekomst van de locale geloofsgemeenschap.  

Dag:         zaterdag 21 april 2012, 14.30 uur tot 16.30 uur    Kosten:          € 10,- 

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

               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 

 
 

GEDOOPT 
Kayne, zoon van echtpaar Jansen-Schurgers, Bovenstraat 43 L’bricht 11-3- 2012  

Amy, dochter van echtpaar Thissen-Wijnen, Salviusstr 10 L’bricht  18-3- 2012 

Mohamed Johannes en Angelique El-Bayoumy-Goerdemann  op 22-3- 2012  

en hun dochter Eman Maria,  uit Limbrichterveld  eveneens op  22-3- 2012  

Justin, zoon  van echtpaar Stoffels-Kremers, A. Schaepmanstr 9    1-4- 2012  

Gefeliciteerd! Wij bidden dat Kayne, Amy, Mohamed Johannes, Angelique, Eman Maria en Justin 

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.  

 

VASTENAKTIE 2012 
‘Voor een nieuwe school in Baba (Kameroen)!’   

Missieburo Roermond 
 



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

NIEUWKOMERS WELKOM 
 

O 

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 

Tonny Reniers-Limpens, Schuttestraat 2, 89 jaar †  18- 2- 2012 

Jan Hendriks, Smithlaan  151, 82 jaar  †  24- 2- 2012 

Kok Konz-den Ouden,  Smithlaan 151,  97 jaar       †    5- 3- 2012 

Rudi Reisler, Raiffeisenstrasse - Selfkant, 80 jaar †    7- 3- 2012 

Jeu Stoffels, Schuttestraat 2, 86 jaar  †  14- 3- 2012 

Riek v Ommen-Wering,  Putpoort 102,  83 jaar       †  15- 3- 2012 

Fien van Neer-Vanderhallen, Hattemstr 22, 90 jaar †  15- 3- 2012 

Zef Kleinjans,  L.Meulenersstr 11,   88 jaar       †  16- 3- 2012 

Mia Rademacher-Thewissen,  Holleweg 15,   86 jaar       †  17- 3- 2012 

 

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

 

 

KERKELIJK HUWELIJK    
gaan huwen:   

 

Rob Dullens en Tamara Hodselmans,  Romeinse weg, 20 april 2012 (Thorn) 

Robby Heijnen en Karolina Vasylevska, uit Brunssum 21 april 2012 (H.Petruskerk) 

Rogér Offermans  en Anouschka  Lousberg, uit Buchten  27april 2012 (Basiliek) 

Sander Rietjens en Debby Kreutzkamp, Rijksweg Noord 320/1      5 mei 2012 (Basiliek) 

Mathijs Deguelle en Susan Beckers, Deken Tijssenstraat 11    12 mei 2012 (H.Petruskerk) 

Guillaume Bronsaer en Daphne Loonen, M v Bourgondiëstr 15  25 mei 2012 (H.Petruskerk) 

Lucas Wolters en Saskia Wijns,  Ovidiusstraat 7, Hoogveld    1 juni 2012 (Nieuwstadt) 

Dave Fokkinga en Brigitte Dankelman,  uit Geleen      2 juni 2012 (Basiliek) 

 
 ‘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) 

 

Aanstaande bruidsparen die voornemens zijn een kerkelijk huwelijk te sluiten, neemt u a.u.b. 

contact op met de deken. Minstens een half jaar voor de geplande trouwdatum!  U kunt 

contact opnemen met de deken  046-4512275 en/of diaken Ter Haar:046-4513381. 

 

VASTENAKTIE 2012 
‘Voor een nieuwe school in Baba (Kameroen)!’   

Missieburo Roermond 
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GEZINSVIERING PALMPASEN - tevens Presentatieviering  

 

Op zaterdag 31 maart a.s.  is er om 18.00 in de St.-Petruskerk weer een 

speciale Gezinsviering! Met palmtakjes en versierde Palmpasen-stokken 

vieren en gedenken we op deze vooravond van Palmzondag de intocht 

van Jezus in Jeruzalem. Tevens zullen in deze H.Mis de Communicantjes 

van dit schooljaar zich aan de parochie presenteren. Van harte welkom! 

Ook op Paasmaandag, 9 april a.s.  is om 11.30 uur een Gezinsmis, met aansluitend 
paaseieren zoeken! 

    advertentie 

 
 

UW AANDACHT S.V.P. 
GOEDE WEEK  
Zaterdagavond 31 maart:  18.00 uur Gezinsmis met Palmpasenstokken 
Zondag 1 april: Palm- of Passiezondag: aan het begin van alle vieringen wijding van de 
palmtakken en lezing van het palmevangelie van Marcus.  

