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Dit parochieblad is bedoeld voor een periode van 6 weken. 

De volgende aflevering verschijnt 23/24 juni 2012. 
     

ROOD MET PINKSTEREN? 

(uit een godsdienstles) 

De kinderen in de klas hadden catechese (godsdienstles), deze keer ging het over 

Pinksteren. De meester vertelde over de leerlingen van Jezus, over de apostelen, over de 

moeder van Jezus en nog andere vrouwen. Hij vertelde dit verhaal uit de Bijbel:  

= = = = = = = = = = = = = = = = 

Het was op de ochtend van Pinksteren om een uur of acht. Ze waren bij elkaar gekomen om 

samen te bidden, niet alleen om stil te bidden, ieder voor zich, maar ook hardop, en niet 

alleen een Onze Vader, maar ook andere gebeden die in hun gedachten kwamen. Iemand 

bad: 'Vader in de hemel, zend ons uw heilige Geest'. Een ander bad: 'Heer Jezus, help ons 

net zo te leven als U'. Soms zongen ze liederen. Dan bad weer iemand anders: 'Goede God, 

wij voelen ons zo alleen, stuur ons de Helper die Jezus ons heeft beloofd'. Zo bleven ze de 

hele ochtend bidden. Soms was het even stil, dan weer zongen ze samen of ze lazen een 

stuk uit de Bijbel.  

Ze waren zo aandachtig aan het bidden, dat ze eerst niet hoorden dat het begon te waaien. 

Er waaide een wind rond het huis, het leek wel een storm en ineens waaide het ook in huis. 
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Dat kon toch niet, de ramen en de deuren waren nog dicht. Ze wisten nog niet wat er was, 

maar ze voelden dat God hen kwam helpen. Ineens zagen op ieders hoofd iets vurigs, alsof 

er een vlammetje zweefde. Wat was dat? Petrus begon te spreken, en Andreas en Johannes 

begon ineens in een andere taal, en Jacobus ook. Ze zongen alleluia, en Groot is God, 

hosanna, Jezus is onze Heer en God heeft ons geholpen. Dat duurde zo even, totdat Petrus 

de ramen open deed en de balkondeuren en naar buiten ging.  

Die dag hield Petrus zijn eerste preek, zomaar voor het huis en een hele groep mensen 

raakte enthousiast, en de andere apostelen begonnen ook te preken, de een hier, de ander 

daar, soms ineens in een andere taal. En ze zeiden: Jezus leeft, Hij is niet dood, God heeft 

een heel nieuw begin gemaakt met de wereld, als we allemaal doen wat God vraagt zal alles 

beter worden.  

Vanaf die tijd was niemand meer bang. Nu wisten ze wat Jezus had bedoeld toen Hij zei, Ik 

zal jullie de heilige Geest sturen.  

= = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Even was het stil in de klas totdat Jeremy vroeg: meester, hoe kan het nu dat ze vuur op het 

hoofd hadden en dat hun haar niet in brand vloog. Esther vroeg: meester, wat is nu de 

heilige Geest? Een geest is toch net zoiets als zo'n ding in de film of in een spookhuis, iets 

griezeligs? En Sandy vroeg: meester, een geest kun je toch niet zien en wat je niet kunt zien 

is toch niet echt?  

Tja, dat waren heel wat vragen. Zal ik eens met de laatste beginnen, zei de meester. Sandy, 

kan jij zien of de theepot heet is? Nee, maar ik kan het wel voelen zei Sandy. Kan jij zien 

dat er stroom door een draad gaat, ook niet hè, maar toch moet je heel voorzichtig zijn met 

een stopcontact, anders krijg je stroom. Er gaan ook allerlei radiosignalen door de lucht, als 

je de radio aanzet kun je het horen, maar je kunt ze niet zien. Er is dus veel wat je niet kunt 

zien dat toch echt bestaat.  

Nu de tweede vraag. De heilige Geest is juist niet griezelig, de heilige Geest maakt je blij, 

hij zorgt dat je van papa en mama houdt en van je broertjes en zusjes en de leerlingen op 

school en van nog veel meer mensen. De heilige Geest helpt je ook om aardig te zijn tegen 

onaardige mensen. De dingen in de film lijken echt maar ze zijn het vaak niet. De dingen 

van het geloof lijken soms niet echt en ze zijn het juist wel. God kun je niet zien, en toch 

bestaat Hij.  

En nu de eerste vraag. Jeremy, weet je nog dat je in de kring had verteld dat jij een keer met 

vuur speelde en dat het tafelkleed begon te branden. Je zei dat je daarna nooit meer met 

vuur had gespeeld. Vuur is gevaarlijk, daar moet je voorzichtig mee zijn. Maar er is ook een 

ander soort vuur, een vuur dat bij ons van binnen zit. Zo ken ik een jongen die heel snel 

boos wordt. Dat lijkt ook op vuur. Als je even een verkeerd woord tegen hem zegt, krijgt hij 

een rood hoofd en wil meteen gaan vechten. Mijn jongste dochter is juist heel verlegen. Als 

een onbekende iets tegen haar zegt, krijgt ze ook een vuurrood hoofd maar zij durft niets 

meer te antwoorden. Dat is dus ook een soort vuur waardoor de een zich opwindt en 

waardoor een ander juist niets meer durft te zeggen. Maar het is geen vuur waardoor het 

tafelkleed in de brand vliegt. Jeremy knikte, hij begreep het.  

Nu snappen jullie dat we met Pinksteren in de kerk rode bloemen hebben, rode klederen 

rond het altaar en dat we zingen over vuur, want dan vieren we de heilige Geest. Hij is zo'n 

soort vuur. De heilige Geest maakt bange mensen dapper, Hij helpt ons te geloven wat 

Jezus heeft geleerd. Hij helpt ons naar de Kerk te gaan om samen te bidden en God te 
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danken. Hij maakt je vurig van binnen. We zouden nog veel meer over de heilige Geest 

kunnen vertellen, maar dat bewaren wij voor een volgende keer.  

We gaan nu zingen over ons geloof, in God de Vader, God de Zoon en God de heilige 

Geest. Amen.  

Dat zijn de gewone oude wijze lessen van alle tijden! Gewoon eenvoudig. Ieder kind kan 

het begrijpen en kan tot geloof komen. Laat U ook toe dat de H. Geest u inspireert?? 

 

       Deken W. van Rens. 

GEBEDSINTENTIES  

De pauselijk aanbevolen algemene gebedsintentie voor de maand juni luidt:                     

“ Christus, aanwezig in de Eucharistie” : Dat de gelovigen in de Eucharistie de  levende 

aanwezigheid van de Verrezene erkennen, die hen in hun dagelijks leven vergezelt 
Gebedsintentie voor de missie, eveneens voor de maand juni: Dat de christenen in Europa 

hun ware identiteit mogen herontdekken en met groter enthousiasme deelnemen aan de 

verkondiging van het evangelie.  

