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Dit parochieblad is bedoeld voor een periode van 6 weken. 

De volgende aflevering verschijnt 21 oktober 2012 
   

 

EEN STEMADVIES: 

AAN EEN BOOM, ZO VOL GELADEN,  

MIST MEN VIJF, ZES PRUIMEN NIET…. 
is een bekende regel uit een kinderliedje/gedicht. Ik weet niet of onze jeugd met deze 

literatuur nog wordt omringd. Och, het klinkt zo oubollig, zei laatst iemand. Ik vroeg of 

hij het versje kende. Nee, en klink het daarom oubollig, was mijn wedervraag. Wie was 

eigenlijk de auteur? En uit welke tijd stamt deze literatuur? De schrijver was Mr. 

Hieronijmus van Alphen (1746-1803) en hij was voor zijn tijdgenoten vooral van belang 

als estheticus. Ontevreden over het peil van de literatuur dacht hij die langs 

rationalistische weg te verbeteren door in een tweetal theoretische geschriften logisch te 

beredeneren hoe het moest. Hierbij werd hij sterk beïnvloed door Duitse theoretici als 

Riedel. Het bekendst is hij natuurlijk geworden door zijn Kleine Gedigten voor kinderen 

(1778-1782), waarin we zijn gedicht “De Pruimeboom” kunnen lezen.  Ze werden in hun 

tijd hoog gewaardeerd, later fel bespot. Zijn gedichten zijn van veel natuurlijker toon dan 

die van zijn tijdgenoten, de inhoud is aangepast aan de kinderlijke mentaliteit en ze zijn 

ook nu nog goed leesbaar, dit in tegenstelling tot vrijwel alle 18
e
 eeuwse dichters. Voor de 

huidige lezer zijn zijn gedichten zoetsappig en wordt God (aldus huidige critici) er wat te 

http://cf.hum.uva.nl/dsp/ljc/alphen/auteurn.html#hieronijmus
http://cf.hum.uva.nl/~ljcoster/fdboer/alphen.html
http://cf.hum.uva.nl/dsp/ljc/alphen/auteurn.html#bespot
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veel bij gehaald. Toch zie je af en toe dat hij precies de gedachtewereld van kinderen treft, 

heeft hij regelmatig strofes, die goed te citeren zijn en iedereen die zijn literatuur nog eens 

naleest, kan zich nog eens goed aangesproken voelen. Er zitten nog heel wat lessen in 

voor onze huidige tijd.  Het jongetje Jantje snakt naar overheerlijke pruimen, maar hij 

weet zich te bedwingen om stiekem wat te plukken;  zijn vader prijst hem later en schudt 

eens flink met de boom zodat vele pruimen als beloning voor Jantjes voeten vallen….. dat 

is de simpele les van het oude versje. We gaan binnenkort stemmen. Het zal in Nederland 

spannend worden, zeggen velen. Maar de verleiding is in onze tijd ook groot. De ene 

schreeuwt om meer aandacht en gelijk, en de ander roept heel hard dat ze al jaren gelijk 

hebben. Wie moet je geloven? In deze wirwar van meningen en opvattingen moeten we 

juist meer oog hebben voor waarden die blijvend zijn. Maar ook moet je de moed en het 

lef hebben om weer aloude waarden terug te vinden. Het is als met een aloude boom. Hij 

is prachtig gegroeid en biedt veel schaduw en beschutting. En zeker fruitbomen kunnen 

hun oogst trots laten zien. En het kleine jongetje Jantje weerstaat de verleiding om niet 

voor zichzelf te plukken….. In onze maatschappij zijn we opgeschrikt door de gulzigheid 

van mensen: of het nu zich afspeelt in kringen van banken, bedrijven, kerk, politici of op 

de werkvloer, of op directieniveau bij managers etc. Overal zag je de kleine Jantjes die 

hun ogen niet konden afhouden van wat men zo graag persoonlijk wilt bezitten. Het wordt 

nu een crisis genoemd, wij met zijn allen konden het niet nalaten om steeds meer naar 

jezelf toe te trekken, de goede kleine man “Jantje” uitgezonderd. Onlangs vielen enkele 

takken van een machtige grote boom plotseling naar beneden. Iepziekte… werd duidelijk 

geconstateerd. De bomen moesten gerooid worden. Reddeloos verloren. Maar voor een 

boom is nog redding, zo lezen we in de H. Schrift, al is de boom geveld, er komt nog een 

twijgje dat levenskansen biedt. Zo lezen we bij Job hoofdstuk 14: 

   Voor een boom is er nog hoop: 

   zelfs omgehouwen kan hij nog uitbotten 

   en opnieuw in blaren schieten. 

 

 

Al worden zijn wortels oud in de grond, 

als hij water krijgt, loopt hij weer uit 

en krijgt hij weer twijgen als een jonge 

plant

Oog hebben voor waarden die blijvend zijn. Een machtige boom kan ons helpen. Dat wil 

zeggen: hoe ga je ermee om. De kleine Jan kwam er niet aan, hij kon zijn egoïsme 

beheersen: omdat hij onderscheid bleef maken tussen: “mijn en dijn”.  Waarmee kan ik 

het meest verdienen? Of waar kan ik de maatschappij een dienst mee bewijzen? Er wordt 

veel te vlug gezegd door de kleine man: mijn baas heeft nog genoeg materiaal, ik kan er 

wel iets van pakken; of ook de manager of directeur of pastoor die denkt dat de 

gemeenschap wel iets voor mijn werk moet overhebben en zichzelf met gelden van de 

gemeenschap extra beloont……  Het aloude en simpele versje over Jantje en de pruimen 

is ook een simpele les voor onze tijd. En als er ergens plotseling een tak van een boom 

neervalt, dan is meestal de conclusie dat de ziekte al lang in de boom zat. Zo ook in onze 

tijd: durf terug te gaan tot de wortelstam. Een tak aan de boom is enkel gezond, als die 

een open verbondenheid heeft tot in de kern van de wortels. U stemt op 12 september? Ik 

ook! Ik zal de gezonde wortels van onze christelijke maatschappij niet ontlopen, 

integendeel: u en ik leven er ten diepste van. Ik hoop dat U deze wortels met mij water 

blijft geven. 