Van 1 t/m 7 april huis-aan-huis-inzameling van de Vastenzakjes!  
Maandag 2 april: aansluitend aan de avondmis van 19.00 uur in de St.-Pauluskerk, 
Limbrichterveld: Boeteviering ter voorbereiding op het Paasfeest, met aansluitend de 
mogelijkheid het Sacrament van Boete en Verzoening persoonlijk te ontvangen.  
Dinsdag 3 april: aansluitend aan de avondmis van 19.00 uur in de St.-Petruskerk: 
Boeteviering ter voorbereiding op het Paasfeest, met aansluitend de mogelijkheid het 
Sacrament van Boete en Verzoening persoonlijk te ontvangen.  
Donderdag 5 april: Witte Donderdag: Wij vieren en gedenken de instelling van de 
heilige Eucharistie en het heilig Priesterschap door onze Heer Jezus Christus. Vanaf  
16.00 uur wordt de H. Paascommunie gebracht aan zieken en aan-huis-gebondenen.  
Om 19.00 uur wordt in de St.-Petruskerk voor de drie parochies gezamenlijk de  
Plechtige H. Mis van Witte Donderdag gevierd, m.m.v. het Michielkoor,  
waarna tot 24.00 uur gelegenheid is tot stille aanbidding van het heilig Sacrament.  
Vrijdag 6 april, Goede Vrijdag: Verplichte vasten- en onthoudingsdag.  
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Wij vieren en gedenken het heilbrengende lijden en sterven van onze Heer 
Jezus Christus. Om 15.00 uur in de St.-Petruskerk (óók in de Pauluskerk)  
de plechtige Kruisweg. Om 19.00 uur in de St.-Petruskerk de plechtige 
liturgie van Goede Vrijdag met lezingen, het lijdensverhaal, de kruisverering 
en de H. Communiedienst. 

PAASTIJD  
Zaterdag 7 april, Paaszaterdag of Stille Zaterdag: 
Om 21.00 uur begint de Paaswake (Pauluskerk: 20.30 u), waarin de Paasboodschap van de 
Verrijzenis wordt verkondigd en uitgejubeld, en onze doopbeloften hernieuwd worden. 
Zondag 8 april, Hoogfeest van Pasen, Verrijzenis van de Heer. Wij vieren de Verrijzenis 
van onze Heer Jezus Christus, waarmerk en onderpand van onze eigen verrijzenis uit de 
dood. De Heilige Missen zijn als op zondag. 
Maandag 9 april: Paasmaandag, Maandag onder het octaaf van Pasen.  
De Missen zijn als op zondag. De H.Mis van 11.30 uur is een Gezinsmis; 
aansluitend zijn alle kinderen uitgenodigd mee te gaan paaseieren zoeken; bij 
mooi weer buiten, bij slecht weer in ZMC-honk (Leijenbroekerweg 31) 

 

Dinsdag 10 tot en met zaterdag 14 april: Paasoctaaf: een week lang vieren wij het 
Hoogfeest van Pasen, van de Verrijzenis van de Heer. 
Zondag 15 april: Tweede Zondag van Pasen, Zondag vd Goddelijke Barmhartigheid,  
Beloken Pasen. 
Zondag 22 april: Derde Zondag van Pasen.  
Zondag 29 april: Vierde Zondag van Pasen. 
Maandag 30 april: Koninginnedag 

Om 10.30 uur is er in de St-Petruskerk een Oecumenische Gebedsviering,  

opgeluisterd door onze harmonie Philharmonie en mannenkoor Si-Tard 

Ook in de Meimaand houden we op de Donderdagavond Lof en Rozenhoedje in Petruskerk 
Vrijdag 4 mei: Eerste Vrijdag van de maand, toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus. 
Vanaf 17.00 uur wordt de Heilige Communie rondgebracht aan zieken en aan-huis-
gebondenen  
Vrijdag 4 mei: Bij gelegenheid van de Dodenherdenking is er om 18.45 uur een 
gebedsdienst in de kapel van de Zusters van St. Agnetenberg in de Plakstraat, mmv het 
Michielkoor, en aansluitend een stille tocht naar de begraafplaats. 
Zaterdag 5 mei: Bevrijdingsdag. 
Zondag 6 mei: Vijfde Zondag van Pasen. 

Heeft u tijd om mee te helpen de Vastenzakjes op te halen? Graag!  

Belt u even de administratie:  4512275 

EN HEBT U ZICH AL GEMELD……of jammer dan voor de allerarmsten? 

KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES 
Attentie: het vólgend parochieblad bestrijkt de periode van 13 mei tot 25 juni 2012.  
Misintenties die u daarin graag vermeld wilt zien, dienen uiterlijk opgegeven te zijn op 
woensdag 2 mei 2012 op de pastorie: Kloosterplein 10, ofwel via  4512275  - of  via e-
mail-adres:  kantoor-fedpetrus@123telcom.nl.  Betaling gaarne contant of op gironummer 
1036575 of banknummer 147603676,  beide t.n.v. Parochie H. Petrus en H. Michaël te 
Sittard o.v.v. misintentie en datum. 
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ST.-PETRUSKERK 

Zaterdag 31 maart 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;  

18.00 uur gestpljrd Jean Willems, gestplev 

v de zielenrust van het overl echtp Jan 

Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina 

Krux; om voorspraak v Deken Louis 

Tijssen voor diverse intenties(5); nadienst 

Jan Hendriks, Kok Konz-den Ouden. Rudi 

Reisler, Riek v Ommen-Wering, Fien v 

Neer-Vanderhallen, Mia Rademacher-

Thewissen (samenzang) 

GOEDE WEEK 
Zondag 1 april, Palm- of Passiezondag 
11.30 uur Gezinsmis gestpljrd ouders 
Custers-Stassen, gestpljrd overl. ouders 
Frits en Leonie Meulenberg-Schreurs, overl 
echtpaar Grijs-Heylands, overl echtpaar 
Daniëls-Laumen, v zielenrust van pastoor-
deken mgr Ben Janssen en voor de rust van 
zijn ouders echtelieden Janssen-De Ponti, 
en van zijn broers en zusters; gestplev overl 
ouders Eyckeler-Buijzen en dochter 
Marijke; 2epljrd Frits Müller; plev voor 
heilige priesters, religieuzen en de vrede in 
de wereld; (samenzang) 
16.30 uur Vespers  
Maandag 2 april  
   Maandag in de Goede Week 
08.00 uur ev tev de H. Geest voor allen,  

die in ons bisdom en in de parochies zijn 

gesteld om leiding te geven  
19.00 uur gestev overl echtp. Feron-
Hoenen en em-past. Eduard Hoenen; gestev 
echtp Caulfield-Tholen  
Dinsdag 3 april 
   Dinsdag in de Goede Week 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 
ev.fam Wyszenko, Meerts en Hendriks; 
ev tev de H. Engelbewaarders uit 
dankbaarheid voor bescherming en leiding 
19.00 uur ev tev H. Antonius en voor overl 

ouders en broers Meerts 

19.30 uur Boeteviering (samenzang) 
Woensdag 4 april 
Woensdag in de Goede Week 

08.00 uur ev tev St. Joseph v goede 
gezinnen en de moed om godsdienstig te 
leven;  
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen  
Donderdag 5 april, Witte Donderdag 

08.00 uur geen H. Mis 

 PAASTRIDUÜM: 

AVONDMIS WITTE DONDERDAG: VIERING 

VAN DE INSTELLING VAN DE H. EUCHARISTIE,  VAN 

HET SACRAMENT VAN HET PRIESTERSCHAP  EN VAN  

HET GEBOD VAN DE NAASTENLIEFDE 

19.00 uur gestplev voor de zielenrust van 

mgr Ben Janssen, echtp Caulfield-Tholen; 

(Michielkoor) 
Vrijdag 6 april, Goede Vrijdag 

15.00 uur Kruisweg (samenzang) 

19.00 uur Kruisverering (samenzang) 
Zaterdag 7 april, Stille Zaterdag 

HOOGFEEST VAN PASEN,        

HEilige Paasnacht                   

21.00 uur Paaswake: gestplev levende en   
overl leden vd fam Triepels-Vermij en 
Jansen-Renckens en voor Zef en Truus 
Triepels-Janssen; gestplev v de zielenrust 
van het overl echtp Jan Gerard Grijs en 
Maria Hubertina Catharina Krux; gestev 
echtp Caulfield-Tholen; plev voor de 
levende en overledenen vd fam Dieteren en 
de fam Hellbach; ev priesterroepingen in 
parochie, dekenaat en bisdom; overl ouders 
Gieskens-Martens en Gieskens-Muris; om 
voorspraak v Deken Louis Tijssen voor 
diverse intenties(6); nadienst Jan Hendriks, 
Rudi Reisler, Riek v Ommen-Wering, Fien 
v Neer-Vanderhallen, Mia Rademacher-
Thewissen  (Petruskoor) 

Zondag 8 april, Paaszondag,       
Verrijzenis van de Heer   

11.30 uur gestpljrd overl fam Mertens-

Pötsch, pljrd Lies Roppe en overledenen vd 

fam Roppe-Kissels, pljrd ouders Tjeu 

Tonglet en Maria Boonen, tevens v  Tillie 

Kusters- Tonglet,v pastoor Jos. Linssen, v 
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Frans Loefen en fam Loefen-Klinkers, v 