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

OPBRENGST VASTENACTIE 2012 

Ik kan u verzekeren: het was een hele klus om in de Goede Week weer huis-aan-huis aan te 

kloppen voor de jaarlijkse Vastenactie. Dit jaar was het goede doel voor de missie van onze 

eigen Missionaris Frans Meulemans. Vanuit het kantoor hebben we veel mensen benaderd 

om weer mee te doen als collectant. Dat ging niet gemakkelijk. Verschillende mensen 

hadden aangegeven ermee te stoppen wegens onaangename ervaringen van boze en 

geïrriteerde mensen. Mensen uit je eigen buurt kijken je kwaad en vijandig aan. Sommige 

laten je gewoon ijskoud aan een gesloten deur staan, terwijl je ziet dat ze thuis zijn. Toch 

hebben we weer de ronde kunnen doen: met ietwat minder collectanten, maar een aantal 

namen een wijk erbij. Geweldig. Dank U wel! Het heeft tot nu toe opgebracht bij de 

rondgang aan huis-aan-huis, inclusief viering Witte Donderdag: € 3865,11. Het begon met 

de collecte op Aswoensdag € 222,45, daarna via de offerblokken gedurende de hele 

vastentijd in onze kerken kregen we € 533,66;   de Zorgcentra zorgden voor   

€ 300,12. Dus we zitten nu al (zonder de rechtstreekse bankbijschrijvingen) op een totaal 

van  € 4.921,34.  Geweldig!! Met het feest van Father Frans Meulemans hopen we U het 

precieze bedrag bekend te maken. Met heel veel dank aan U allen!! Ik vind het een Top-

Prestatie!!  

Deken W. van Rens. 

 

 
Parochie H. Bernadette – Baandert: 

Kerkbijdrage: Giro 157.19.73 

Parochie H. Paulus – Limb’veld:  

Kerkbijdrage: Giro 3268633  

 

 Denkt u aan uw kerkbijdrage?!   
 Parochie HH Petrus en Michaël: 

Kerkbijdrage: Rabobank 147603676                                                                     
 Algemeen nummer van Parochiecomité: 

Kerkbijdrage: Giro 1032540 
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10 juni 2012 

Father Frans Meulemans, mhm 

40 jaar priester-missionaris 

 

UITNODIGING 

Zondag 10 juni 2012 is het 40 jaar geleden dat Father Frans Meulemans mhm,  

vanaf zijn priesterwijding missionaris op diverse posten in Kameroen,  in de  

St.-Petruskerk te Sittard door Mgr. Dr. J. Gijsen tot priester werd gewijd. 

Dit heuglijke feit wordt op Sacramentszondag 10 juni a.s. herdacht en gevierd in 

Sittard. 

 

 9.20 uur Afhalen van de jubilaris aan de pastorie, Kloosterplein 10 

 9.30 uur Plechtige geconcelebreerde hoogmis van dankzegging in de  

  St.Petruskerk (Grote Kerk), waarin de jubilaris hoofdcelebrant 

   zal zijn, opgeluisterd door het St.Petruskoor 

10.45 uur Sacramentsprocessie door de Sittardse binnenstad 

12.10 uur Aansluitend lof met Te Deum in de St.Petruskerk 

12.30 uur Feestelijke stoet naar het Mariapark aan de Oude Markt 16 

13.00 uur  Receptie in het Mariapark        tot   14.30 uur 

 

Beleefd uitnodigend, 

 

Het kerkbestuur van de parochie H.H.Petrus en Michaël 

 

Pastoor-deken Mgr. W.van Rens, voorzitter. Jos Moonen, secretaris. 

 

De vriendenkring Frans Meulemans 

 

Roos Fabus, voorzitter.    Bert Delnoye, secretaris. 

 

 

Huldigingscomité 40 jaar Priesterfeest Frans Meulemans 

 

Jack van Oorschot, voorzitter.   Harry Eijgelshoven, secretaris. 

             

Secretariaat: Kastanjelaan 8, 6131 KB Sittard       

eijgelshovenharry@gmail.com 

 

Zoals bij velen bekend heeft Father Frans Meulemans om gezondheidsredenen zijn missionaire werk 

moeten beëindigen. Hij was druk doende om in zijn parochie te Baba een nieuwe 6-klassige school te 

mailto:eijgelshovenharry@gmail.com
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realiseren, omdat de oude school door de tand des tijds volledig vervallen is en daarom niet meer 

gebruikt kan worden. De grootste wens van de jubilaris is dat zijn school er komt, ondanks dat hij er 

zelf niet meer fysiek zijn steentje aan kan bijdragen. 

Zijn bouwinitiatief daartoe wordt desondanks afgerond en mede ondersteund door het Missieburo 

Roermond, die de opbrengst van de Vastenaktie van dit jaar daarvoor bestemt. 

 

Deze middelen zullen echter  niet toereikend zijn om de kosten te dekken. 

 

Daarom heeft Father Frans te kennen gegeven de binnengekomen giften te willen besteden voor de 

realisering van zijn school in de parochie Baba in Kameroen. 

 

Wilt u hem ook een onvergetelijk feest bezorgen? Ondersteun  hem dan bij het bereiken van zijn doel. 

Een eventuele gift kunt u storten op rekeningnummer 1502.53.400 t.n.v. R.K. Parochie  

HH. Petrus en Michael Vrienden Frans Meulemans, onder vermelding van “School Baba” 

 

De rekeningnummerhouder is door de fiscus aangemerkt  als een zogenaamde ANBI-instelling, 

hetgeen betekent, dat de gift aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting. 

 
 

 WAT VALT ER TE DOEN:  
 

JAARFEEST BASILIEK  19-20 mei 

In het weekeinde van 19-20 mei wordt in de Basiliek aan de Oude Markt weer het 

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

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

muzikale medewerking van het Basiliek-koor. 

Op zondag 20 mei wordt de Mis bgv het Jaarfeest opgedragen door de provinciaal overste 

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

de muzikale opluistering. 

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

CONCERT “THE KING SHALL REJOICE” 
 

Dit jaar staat Vocaal Ensemble Arabesque 10 jaar onder de inspirerende leiding van 

Arno Kerkhof. Dit wordt gevierd met een feestelijk concert met muziek van G.F. Händel.  

Onder begeleiding van een professioneel barokorkest en met medewerking van Bianca 

Lenssen (sopraan) en Marcel Verheggen (orgel) worden o.a. drie Coronation Anthems en 

een orgelconcert uitgevoerd. Händel schreef de Coronation Anthems in 1727 bij 

gelegenheid van de kroning van George II. Ze werden zo geliefd dat ze sindsdien bij elke 

kroning van een Engelse vorst geklonken hebben. Het orgelconcert met de bijnaam  “de 

koekoek en de nachtegaal” is een van de meest populaire composities van Händel, o.a. 

door de sprankelende vogelgeluiden die hij er in verwerkte. 

Het concert wordt twee keer uitgevoerd: op zondag 10 juni in Maastricht bij de Zusters 

onder de Bogen en op zondag 17 juni in de St.-Petruskerk in Sittard, beide keren om 

15.30.  
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Het concert in Sittard wordt mede georganiseerd door de Stichting St.-Petrusfestival 

Sittard. Gezien de unieke locatie van de concerten is toegang alleen mogelijk met een z.g. 