Gerard Sluijs; v overl ouders Tjeu en Truus 

Kuppens-Meulen; pljrd Ton Schalkx en v  

Juliëtte van Banning; gestplev overl fam 

Muyres-Maessen, Miny Reijnders-

Kuijpers, v Jan Konings en ouders Wil 

Köhlen-Janssen, v lev en overl leden vd 

fam Jessen-Olislagers, plev voor heilige 

priesters, religieuzen en de vrede in de 

wereld; uit dankbaarheid bgv 40-jarig 

huwelijksjubileum; (Petruskoor) 
Maandag 9 april,  
 Tweede Paasdag 
11.30 uur Gezinsmis : plev Ad Bronneberg  
plev voor levende en overl leden van KBO-
afd ‘De Baandert’ (samenzang)  
Dinsdag 10 april   
   dinsdag onder het octaaf van Pasen 

08.00 uur ev.fam Wyszenko, Meerts en 

Hendriks 
19.00 uur gestjrd Trude Zeekamp, gestev 
echtp Caulfield-Tholen 
Woensdag 11 april 
 woensdag onder het octaaf van Pasen 
08.00 uur ev Martin Meuwissen en dochter 
Josette 
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen, 

overledenen vd fam Feron-Hoenen 
Donderdag 12 april 
 donderdag onder het octaaf van Pasen 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 

ev overl ouders Leonard Dieteren en Maria 

Brandt uit dankbaarheid 

19.00 uur ev tev OLV en H. Bernadette  
19.30 uur Lof (samenzang) 
Vrijdag 13 april 
 vrijdag onder het octaaf van Pasen 
08.00 uur R.P. Jan Janssen; v Harry Marx 

en Philomène Marx-Donners 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 

ev Klaus Scheibe; ev Odile Kallen-

Lievens; ev Robert Thijssen en lev. en 

overl vd fam Thijssen en Sevens 

Zaterdag 14 april 
 zaterdag onder het octaaf van Pasen 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;  

tev OLVrouw en H.Bernadette voor het 

geest. en tijdelijk welzijn 

18.00 uur Gezinsmis-Presentatiemis 

gestpljrd overl ouders Paques-Dols en 

dochter Elvire; gestpljrd voor de zielenrust 

van Willy Karmelk-Oremus en haar 

echtgenoot; v Leonie Dieteren-Meyer; 

gestplev voor zielenrust v overl echtp Jan 

Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina 

Krux; om voorspraak v Deken Louis 

Tijssen voor diverse intenties(7) nadienst 

Rudi Reisler, Riek v Ommen-Wering, Fien 

v Neer-Vanderhallen, Mia Rademacher-

Thewissen (samenzang) 
Zondag 15 april,  
Beloken Pasen, 

 
Tweede Zondag van Pasen,   
zondag vd Goddelijke Barmhartigheid 
11.30 uur plzwd Kok Konz-den Ouden; 

pljrd v overl ouders Math en Fien Thissen-

Janssen; plev over familieleden Pier-

Weijzen; plev voor heilige priesters, 

religieuzen en de vrede in de wereld 

(Bernadettekoor) 
Maandag 16 april 
08.00 uur gestev Lies Roppe en 
overledenen vd fam Roppe-Kissels 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen  
Dinsdag 17 april 
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 
Woensdag 18 april 
08.00 uur gestev overl echtp Kaptein-
Haagmans  
19.00 uur  jrd v Edith Gulikers; gestev 

echtp Caulfield-Tholen  

Donderdag 19 april,  

08.00 uur  gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur  gestev Frits Pfennings 
19.30 uur Lof (samenzang) 
Vrijdag 20 april 
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08.00 uur gestev em-pastoor Eduard 
Hoenen; ev Harry Marx en Philomène 
Marx-Donners 
19.00 uur ev echtp Keymis-Buyink; gestev 

echtp Caulfield-Tholen  
Zaterdag 21 april, 
08.00 uur  gestev echtp Caulfield-Tholen; 
ev overledenen vd fam Smeets-Bouwels;  
14.00 uur  Pl Huw Dienst v bruidspaar 
Heijnen-Vasylevska 

18.00 uur plzwd Rudi Reisler;gestpljrd 

overl echtpaar Martens-Van Loo; overl 

echtp van den Camp-Pasmans en dochter 

Riet Zwart -van den Camp; jrd echtpaar 

Louis Lommen en Agnes Peeters, en 

kleinzoon Loek; gestplev overl ouders 

Beursgens-Schörgers; gestplev voor de 

zielenrust van het overl echtp Jan Gerard 

Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux; 

om voorspraak v Deken Louis Tijssen voor 

diverse intenties(8); nadienst vRiek v 

Ommen-Wering, Fien v Neer-Vanderhallen 

Mia Rademacher-Thewissen (samenzang) 
Zondag 22 april  
Derde Zondag van Pasen, 
11.30 uur plev overl ouders Sjeng Janssen 
en Maria Janssen-Schurgers; pljrd v Boy 
Werdens; plev voor heilige priesters, 
religieuzen en de vrede in de wereld 
(Petruskoor) 

Maandag 23 april,  

08.00 uur  tev OLVrouw v Lourdes 
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
Dinsdag 24 april 

08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en 

Hendriks en mgr Ben Janssen; gestev echtp 

Caulfield-Tholen; 

19.00 uur gestev Freek Boels, overl ouders 

Kleinjans-Kühnen 
Woensdag 25 april 
H. Marcus, evangelist 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 

ev  Sef Heuts en de levende en overl leden 

vd fam Heuts-Wessels 

19.00 uur gestev Corry Close en familie,,  
Donderdag 26 april  
08.00 uur tev OLVrouw v Lourdes 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen, 

overleden echtpaar Meulenberg-Kleuters;  
19.30 uur Lof (samenzang) 
Vrijdag 27 april 
H. Petrus Canisius 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 

ev Harry Marx en Philomène Marx-

Donners  
14.00 uur Pl. Huw Dienst v Bruidspaar 
Salvino-Devoto 

19.00 uur gestev Louis Corbeij 
Zaterdag 28 april 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 

overl grootouders Simonis-Tummers en 

ouders Hage-Simonis 

18.00 uur gestplev voor de zielenrust van 

overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria 

Hubertina Catharina Krux; plev Lien 

Beursgens-Verwijlen, plev fam Arnold 

Dieteren-van Neer-Meyer; om voorspraak 

v Deken Louis Tijssen voor diverse 

intenties(9)  (samenzang) 
Zondag 29 april,       
Vierde Zondag van Pasen 
11.30 uur Plzwd Fien v Neer-Vanderhallen  
gestpljrd Margriet Roebroek -Diederen, 
plev v de zielerust v em-deken Cees 
Buschman; plev v heilige priesters, 
religieuzen en de vrede in de wereld  
(Petruskoor) 
Maandag 30 april 
H. Athanasius, bisschop en kerleraar 

08.00 uur gestev overl echtp Lejeune-

Hassig  
10.30 uur Oecumenische Dienst bgv 
Koninginnedag (Philharmonie en Si-Tard)  
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
Dinsdag 1 mei  
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 
ev tev de H. Engelbewaarders uit 
dankbaarheid voor bescherming en leiding 

19.00 uur ev tev H. Antonius en voor overl 

ouders en broers Meerts; ev Frans Fiddelers 

en Gertrudis Mostard    
Woensdag 2 mei 
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08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;  
ev tev St. Joseph v goede gezinnen en de 
moed om godsdienstig te leven 
19.00 uur gestev overl echtp Kaptein-

Haagmans 
Donderdag 3 mei  
HH Filippus en Jakobus, apostelen  

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;  

ev fam Wyszenko, Meerts en Hendriks; 

19.00 uur gestev overleden echtpaar 

Meulenberg-Kleuters 
19.30 uur Lof (samenzang) 
Vrijdag 4 mei 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 

ev Harry Marx en Philomène Marx-

Donners;   

19.00 uur gestev het Heilig Hart van Jezus; 

ev Robert Thijssen en levende en overl 

leden vd fam Thijssen en Sevens; ev Klaus 

Scheibe 
Zaterdag 5 mei 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 

voor priester-roepingen in parochie, 

dekenaat en bisdom  

18.00 uur gestplev voor de zielenrust van 

het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria 

Hubertina Catharina Krux; v de lev en 

overl v fam Dieteren en de fam Hellbach 

(samenzang) 
Zondag 6 mei 
 Vijfde Zondag van Pasen 
11.30 uur gestpljrd  Bèr en Mia Durlinger-
Willems; gestpljrd Martijn Canisius en Lie 
Canisius-van Leeuwen; plev voor heilige 

priesters, religieuzen en de vrede in de 
wereld (Michielkoor) 
Maandag 7 mei 
08.00 uur ev tev de H. Geest voor allen,  

die in ons bisdom en in de parochies zijn 

gesteld om leiding te geven; echtp 

Caulfield-Tholen 
19.00 uur  ev ouders de Wever-Brouwers 
en zoon Léon; gestev Corry Close en fam  
Dinsdag 8 mei 
08.00 uur gestev em-past. Eduard Hoenen 
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
Woensdag 9 mei 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev overl ouders en 

grootouders Corbeij-Kerrens; gestpljrd 

ouders Blous-Ten Dijck 
Donderdag 10 mei  
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;  

ev fam Wyszenko, Meerts en Hendriks 

19.00 uur gestev Louis Corbeij 
19.30 uur Lof (samenzang) 
Vrijdag 11 mei 
H. Servatius, bisschop 