“donateurskaart”. De opbrengst hiervan komt geheel ten goede aan de stichting ter 

bestrijding van de onkosten en investering in de continuïteit van het festival. De toegang 

bedraagt € 12,- (voorverkoop € 10,-). Reserveren: lisa-mart.schouren@hetnet.nl  

 VOOR DE JEUGD: 

Alpentocht voor jongeren van  8 - 13 juli 2012  in Oostenrijk 

Bisdom Roermond 
De afdeling Jeugd en Jongeren van het bisdom Roermond heeft een nieuw initiatief: een 6-

daagse reis vol spanning, avontuur en natuur in de Oostenrijkse Alpen voor jongeren tussen 

16 en 24 jaar. De tocht vindt plaats van zondag 8 tot en met vrijdag 13 juli. 

Voor Flyer: http://www.bisdom-roermond.nl/ktml2/images/uploads/files/folder%20alpentocht%202012.pdf   

Kosten:  € 320,-   Locatie:Sporthotel 

“EEN FRISSE WIND”: is het Thema van Nationale Open Dag  van de Kath. 

Charismatische Vernieuwing ( KCV)  op 2e Pinksterdag 28 mei te Ede voor de jongeren 

tussen  12-18 jaar!! Een dag vol spelen, gebeden en dat allemaal “Because I’m a Believer”: 

programma van 10u-17u. Voor info  en opgave:  www.kcv-net.nl en/of info@kcv-net.nl; 

adres/info: KCV Dienstencentrum, Pr Karelstraat 100, 5701 VM Helmond. 

KINDERKAMPEN:  VANUIT  ONZE  PAROCHIE  

De zomerkampen via het Parochiële Jeugd-en Jongerenwerk mmv kapelaan Van der Wegen  

zit weer boordevol sport, spel, recreatie en muziek rond een centraal thema, vinden dit jaar 

plaats in Aarle-Rixtel . Het is voor de kapelaan en zijn medewerkers een Jubileumkamp: 

Voor de 20
e
 keer!! Daarom dit jaar een extra feestelijk tintje aan dit jubileum!   Ga je mee?! 

Data: Meisjeskamp:  maandag  30 juli t/m zaterdag 4 augustus 

 Jongenskamp:  maandag  6  t/m zaterdag 11 augustus 

Meer info en opgave:  kapelaan Van der Wegen   4512628    

 
VANUIT ONS BISDOM :  Zomerkampen voor jeugd en jongeren 

Voor kinderen en tieners organiseert het bisdom komende zomer weer verschillende 

jeugdkampen. Al ruim 25 jaar kenmerken deze kampen zich door de afwisseling van 

(in)spannende sport- en spelactiviteiten met catechesemomenten. Dat alles onder leiding 

van ervaren jongeren en een priester. De kampen vinden plaats op wisselende locaties in 

onze provincie. Nieuw dit jaar is een sportvakantie in de Alpen voor jongeren van 16 tot en 

met 24 jaar. (zie bij het begin van dit artikel) 

Meer informatie is verkrijgbaar bij de afdeling Jeugd en Jongeren via telefoonnummer 

0475-386756 (tijdens kantooruren) of via e-mail: m.degens@bisdom-roermond.nl. Ook is 

een folder te downloaden via www.jongkatholiek.nl button ‘Roermond’. Of kijk op: 
http://www.bisdom-roermond.nl/ktml2/images/uploads/files/folder%20zomerkampen%202012.pdf 
 

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 

mailto:m.degens@bisdom-roermond.nl
http://www.jongkatholiek.nl/
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BETAALBARE VAKANTIES  
Gids betaalbare vakanties verschenen 
De nieuwe Gids Betaalbare Vakanties 2012 is verschenen. In deze publicatie wordt een 

breed scala aan relatief goedkope vakantiemogelijkheden op een rij gezet, met korte 

beschrijvingen, prijzen, adresgegevens en webtips. Er zijn in Nederland organisaties, clubs 

en individuen die weten dat er behoefte is aan goedkope manieren om toch een vakantie te 

hebben of er eens een dagje uit te kunnen. Zij bieden daarvoor mogelijkheden aan. De 

werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA is in de loop van de tijd steeds meer van die 

mogelijkheden op het spoor gekomen. Het is inmiddels een goede traditie om dat aanbod te 

bundelen in de Gids Betaalbare Vakanties. De initiatieven die in de gids vermeld worden 

betreffen vakanties met en zonder kinderen, vakanties voor eenoudergezinnen, 

kinderkampen en jongerenvakanties, vakanties met voorzieningen voor gehandicapten en 

bezinning. Ook zijn links naar websites die op één of andere manier tips hebben over 

betaalbare vakanties toegevoegd. Meer info: www.armekant-eva.nl.  

 

 

….. VAN HARTE PROFICIAT 
……..aan een aantal parochianen die zich zeer verdienstelijk hebben gemaakt voor kerk en 

samenleving. Als deken mocht ik – in aanwezigheid van het DB van het Collectanten-

college St.-Petrus – het Pauselijke Document met de Apostolische Zegen overhandigen 

aan een tweetal heren die zich in de afgelopen tientallen jaren voor onze kerk hebben 

ingezet: tw Dhr Sjef Schurgers sr. te Munstergeleen en vervolgens aan Dhr. Jo Laudy, 

Leyenbroekerweg. Door ziekte en andere lichamelijke beperkingen konden zij niet meer 

hun kerkelijke taak vervullen, maar graag willen we namens onze Kerk hen danken om hun 

trouwe inzet en zorgzaamheid. En dit pauselijk document onderstreept onze erkentelijkheid 

en waardering, zeer zeker ook voor hun echtgenotes! Veel dank!! 

Ook willen we vanaf deze plaats een tweetal zeer kerkverbonden parochianen feliciteren 

met een prachtige Koninklijke Onderscheiding: Dhr. Ed van den Ende, lid in de Orde 

van ON, naast stadgids ook een zeer gezien lid van onze kerkenwacht en Dhr. Jacques 

Pfennings, onze trouwe ceremoniarius in de liturgie en alom assistent in vele zorgvelden in 

onze parochie: hij werd geridderd in de Orde van ON. Graag waren we als 

vertegenwoordigers van onze parochie bij de uitreiking aanwezig en vooral om hen te 

feliciteren en te danken voor hun trouwe inzet voor onze kerk. Onze felicitaties gaan daarbij 

ook uit naar hun echtgenotes en dierbare familieleden, want zij dragen ten volle mee uit 

deze trouwe inzet! Ad multos Annos.                               Deken W. van Rens 

   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!                           