08.00 uur ev overl ouders Leonard 

Dieteren en Maria Brandts uit 

dankbaarheid; gestev echtp Caulfield-

Tholen; ev Harry Marx en Philomène 

Marx-Donners; 

19.00 uur gestev overledenen vd fam 

Feron-Hoenen 
Zaterdag 12 mei 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen  

14.30 uur Pl Huw Dienst v bruidspaar 

Deguelle-Beckers

ST.-MICHIELSKERK 

Zondag 1 april, Palm- of Passiezondag 

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; Zef Kleinjans 

(samenzang) 
Zondag 8 april, Paaszondag,  
 Verrijzenis van de Heer  
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

09.30 uur gestpljrd diaken Thijs 

Cornelissen en echtg Zus Cornelissen-

Konings; gestplev Corry Wetzels-Wilms en 

voor bijz. intentie, gestplev voor de 

zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs en 

Maria Hubertina Catharina Krux ; Zef 

Kleinjans (samenzang) 
Maandag 9 april, Tweede Paasdag   
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
09.30 uur gestplev fam Derrez (samenzang) 
Zondag 15 april, Beloken Pasen, 
 Tweede Zondag van Pasen,  
 zondag vd Goddelijke Barmhartigheid 



16                                                  14
e 
 jaargang, nr 4 –2 april 2011 

08.30 uur  pljrd Roos IJzendoorn-

Wagemans, gestev echtp Caulfield-Tholen 

09.30 uur gestplev voor de zielenrust v 

overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria 

Hubertina Catharina Krux, Zef Kleinjans  

(samenzang) 
Zondag 22 april 
   Derde Zondag van Pasen 
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

09.30 uur overl ouders en grootouders 

Claessens-Van Eylen en zoon Eddy 

Claessens;  gestplev voor de zielenrust v 

overl echtp Jan Gerard  Grijs en Maria 

Hubertina Catharina Krux; gestpljrd v 

 

 

Adrianus Oomens en zijn zus Hendrika, Zef  

Kleinjans (Michielkoor) 
Zondag 29 april 
   Vierde Zondag van Pasen 
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
09.30 uur gestpljrd fam Tummers-Van Erp; 
gestplev voor de zielenrust v overl echtp Jan 

Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina 

Krux (samenzang) 
Zondag 6 mei  
 Vijfde Zondag van Pasen 

08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

09.30 uur gestplev voor de zielenrust v overl 

echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 

Catharina Krux; plev. fam. Derrez (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, tel 4515141 (dinsdag t/m vrijdag, tussen 10-12 en 14-16 uur!) 

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

Zondag 1 april 
    Palm- of Passiezondag  
10.30 uur overl ouders Reinhard en Fien 
v.d.Brock-Limpens; alle levende en overl 
leden vd Aartsbroederschap, overl echtp 
Caulfield-Tholen   (Basiliekkoor) 
Dinsdag 3 april 
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen  

PAASTRIDUÜM:   

Witte Donderdag, Goede Vrijdag en  

Stille Zaterdag:  géén H.Missen 
 HOOGFEEST VAN PASEN,  
Zondag 8 april, Paaszondag,  
 Verrijzenis van de Heer  
10.30 uur uit dankbaarheid voor 80

e
 

verjaardag en tevens voor overl ouders en 
familieleden, overl echtp Caulfield-Tholen, v 
dhr. Pierre Schmeits, v overl echtp Caulfield-
Tholen, v overl echtp Castro- Schellinx 
(Basiliekkoor) 
Maandag 9 april, Tweede Paasdag 

10.30 uur v overl echtp Caulfield- Tholen 

(Basiliekkoor)  
Dinsdag 10 april 
 dinsdag onder het octaaf van Pasen 

09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen 

Donderdag 12 april 
 donderdag onder het octaaf van Pasen 
10.30 uur v de kinderen vd Kinderkrans en 
leden vd Aartsbroederschap, v overl echtp 
Caulfield-Tholen 

Zaterdag 14 april 
 zaterdag onder het octaaf van Pasen 
09.00 uur voor overl echtp Caulfield-Tholen 