               Parochie  H. Petrus en H. Michaël - Sittard 

http://www.armekant-eva.nl/
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    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 
 

 

   

OVERLEDEN 
Anita Roberts-Heijnen, Tudderenderweg 68, 47 jaar   †   26- 3 -2012 

Ria Raadschelders, Pagestraat 11/11, Limbricht,  61 jaar   †     4- 4- 2012 

Annie Klaassen-Pörteners, Baandert 61, 76 jaar   †   10- 4- 2012 

Jaak Laumen, Putstraat 86,  88 jaar                           †   18- 4 -2012 

Lieske Schmeitz-Oldenkamp, Leyenbroekerweg 39  61 jr  †   21- 4- 2012 

Mia Jansen-Boumans, Putstraat 112,  81 jaar   †   21- 4- 2012 

Truus Dols-Teeven,  De Wieër 22,   77 jaar      †   22- 4- 2012 

Zr. M. Seraphine (Lena Goossens), Plakstr 24, 83 jaar       †   24- 4- 2012 

Tjeu Gerrits,  Anjelierstraat 2,    81 jaar                           †   29- 4- 2012 

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

KERKELIJK HUWELIJK                                  
zijn onlangs gehuwd: 

Michele Devoto  en  Debby Salvino,  Rijksweg N 231                 27 april 2012 (St.-Petruskerk) 

   gaan huwen:   

   Willie van Kouwen en Sanne Aelfers,   Schubertstraat 54/2   15 juni 2012 (Basiliek) 

   Arno van Eijden en  Anne-Marie Jansen,  uit Alphen ad Rijn    16 juni 2012 (St.-Petruskerk) 

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

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

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. 

 

 

GEDOOPT/GEVORMD 
Moniek Kremers heeft H Vormsel ontvangen,  A. Schaepkensstr 9       1-4- 2012 

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

Luca  en Mila Devoto, zoon en dochter v echtpaar Devoto-Salvino,  

                                                                      Rijksweg Noord 231,              27-4-2012 
Gefeliciteerd! Allereerst voor Moniek die op latere leeftijd alsnog haar opname in de Christelijk Kerk 

heeft voltooid. Verder bidden we ook dat Justin, Luca en Mila onder de goede zorgen van hun ouders 

en naar hun voorbeeld en ook dat van hun peetouders en van de hele geloofsgemeenschap, mogen 

opgroeien tot goede christenen.  
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    EERSTE HEILIGE COMMUNIE 

In deze Paastijd wordt in onze parochiekerken in een tweetal 
Heilige Missen het feest van de Eerste Heilige Communie gevierd.   

 Na een spannende tijd van voorbereiding en oefenen, mogen onze Communicanten 
voor de allereerste keer Jezus ontvangen in de Heilige Hostie ofwel H. Communie.  

Op Hemelvaartsdag 17 mei breekt de grote dag aan voor 47 kinderen van de 
basisscholen St. Petrus, De Baandert, De Hoefer, Aan de Meule en Mozaiek. 

  

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

      Demi Albertz 

      Gemma Bothmer 

      Cheyenna Bours 

      Raf Claessen 

      Lee Crauwels 

      Cheyenna Cremers 

      Florian Cremers 

      Maarten van Dorp 

      Imke Engel 

      Sharon Eijkenboom 

      Djulina Eype 

      Finn de Gelder 

      Rachelle Goossens 

      Marie Hage 

      Darja van Heel 

      Aukje Hermanns 

      Pim Hoffman 

      Ruth Holtjer 

      Thuur Holtjer 

      Quinten Houben 

      Loeka Kuhnen 

      Kenai Lehnen 

      Charlotte Lemmens    

      Benjamin Meijs 

      Niek Meuleners 

      Syenna Niën 

      Ieke Nijsten 

      Diego Potthoff 

      Mike Queis  

  Emma Reinders 

  Gino Rummens 

  Nova Schaefer 

   Meike Schmeits 

   Valentina Tummers 

   Brian Vanneer 

   Lizzy van der Veen 

   Thijmen Venema 

      Noah van de Vin 

      Maud Wacker 

      Jordy van de Wal 

      Gino van de Wal 

      Lorenzo van Wegberg 

      Tom Werdens 

      Melle ten Wolde 

      Sterre Zelissen 

      Bram van Zetten 

            Sam van Zetten 

                  

Op zondag 3 juni  om 9u30 ontvangen in de St.-Petruskerk  de 1
e
 H Communie    27 

kinderen van  BS Limbrichterveld  en OBS De Loedoes (Hoogveld): 

 

Sem Appel 

Jeslin Beckers 

Espiranza Beerens 

Isis Boon 

Niek de Bruin 

Fleur Caris 

Barbara Crijns 

Lorena Dreschers 

Sally Erven 

    Rick Eummelen 

 Zoë Fransen 

 Mariska Geelen 

 Antonio Gholami 

 Celine Junghans       

    Fabian Lenselink 

 Melanie van Malde 

 Fleur Peulen 

 Joris Pijper 

   Maud van Proemeren 

   Thies Reinhard 

   Romy Salden 

   Niels Sievers 

   Emiliano Simon 

   Thom Sliepen 

   Guillaume Strijdhagen 

   Bente Triepels 

   Myrthe Zelissen 

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

Zoals bij U allen ongetwijfeld bekend zal zijn, trekt op 10 juni as. weer de 

Sacramentsprocessie door de Sittardse binnenstad. 

Dit jaar zal de Sacramentsprocessie echter een bijzonder karakter hebben, daar deze tevens 

in het teken staat van het 40-jarig priesterjubileum van Father Frans Meulemans. 

Traditiegetrouw hanteert Processie Comité Sittard voor de Sacramentsprocessies een 

roulatiesysteem; afwisselend trekt de processie zodoende naar en door de buurten Park, 

Paardenstraat en Steenweg. In het verlengde hiervan viel dit jaar buurt Paardenstraat weer 

de eer te beurt. Vanwege werkzaamheden aan de Paardenstraat is dit deel van de route 

echter op processiezondag 10 juni as. helaas onbegaanbaar. Er is daarom gekozen voor een 

alternatieve route voor de Sacraments-Jubileumfeest-Processie van dit jaar, te weten:  

Kerkplein – Kapittelstraat - Deken Tijssenstraat – Begijnenhofstraat Limbrichterstraat –

Molenbeekstraat – Nieuwstraat – Plakstraat – Putstraat (rustaltaar tegenover huisnummer 

10) –Markt – Oude Markt – Kloosterplein – Kapittelstraat en tenslotte Kerkplein (ca. 12:00 

u). In de Grote Kerk vindt vervolgens, zoals gebruikelijk, een afsluitende plechtigheid 

plaats. Aansluitend zal ter ere van het 40-jarig priesterjubileum van Father Frans 

Meulemans een feeststoet trekken die vanaf het Kerkplein, Kapittelstraat en Kloosterplein 

via de Oude Markt haar weg vindt naar het Mariapark. Hier zal voor de jubilaris dan rond 

de klok van 12:45 u de receptie plaatsvinden. Roy Moerskofski 

Secretaris Processie Comité Sittard  

PROGRAMMA BEZINNINGSHUIS REGINA CARMELI  
Kollenberg 2   --    6132 AL Sittard Tel. 046  457 09 93  

De heilszending van de kerk                                   Bezinningsdag in stilte 

De Kerk, die door God tot de volken is gezonden om "het universeel heilssacrament"  te 

zijn, streeft ernaar, krachtens de diepste eisen van haar katholiciteit en in gehoorzaamheid 

aan de opdracht van haar Stichter, de boodschap van het Evangelie te brengen aan alle 

mensen. (Ad Gentes, conciliedocument) 

Leiding:     Pater Bonifatius Honings, karmeliet (Rome). Emeritus hoogleraar in de  

                  sociale moraaltheologie, raadgever  van verschillende Vaticaanse congregaties      

                  Jarenlang begeleider van retraites en bezinningsdagen. 