Zondag 15 april,  Beloken Pasen, 
 Tweede Zondag van Pasen,  
 zondag vd Goddelijke Barmhartigheid  
10.30 uur v overl echtp Caulfield-Tholen 
(medewerking Stadssjötterie in de viering) 
Dinsdag 17 april 
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen 
Donderdag 19 april 
10.30 uur v de kinderen vd Kinderkrans en 
leden vd Aartsbroederschap, v overl echtp 
Caulfield-Tholen, Jaardienst v overl dochter 
Edith Gulikers 
Zaterdag 21 april 
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen 

Zondag 22 april  
   Derde Zondag van Pasen 
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10.30 uur v overl echtp Caulfield-Tholen 
(Basiliekkoor) 
Dinsdag 24 april 
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen 

Donderdag 26 april 
10.30 uur voor de leden vd Kinderkrans en 
de Aartsbroederschap, voor overl echtp 
Caulfield-Tholen,  
Vrijdag 27 april 
   H. Petrus Canisius 
14.00 uur Pl Huw Dienst bruidspaar 
Offermans-Lousberg 

Zaterdag 28 april 

09.00 uur, overl echtp Caulfield-Tholen   
Zondag 29 april,  
   Vierde Zondag van Pasen 
10.30 uur  v overl echtp Caulfield-Tholen, 
(volkszang) 
Dinsdag 1 mei 
 HH Filippus en Jakobus, apostelen 
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen 

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

Zaterdag 5 mei 
09.00 uur  overl echtp Caulfield-Tholen, 
ter intentie van overl echtgenoot, vader en 
opa Jo Göbbels 
14.00 uur Pl. Huw Dienst v bruidspaar 
Rietjens-Kreutzkamp 

Zondag 6 mei 
 Vijfde Zondag van Pasen 
10.30 uur  v alle levende en overl leden vd 
Aartsbroederschap, v overl  echtp Caulfield 
-Tholen, v ouders Louis Cremers en Clara 
Cremers- Bemelmans, zoon Frans en 
dochter Clara, v overl ouders v.d. Brock- 
Limpens  (Bedevaart v Wijnandsrade:  Cel.  
Past. LÓrtye. Koor v Wijnandsrade en 
Fanfare -- na de viering koffie en vlaai in 
het Mariapark) 
Dinsdag 8 mei 
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen 

Donderdag 10 mei 
10.30 uur de kinderen vd Kinderkrans en 
leden vd Aartsbroederschap, overl heer Twan 
Goossens, overl echtp Caulfield-Tholen 

Zaterdag  12 mei 

09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen 
 

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 

 
VASTENACTIE 2012  
Zie elders artikel (blz 4) in dit parochieblad. Zoals in onze parochie gebruikelijk, zullen in 
de laatste twee weken van de vastentijd de medewerkers bij u thuis aanbellen. Dat is dus 
tussen 26 maart en 7 april. Treffen de medewerk(st)ers u niet thuis aan, dan kunt u het 
door u gevulde zakje ook in de brievenbus van de pastorie deponeren. Het vastenzakje en 
een folder over dit project treft u in dit parochieblad aan. Elders in het parochieblad kunt 
u nog veel meer hierover lezen.                 
H.COMMUNIE VOOR AAN HUIS GEBONDENEN                                               
Bent u met Pasen niet in de gelegenheid naar de kerk te komen en wilt u toch de H.Commu-
nie ontvangen, geef dit dan even door: pastorie: Baandert 23, tel. 4513381. Ook u zult dan 
op Witte Donderdag 5 april thuis de H.Communie gebracht krijgen. Op vrijdag 4 mei (1e 
vrijdag van de maand) wordt in de namiddag de H.Communie in de parochie rondgebracht. 
KBO BAANDERT                                                                                                                    
Op 2

e
 Paasdag is in de Petruskerk om 11.30 uur een H.Mis voor de levenden en overleden 

leden van de KBO afdeling de Baandert.  
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STAND VAN ZAKEN VERBOUWING BERNADETTEKERK 

De bouwcommissies van de bisdommen Haarlem-Amsterdam en Rotterdam waren op 2 
maart bij ons op bezoek en ze zijn zeer geïnteresseerd en enthousiast teruggekeerd. Na het 
gereed komen zullen zij beslist een nieuw bezoek brengen aan de "Baandert". In maart 
zijn al enkele kleine voorbereidende werkzaamheden gestart, maar vanwege een volle 
orderportefeuille van de aannemer en de onderaannemers kunnen zij pas op de dinsdag na 
Pasen daadwerkelijk starten met de realisatie van de eerste fase van dit project. Deze fase 
zal ca. 5 weken in beslag nemen. De tweede fase betreft de feitelijke inrichting, waarvoor 
architect en kerkbestuur uiteraard al uitgebreid met elkaar aan tafel zitten. 

BELANGSTELLENDEN VOOR DE RK URNENHOF 

Belangstellenden om in de toekomst een urn te kunnen plaatsen in de RK Urnenhof, 
kunnen hiervoor een briefje met hun gegevens sturen naar Kloosterplein 10, 6131 EP 
Sittard of Baandert 23, 6136 EM Sittard. Zij zullen op de hoogte gehouden worden van de 
ontwikkelingen, en zullen straks voorrang krijgen bij de plaatsing van een urn. 

     
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                      

 
PALMZONDAG 

Zaterdag 31 mrt 19.00 u. OLV van Lourdes – Nadienst Mia Frenken-Lebens 

Maandag 2 apr 19.00 u. OLV van Lourdes 
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19.30 u. Boeteviering 
Woensdag 4 apr 19.00 u. t.a.v. H. Antonius 

 
PASEN – VERRIJZENIS VAN DE HEER 

Zaterdag 7 apr 20.30 u. Paaswake – OLV  Lourdes - Nadienst Mia Frenken- Lebens 

Maandag 9 apr  Geen H.Mis 

Woensdag 11 apr 19.00 u. t.a.v. H. Antonius 

 
2

E
 ZONDAG VAN PASEN 

Zaterdag 14 apr 
19.00 u. 

OLV van Lourdes, v overl familieleden Hall-Bondrager - 

Nadienst Mia Frenken-Lebens 

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

Woensdag 18 apr 19.00 u. t.a.v. H. Antonius 

 
3

E
 ZONDAG VAN PASEN 

Zaterdag 21 apr 19.00 u. OLV van Lourdes - Nadienst Mia Frenken- Lebens 

Maandag 23 apr 19.00 u. Willy van Hees en overl. Ouders Keijzers-Franken 

Woensdag 25 apr 19.00 u. t.a.v. H. Antonius 

 
4

E
 ZONDAG VAN PASEN 

Zaterdag 28 apr 19.00 u. OLV van Lourdes 

Maandag 30 apr 19.00 u. OLV van Lourdes 

Woensdag 2 mei 19.00 u. t.a.v. H. Antonius  

 
5

E
 ZONDAG VAN PASEN 

Zaterdag 5 mei 19.00 u. OLV van Lourdes 

Maandag 7 mei 19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

Woensdag 9 mei 19.00 u. t.a.v. H. Antonius 

Extra collecte Misdienaars 
Op Paaszaterdag 7 april is er na afloop van de Paaswake een extra 

deurcollecte ten behoeve van de misdienaars. Deze opbrengst zal 

gebruikt worden voor hun jaarlijkse uitstapje. Met deze collecte kunnen 

we laten zien hoe dankbaar we zijn met de inzet van deze groep jongeren. 

Van harte aanbevolen! 

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. 

Paaszaterdag om 20.30 uur de plechtige Paaswake met ontsteking van het 

Paasvuur. Paaszondag en Paasmaandag is er geen H.Mis in de H. Pauluskerk. 

Voor de plechtigheden van het Paastriduüm kunt u terecht in de Grote Kerk. 

Misintenties voor het volgende parochieblad opgeven tot 28 april bij: 
Diaken R. Fleischeuer 4528072,  Administratie 4512275,  

Het Priesterteam,  Kerkbestuur of assistente sacristie 

Gedoopt:  

Yvana, dochter van het echtpaar Ankiewicz-van Lent, Dagobertstraat 45 
  

Gefeliciteerd! Wij hopen dat Yvana onder de goede zorgen van haar ouders, 

 peetouders en van de hele geloofsgemeenschap moge opgroeien tot goed christen. 
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Overleden  

Mevr. Mia Frenken-Lebens, voorheen Bradleystraat 23, 93 jaar 

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

Priesters,diakens, catechisten, vrijwilligers en kerkbestuur 

wensen u nog een Gezegende Goede Week en een Zalig Pasen! 

 

   
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: 

    administratie:  4512275 

 voor al het overige:  

administratie:  4512275 

Het volgende parochieblad verschijnt op 14 mei 2011 en loopt tot 26 juni. 

Kopij aanleveren vóór 6 mei op de administratie 

Kloosterplein 10  -  kantoor-fedpetrus@123telcom.nl 

 

Digitaal Parochieblad?: Mail uw adres naar digitaalparochieblad@kpnmail.nl 

VASTENAKTIE 2012 
‘Voor een nieuwe school in Baba (Kameroen)!’   

Missieburo Roermond 

Denk in deze Vastentijd aan onze arme medemens en geef uw vastenoffer via 

Vastenzakje, offerblok in de kerk of giro 1996699 van ‘Kerk en Wereld’  te Sittard 

mailto:info@guus-timmermans.com
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