Dag:      zaterdag 16 juni, 10.00 uur tot 17.00 uur.   

Kosten: € 12,- (U dient zelf voor een lunchpakket te zorgen) 

Maria, de moeder van de Verlosser                                   Retraite in stilte 

Het fiat van de ‘Vol van genade’ 

De moeder van de verlosser heeft een zeer bepaalde plaats in het heilsplan, want “toen de 

volheid van de tijd gekomen was, heeft God zijn Zoon gezonden, geboren uit een vrouw, 

geboren onder de wet, opdat Hij hen die onder de wet stonden zou bevrijden, opdat wij de 

rang van zonen zouden verkrijgen”.(Dé Moeder van de verlosser, begin van de encycliek) 

Leiding:     Pater Bonifatius Honings, karmeliet (Rome). Emeritus hoogleraar in de  

                  sociale moraaltheologie, raadgever  van verschillende Vaticaanse congregaties      

                  Jarenlang begeleider van retraites en bezinningsdagen. 

Aanvang: zaterdag 16 juni 2012, 17.00 uur                                       

Sluiting:  maandag 25 juni 2012, 9.30 uur                                 

Kosten:       € 440,- (+ eventueel € 6,- voor beddengoed) 
advertentie______________________________________________________________________  
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  UW AANDACHT S.V.P. 
Zondag 13 mei: Zesde Zondag van Pasen 
Woensdagavond 16 mei: 19u Avondmis in teken van Hemelvaartsdag 
Donderdag 17 mei Hoogfeest Hemelvaart: HH Missen als op Zondag.  
Om 9.30 uur in de St-Petruskerk: Eerste Heilige Communie van de Communicantjes 
van de basisscholen St.Petrus, Baandert, Gustav Hoefer en Aan de Meule 
Zaterdag 19 mei: Opening van het Jaarfeest van de Basiliek. De kerkgangers van de 
St.-Petruskerk trekken in korte processie naar de Basiliek, waar om 18.00 uur de H.Mis 
begint ter opening van het jaarfeest. Er is deze dag dus géén avondmis in de St.-
Petruskerk! 

 Zondag 20 mei: Zevende Zondag van Pasen.  In de Basiliek wordt gevierd:   
Jaarfeest ter ere van O.L.Vrouw van het Heilig Hart: Vooraf processie naar Basiliek met 
de Bedevaartgangers van de H. Hartparochie Overhoven, celebrant Pater Jan Jetse Bol 
MSC, (mmv koor Overhoven en fanfare St. Barbara) 

Pinksteraktie17 t/m 28 mei: Vanaf Hemelvaart t/m 2 Pinksterdag wordt 
gehouden de jaarlijkse PINKSTERAKTIE.  Vroeger heette het “Week van de 
Nederlandse Missionaris”.  Hiervoor wordt een extra collecte gehouden in de 
vieringen op Pinksterzondag. 

Zondag 27 mei: Hoogfeest van Pinksteren.  
Wij herdenken en vieren de gave van de Heilige Geest aan de apostelen, de aan-
vang van de Kerk,  het begin van haar zending naar alle talen, volken en rassen. 

 

 

Maandag 28 mei: Tweede Pinksterdag. De Heilige Missen zijn als op zondag.  
Vrijdag 1 juni: Eerste vrijdag van de maand toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus. 
Vanaf 17.00 uur wordt de H. Communie gebracht aan zieken en aan-huis-gebondenen. 
Zondag 3 juni: Hoogfeest van de Heilige Drie-eenheid. Om 9.30 uur in de St-

Petruskerk: Eerste H. Communie van de Communicantjes van BS. Limbrichterveld en 
BS. Loedoes 

 Zondag 10 juni: Hoogfeest H.Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus: 

Processiezondag.  Tevens 40-jarig Priesterfeest Father Frans Meulemans. Voor 

verdere  informatie zie bij Uitnodiging feest Father Meulemans.  

 

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   

of  06 - 12870007 
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KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES 
Attentie: het vólgend parochieblad bestrijkt de periode van 23 juni tot 5 augustus 2012.  
Misintenties die u daarin graag vermeld wilt zien, dienen uiterlijk opgegeven te zijn op 
donderdag 14 juni 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. 
 

ST.-PETRUSKERK 

Zaterdag 12 mei 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

18.00 uur gestplev voor zielenrust v overl 

echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 

Catharina Krux; v Mia Rademacher-

Thewissen; pljrd ouders Dassen-Claessens; 

nadiensten v Annie Klaassen-Pörteners, Jaak 

Laumen, Lieske Schmeitz-Oldenkamp, Mia 

Jansen-Boumans, Truus Dols-Teeven 
(samenzang) 
Zondag 13 mei  
   Zesde Zondag van Pasen 

11.30 uur gestpljrd Cor de Wit en Dory 

Neilen, Koos Simons en overledenen vd fam 

Simons en de fam Stevens, gestpljrd Frieda en 

Lei Martens-Bosmans; gestplev Guus van 

Aubel en Mia v Aubel-Arnoldts; pljrd overl 

ouders Leonard Dieteren en Maria Brandts uit 

dankbaarheid; plev voor heilige priesters, 

religieuzen en de vrede in de wereld; 

(samenzang) 
Maandag 14 mei 
 H. Mattias, apostel 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen,  

19.00 uur gestjrd Robert Könings,  

Dinsdag 15 mei 

  Alle heilige Bisschoppen van Maastricht 
08.00 uur voor het welslagen van een 
examen; ev fam Wyszenko, Meerts en 
Hendriks  

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 

Woensdag 16 mei 

08.00 uur  gestev overl. oud. Schaekens-

Peulen en zonen Jozef en Martin 

Vigilie Hoogfeest Hemelvaart: 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
(samenzang) 

Donderdag 17 mei  
 HOOGFEEST HEMELVAART VAN DE HEER 

09.30 uur v Jasmijn Venema: Eerste Heilige 

Communie: communicanten uit BS St.Petrus, 

Baandert, Gustav Hoefer, Aan de Meule 

11.30 uur 1e pljrd v Angèle Jessen-Landuyt 

en fam Landuyt-Willems; pljrd  ouders H en J 

Mennens-Schmeits; (samenzang) 

Vrijdag 18 mei 
08.00 uur v Frans Fiddelers en Gertrudis 
Mostard    

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 

Zaterdag 19 mei 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
18.00 uur Processie naar Basiliek, alwaar de 

H. Mis wordt gevierd b.g.v. opening jaarfeest  
►►Intenties staan vermeld bij Basiliek 
Zondag 20 mei 

 Zevende Zondag van Pasen 

11.30 uur gestplev overledenen vd fam 

Dieteren-Klinkers; pljrd v Harry Sprengers en 

Jo Sprengers-Verbruggen en tevens voor 

levende en overl leden vd fam Sprengers-

Verbruggen; pljrd v Fred en Alice Verhoeve 

en zoon Armand; v overleden familieleden 

Pier-Weijzen; gestpljrd Marianne Boelens-

Spée; gestplev em.-deken Leo Feiter en Anna 

en Maria Feiter; plev voor heilige priesters, 

religieuzen en de vrede in de wereld; 

nadiensten v Annie Klaassen-Pörteners, Jaak 

Laumen, Lieske Schmeitz-Oldenkamp, Mia 

Jansen-Boumans, Truus Dols-Teeven 

(Petruskoor) 
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Maandag 21 mei 
08.00 uur ev overledenen vd fam Smeets-

Bouwels; gestev echtp Caulfield-Tholen; 

19.00 uur ev echtpaar Keymis-Buyink  

Dinsdag 22 mei 
08.00 uur ev Martin Meuwissen en dochter 
Josette 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

Woensdag 23 mei 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen  
ev fam Wyszenko, Meerts en Hendriks en 
mgr Ben Janssen 

19.00 uur jrd v Jeanne Schmeits-Schutgens 

en v Frans Schmeits (trouwdag);  

Donderdag 24 mei 

08.00 uur ev Harry Marx; 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 

19.30 uur  Lof (samenzang) 
Vrijdag 25 mei 
08.00 uur tev OLVr van Lourdes 
13.30 Pl Huw Dienst v Bruidspaar Bronsaer-
Loonen 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen,  
Zaterdag 26 mei  
 H. Filippus Neri, priester                     

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen,   

ev overl grootouders Simonis-Tummers en 

ouders Hage-Simonis;  

18.00 uur pljrd v Harie Spetgens; gestplev 

voor de zielenrust van het overl echtp Jan 

Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina 

Krux; nadiensten v, Jaak Laumen, Lieske 

Schmeitz-Oldenkamp, Mia Jansen-Boumans, 

Truus Dols-Teeven (samenzang) 

Zondag 27 mei 

 HOOGFEEST VAN PINKSTEREN 

11.30 uur pljrd Frans Loefen; gestplev 

overledenen van de fam. Spanjaard; gestplev 

Lies Roppe en overl. v.d fam. Roppe-Kissels; 

plev voor heilige priesters, religieuzen en de 

vrede in de wereld; plev Miny Reijnders-

Kuijpers; v Jan Konings en ouders W. 

Köhlen-Janssen (Petruskoor) 
Maandag 28 mei 

   Tweede Pinksterdag 

11.30 uur plev v zielerust em.deken Cees 

Buschman (samenzang) 

Dinsdag 29 mei 
08.00 uur fam Wyszenko, Meerts en 
Hendriks  

19.00 uur gestev Mimy Corbeij en overl. vd 

fam Corbeij-Kerrens; gestev echtp Caulfield-

Tholen; 

Woensdag 30 mei 

08.00 uur v dhr Sef Heuts en de levenden en 

overl leden vd fam Heuts-Wessels 
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;  
Donderdag 31 mei  
 Bezoek vd H Maagd Maria aan Elisabet 

08.00 uur tev OLVr van Lourdes 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.30 uur  Lof (samenzang) 
Vrijdag 1 juni 
 H. Justinus, martelaar 

08.00 uur gestev levende en overl leden vd 

fam Janssen-De Ponti,  

13.30 uur H.Vormsel voor leerlingen 

Parkschool (door Mgr. E de Jong) 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 

gestev overl echtp Lebens-De Macker en 

wederzijdse fam; ev Robert Thijssen en  

levende en overl leden vd fam Thijssen en 

Sevens, voor Klaus Scheibe 

Zaterdag 2 juni 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; ev 

voor priesterroepingen in parochie, dekenaat 

en bisdom. 

18.00 uur plzwd Mia Jansen-Boumans, 

gestplev voor de zielenrust van het overl 

echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 

Catharina Krux;  pljrd ouders Wijshoff-

Bormans; plev levenden en overledenen vd 

fam Dieteren en de fam Hellbach, nadienst v 

Truus Dols-Teeven (samenzang) 

Zondag 3 juni 

 Hoogfeest van de H Drie-eenheid  

09.30 uur Eerste Heilige Communie voor 

kinderen BS. Limbrichterveld en BS. Loedoes 

11.30 uur gestjrd voor de zielenrust van 

pastoor-deken mgr Ben Janssen; gestpljrd 

overl. ouders Kretzers-Nortier; pljrd Henriëtte 



14                                                                             15
e 
 jaargang, nr. 5 –13 mei 2012 

 

Pfennings-Gielkens;gestplev overledenen vd 

fam Oberdorf-Frissen; plev voor heilige 

priesters, religieuzen en de vrede in de wereld 

(samenzang) 
Maandag 4 juni 
08.00 uur ev tev de H. Geest voor allen, die 

in ons bisdom en in de parochies zijn gesteld 

om leiding te geven  

19.00 uur ouders de Wever-Brouwers en 

zoon Léon; gestev echtp Caulfield-Tholen 

Dinsdag 5 juni 
      HH Bonifatius, bisschop en gezellen 
08.00 uur  ev tev de H. Engelbewaarders uit 
dankbaarheid voor bescherming en leiding         
19.00 uur  gestev echtp Caulfield-Tholen; ev 
voor overl ouders en broer Meerts en tev H. 
Antonius 

Woensdag 6 juni 

08.00 uur ev tev v St. Joseph voor goede 

gezinnen en de moed om godsdienstig te 

leven; gestev Lies Roppe en overledenen vd 

fam Roppe-Kissels 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen,  

overl echtpaar Bergrath-Werdens 

Donderdag 7 juni  
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;  

ev fam Wyszenko, Meerts en Hendriks    

19.00 uur tev OLVrouw en H.Bernadette 

voor de 1e communicanten en hun ouders; v 

overledenen vd familie Jessen-Schmeitz 

19.30 uur  Lof (samenzang) 
Vrijdag 8 juni 
08.00 uur Frans Fiddelers en Gertrudis 
Mostard    
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen, 

overl echtp. Feron-Hoenen en em-past. 

Eduard Hoenen 

Zaterdag 9 juni 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
18.00 uur Pl Zeswekendienst v Truus Dols-
Teeven; pljrd Jan Peters; gestplev voor 
zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs en 
Maria Hubertina Catharina Krux (samenzang) 

Zondag 10 juni 
   Hoogfeest H.Sacrament van het     
   Lichaam en Bloed van Christus 

09.30 uur uit dankbaarheid bgv 40-jarig 

priesterjubileum Frans Meulemans, v overl 

ouders en alle overl vd fam Meulemans; 

gestplev Lies Roppe en overledenen vd fam 

Roppe-Kissels; gestpljrd Paul Chorus, gestjrd 

overl ouders Schaekens-Peulen en zonen 

Jozef en Martin; gestpljrd em-pastoor Jean 

Schutgens; jrd ovl.oud. Hausmanns-

Tummers; gestplev voor de zielenrust van het 

overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria 

Hubertina Catharina Krux; plev voor heilige 

priesters, religieuzen en de vrede in de wereld 

(Petruskoor) Aansluitend Processie 

Maandag 11 juni 

 H. Barnabas, apostel 

08.00 uur gestev Louis Corbeij; overl 

echtpaar Meulenberg-Kleuters; ouders 

Leonard Dieteren en Maria Brandts uit 

dankbaarheid, 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 
Dinsdag 12 juni 
08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en 
Hendriks  

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

Woensdag 13 juni  

    H. Antonius v Padua. priester/kerkleraar 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev Corry Close en fam  
Donderdag 14 juni 
 H. Lidwina, maagd 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev Pauline Feron-Hoenen; 

19.30 uur  Lof (samenzang) 
Vrijdag 15 juni  
   Hoogfeest H Hart van Jezus 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
19.00 uur tev OLVr van Lourdes 

Zaterdag 16 juni 
   Onbevlekt Hart van Maria 

08.00 uur gestjrd overl ouders Van Heusden-

Kleba; gestev echtp Caulfield-Tholen 
13.00 uur Huwelijksmis bruidspaar  
Van Eyden-Jansen 
18.00 uur pljrd Melanie Lenaerts-Laumen; 

gestplev voor de zielenrust van overl echtp 
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Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 

Catharina Krux (samenzang) 
Zondag 17 juni 
   Elfde Zondag door het Jaar 
11.30 uur pljrd overl ouders Jan en Wies 

Pijls-Alberts; pljrd Joep Joosten; gestplev 

voor zielenrust van Willy Karmelk-Oremus 

en haar ouders; plev overl familieleden Pier-

Weijzen; plev uit dankbaarheid bgv 25-jarig 

jubileum Buurtvereniging “Rondom Grote 

Kerk”; plev voor heilige priesters, religieuzen 

en de vrede in de wereld (samenzang) 
Maandag 18 juni 
08.00 uur tev OLVr van Lourdes 

19.00 uur ev Marie-Therese van Brakell-

Vleugels; gestev overl echtp Kaptein- 

Haagmans, echtp Caulfield-Tholen 

Dinsdag 19 juni 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen  
19.00 uur gestev Jos Bitsch 

Woensdag 20 juni 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen,  

19.00 uur jrd Frans Schmeits en Jeanne 

Schmeits-Schutgens, jrd v Truke Schmeits-

Ten Dijck; gestev overledenen vd fam Feron-

Hoenen,  

Donderdag 21 juni  
 H. Aloïsius Gonzaga, kloosterling 

08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en 

Hendriks en mgr Ben Janssen; ev overledenen 

vd fam Smeets-Bouwels 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; ev 

echtpaar Keymis-Buyink  

19.30 uur  Lof (samenzang) 
Vrijdag 22 juni 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;  
19.00 uur gestjrd Eduard Timmers; dhr Sef 
Heuts en de levenden en overl leden vd fam 
Heuts-Wessels 

Zaterdag 23 juni 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 

gestev overl ouders Schaekens-Peulen en 

zonen Jozef en Martin 

ST.-MICHIELSKERK 

Zondag 13 mei 

   Zesde Zondag van Pasen 

08.30 uur gestev echtp Caulfield-

Tholen 

09.30 uur gestplev voor de zielenrust 

v overl echtp Jan Gerard Grijs en 

Maria Hubertina Catharina Krux  

(samenzang) 

Donderdag 17 mei 

 HEMELVAART VAN DE HEER 

08.30 uur gestev echtp Caulfield-

Tholen, fam. Derrez 

09.30 uur gestplev voor de zielenrust v 

overl echtp Jan Gerard  Grijs en Maria 

Hubertina Catharina Krux (samenzang) 

Zondag 20 mei 

 Zevende Zondag van Pasen 

08.30 uur gestev echtp Caulfield-

Tholen 

09.30 uur gestplev voor de zielenrust 

v overl echtp Jan Gerard Grijs en 

Maria Hubertina Catharina Krux  

(samenzang) 

Zondag 27 mei 

 HOOGFEEST VAN PINKSTEREN 

08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

09.30 uur gestplev Corry Wetzels-Wilms 

en voor bijz. intentie; gestplev voor de 

zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs en 

Maria Hubertina Catharina Krux  (Schola S. 

Michaël) 

Maandag 28 mei Tweede Pinksterdag 

08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

09.30 uur tev H Rosa uit dankbaarheid 

(samenzang) 

Zondag  3 juni 

 Hoogfeest vd H Drie-eenheid   

08.30 uur plev Harie Vink; gestev 

echtp Caulfield-Tholen 

09.30 uur gestplev voor de zielenrust v 

overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria 

Hubertina Catharina Krux; (samenzang) 
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Zondag 10 juni  

   Hoogfeest H.Sacrament van het  

   Lichaam en Bloed van Christus 

08.30 uur gestev echtp Caulfield-

Tholen, fam. Derrez 

 09.30 uur vw Processie geen Heilige Mis 

in de St.-Michielkerk : zie St.-

Petruskerk. 

Zondag 17 juni  

   Elfde Zondag door het Jaar 

08.30 uur gestev echtp Caulfield-

Tholen, fam Jennen-Palmen 

09.30 uur gestplev voor de zielenrust v 

overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria 

Hubertina Catharina Krux  

(Bernadettekoor) 

 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! 

Zaterdag 12 mei 
09.00 uur  v overl echtp Caulfield-Tholen,  

Zondag 13 mei  

    Zesde Zondag van Pasen 
10.30 uur v overl echtp Caulfield-Tholen; 
Jaardienst voor dhr. Pierre Schmeits  
(Basiliekkoor) 
Dinsdag 15 mei 
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen; voor 
overl fam. Van Daal- Hermans en zegen over 
de kinderen en kleinkinderen 

Donderdag 17 mei 
 Hemelvaart van de Heer 
10.30 uur v de Kinderkrans en leden vd 
Aartsbroederschap, v overl echtp Caulfield-
Tholen; voor overl echtp Castro- Schellinx 

Zaterdag 19 mei  
09.00  overl echtp Caulfield-Tholen 
Opening JAARFEEST  O.L.Vrouw van het 
Heilig Hart: vanuit de Binnenstad is de 
jaarlijkse Bedevaartsmis in de Basiliek: 
18.00 uur  gestplev voor zielenrust v overl 
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 
Catharina Krux; pljrd Louis Keijsers en 
Tilly Keijsers-Gijsen; jrd Hein Frenken en 
v Paula Frenken-Heemels; v oud-deken en 
voorzitter vd Aartsbroederschap O.L.V. v/h 
H. Hart, Ben Janssen; nadiensten v Annie 
Klaassen-Pörteners, Jaak Laumen, Lieske 
Schmeitz-Oldenkamp, Mia Jansen-
Boumans, Truus Dols-Teeven (Basiliekkoor) 
Zondag 20 mei JAARFEEST  
 O.L.Vrouw van het Heilig Hart 
 Zevende Zondag van Pasen 

Bedevaart H. Hartparochie Overhoven, cel. 
Pater Jan Jetse Bol MSC, (mmv koor 
Overhoven en fanfare St. Barbara) 
10.30 uur v de oud-rectoren vd Basiliek 
Pater Freek v Leeuwe MSC en Pater Sjeng 
Verdonschot MSC, v wederzijdse ouders 
Scheeren- Schoffelen,v overl echtp Caulfield-
Tholen  
Dinsdag 22 mei 
09.00 uur v overl echtp Caulfield-Tholen 

Donderdag 24 mei                                 
10.30 uur v Kinderkrans en leden vd  
Aartsbroederschap, v overl echtp Caulfield- 
Tholen 
Zaterdag 26 mei  
   H. Filippus Neri, priester 
09.00 uur voor overl echtp Caulfield-Tholen 
Zondag 27 mei  
 HOOGFEEST VAN PINKSTEREN  
10.30 uur voor echtp Caulfield-Tholen 
(Basiliekkoor) 

Maandag 28 mei, Tweede Pinksterdag 
10.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen 
(Basiliekkoor) 

Dinsdag 29 mei 

09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen 

Donderdag 31 mei 
   Bezoek vd H Maagd Maria aan Elisabet 
10.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans 
en leden vd Aartsbroederschap, voor overl 
echtp Caulfield-Tholen; uit dankbaarheid   
Zaterdag 2 juni 

09.00 uur v overl echtp Caulfield-Tholen   
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14.00 uur Huwelijksmis bruidspaar 

Fokkinga-Dankelman 
Zondag 3 juni 
 Hoogfeest van de H Drie-eenheid 
10.30 uur v alle lev en overl leden vd 
Aartsbroederschap, jrd v overl Christine 
Joosten, overl echtp Caulfield-Tholen 
(samenzang) 
Dinsdag 5 juni 
   HH Bonifatius, bisschop en gezellen 
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen  
Donderdag 7 juni 
10.30 uur v overl echtp Caulfield-Tholen, v 
Kinderkrans en leden vd Aartsbroederschap 

Zaterdag 9 juni  
09.00 uur v overl echtp Caulfield-Tholen 
Zondag 10 juni 
   Hoogfeest H.Sacrament van het     
   Lichaam en Bloed van Christus 
vw Sacramentsprocessie geen dienst in de 
Basiliek: zie Michielskerk of Petruskerk. 
Dinsdag 12 juni 
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen  
Donderdag 14 juni 
 H. Lidwina, maagd 

10.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans 
en leden vd Aartsbroederschap, voor overl 
echtp Caulfield-Tholen 
Vrijdag 15 juni 
   Hoogfeest H Hart van Jezus 
14.00 uur Huwelijksmis bruidspaar  
Van Kouwen-Aelfers 
Zaterdag 16 juni  
   Onbevlekt Hart van Maria 
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen 
Zondag 17 juni 
   Elfde Zondag door het Jaar 
10.30 uur jaardienst voor Bert Derhaag, 
overl echtp Caulfield-Tholen (Basiliek-koor) 
Dinsdag 19 juni 
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen 

Donderdag 21 juni  
 H. Aloïsius Gonzaga, kloosterling 
10.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans 
en leden vd Aartsbroederschap, voor overl 
echtp Caulfield-Tholen,  
Zaterdag 23 juni 
09.00 uur  v overl echtp Caulfield-Tholen 

 
Denkt u aan Uw Kerkbijdragen?? zie blz. 3  !! 
 

 
 
 
 
 

Parochie H. Bernadette -Baandert 
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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  
De Vastenactie heeft dit jaar in onze parochie ruim € 565,- opgebracht. Weliswaar iets 

minder dan vorig jaar, maar toch een heel behoorlijke opbrengst. Hartelijk dank aan alle 

gevers en ook grote dank aan alle medewerk(st)ers! De opbrengst is dit jaar voor de 

missie in Kameroen, in het bijzonder voor een nieuw schoolgebouw van onze eigen 

Sittardse missionaris Father Frans Meulemans en tevens de laatste opdracht die hij zal 

uitvoeren. 

H.COMMUNIE VOOR AAN HUIS GEBONDENEN 

Op vrijdag 7 juni (1e vrijdag van de maand) wordt in de namiddag de H.Communie in de 

parochie rondgebracht. Aanmelding: pastorie, Baandert 23, tel. 4513381.  

STAND VAN ZAKEN VERBOUWING BERNADETTEKERK 

Dinsdag na Pasen is gestart met de realisatie van de eerste fase, die ca. 5 weken in beslag 
neemt, en deze verloopt momenteel geheel volgens planning. De tweede fase betreft de 
feitelijke inrichting, waarover momenteel reeds het nodige overleg plaatsvindt. 
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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. 
 

 
6

E
 ZONDAG VAN PASEN + HEMELVAART 

Zaterdag 12 mei 19.00 u. OLV van Lourdes  

Maandag 14 mei 19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

Woensdag 16 mei 19.00 u. Vigilie Hoogfeest HEMELVAART t.i.v. H. Antonius 

7
E
 ZONDAG VAN PASEN 

Zaterdag 19 mei 19.00 u. pljrd v Frans Tummers; OLV van Lourdes 

Maandag 21 mei 19.00 u. Willy van Hees en overl. Ouders Keijzers-Franken 

Woensdag 23 mei 19.00 u. t.a.v. H. Antonius 

PINKSTEREN 

Zaterdag 26 mei 19.00 u. t.i.v. OLV van Lourdes 

Maandag 28 mei   Geen H.Mis 

Woensdag 30 mei 19.00 u. t.a.v. H. Antonius 

H. DRIE-EENHEID 

Zaterdag 2 juni 19.00 u. OLV van Lourdes 

Maandag 4 juni 19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

Woensdag 6 juni 19.00 u. t.a.v. H. Antonius 

HEILIG SACRAMENT VAN HET LICHAAM EN BLOED VAN CHRISTUS 

Zaterdag 9 juni 19.00 u. OLV van Lourdes 

Maandag 11 juni 19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

Woensdag 13 juni 19.00 u. t.a.v. H. Antonius  

11
E
 ZONDAG DOOR HET JAAR 

Zaterdag 16 juni 19.00 u. OLV van Lourdes 

Maandag 18 juni 19.00 u. Willy van Hees en overl. Ouders Keijzers-Franken 

Woensdag 20 juni 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 gehouden. 

De opbrengst van deze collecte was € 185,60 en zal gebruikt worden voor 

hun jaarlijkse uitstapje. Heel hartelijk dank hiervoor! 

Parochiemededelingen H. Paulusparochie 
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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. 

Woensdagavond 16 mei: Vigilie Hoogfeest Hemelvaart 

Hemelvaartdag is er geen H Mis in de H. Pauluskerk. 

Zaterdagavond 26 mei: Vigilie Hoogfeest Pinksteren 

Pinksterzondag en Pinkstermaandag is er geen H.Mis in de H. Pauluskerk. 

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

Misintenties voor het volgende parochieblad opgeven tot 9 juni bij: 

Diaken R. Fleischeuer 4528072, Administratie 4512275, 

Het Priesterteam, Kerkbestuur of assistente sacristie. 

Gedoopt:  Noortje, dochter van het echtpaar Douven-Leenen, Batavenstraat 1  

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

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

 

   
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 of 

  kantoor-fedpetrus@123telcom.nl 

 voor al het overige:  

administratie:  4512275 

Het volgende parochieblad verschijnt op 23 juni 2012 en loopt tot 6 augustus. 

Kopij aanleveren vóór 15 juni op de administratie  
Kloosterplein 10  -  kantoor-fedpetrus@123telcom.nl 
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