       Deken W. van Rens 
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 GEBEDSINTENTIES 

De pauselijk aanbevolen gebedsintentie voor de maand september 

luidt: “Voor Politici: dat de politici altijd oprecht en integer mogen 

handelen, met liefde voor de waarheid.” 

Als je bovenstaande intentie leest en herleest en je beseft dat we 12 

september gaan stemmen, dan vraag je jezelf af: hoe wisten ze dat 

we nu verkiezingen hebben? Deze intenties zijn al geschreven vòòr 

september 2011. Maar het gaat niet alleen over Nederland, het gaat 

om het belang van heel onze wereld 

 

MAAND 

SEPTEMBER 

2012 

De gebedsintentie voor de missie is voor Hulp aan de armste Kerken: ‘Dat de 

christengemeenschappen groeien in hun bereidwilligheid om priester-en 

lekenmissionarissen, alsook concrete hulpmiddelen te zenden naar de armste Kerken.’ 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

BISSCHOP OPENT JAAR VAN HET GELOOF  

MET FEESTELIJKE VIERING 
Op 11 oktober opent paus Benedictus XVI het internationale Jaar van het Geloof. Deze 

festiviteiten vallen samen met de 50
e
 verjaardag van de start van het Tweede Vaticaans 

Concilie. Onze diocesane opening vindt enkele dagen later plaats. Op zondag 14 oktober 

in de kathedraal van Roermond met een feestelijke eucharistieviering door bisschop Frans 

Wiertz. Daarbij zijn ook de relieken van verschillende Limburgse geloofsverkondigers uit 

diverse eeuwen aanwezig. De plechtigheid is voor iedereen vrij toegankelijk en begint om 

11.30 uur.  In de viering zullen relieken van verschillende zalige en heilige Limburgse 

geloofsverkondigers aanwezig zijn. Onder meer de heiligen Servatius, Lambertus, 

Gerlachus, Edith Stein, Karel Houben en Arnold Janssen en de zaligen Maria Tauscher, 

Josefa Stenmanns en Helena Stollenwerk. Op hun voorspraak zal voor de Kerk in 

Limburg gebeden worden. 

Het Jaar van het Geloof duurt tot 24 november volgend jaar en is een uitnodiging van de 

paus aan alle gelovigen voor een authentieke en hernieuwde bekering tot de Heer. Tijdens 

het jaar zijn er diverse internationale, landelijke en diocesane activiteiten. 
DIAKENWIJDING:     Bisschop wijdt vier diakens 

Tijdens een pontificale eucharistieviering op zaterdag 27 oktober wijdt bisschop Frans 

Wiertz in de abdijkerk van Rolduc te Kerkrade vier mannen tot diaken. De plechtigheid 

begint om 10.30 uur en is voor iedereen vrij toegankelijk. In voorgaande jaren was het 

gebruikelijk dat de diakenwijding begin september plaats vond. Vanaf dit jaar zal dat dus 

eind oktober zijn. Het betreft een wijding tot transeunt-diaken, hetgeen wil zeggen dat zij 

hun diakenwijding ontvangen op weg naar het priesterschap. 

De wijdelingen betreffen twee seminaristen van de diocesane priesteropleiding, te weten 

Roderick van Attekum (25) uit Meerssen en Ralf Schreiber (47) uit Welkenraedt (B), 

alsmede twee seminaristen van de diocesane missionaire priesteropleiding van de 

gemeenschap van de Neocatechumenale Weg, te weten Carlos Martinez Celis (28) uit 

Columbia en Alejandro Vergara Herrera (32) uit Chili. De vier wijdelingen zullen als 

diakens in verschillende parochieclusters in het bisdom werkzaam zijn. 

In totaal beginnen dit najaar overigens zes diakens in de Limburgse parochies. Naast de vier 
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genoemde wijdelingen zijn dat twee diakens die reeds op 22 juli in India tot diaken werden 

gewijd en eveneens in het bisdom Roermond zullen gaan werken. Dat zijn Rijomon 

Muprappallil Joseph (28) uit Thirdcamp en Anu Antony Thomas Kalarickal (27) uit 

Kanayankavayal. 

PRO ECCLESIA VOOR  SEPH CASTRO 

Afgelopen zondag werd na afloop van de St.-Rosaprocessie door deken Wilbert van Rens 

de Pauselijke Onderscheiding ‘Pro Ecclesia et Pontifice’ aan Seph Castro uitgereikt 

vanwege zijn grote verdiensten voor de Rooms Katholieke kerkgemeenschap in Sittard. 

In aanwezigheid van vele medewerkers van acolieten, kerkbestuur, Basiliekmedewerkers, 

Mander enz. memoreerde de Deken zijn bijzondere verdiensten voor onze kerk: o.a.   

* 30 jaar lid van het "Acolythencollege Sint Michiel en Sint Rosa" waarvan 23 jaar – en 

tot heden - voorzitter van dit Acolythencollege dat voortdurend rond de 40 leden telt. 

*  Meer dan 20 jaar secretaris/vice-voorzitter van het bestuur van de "Aartsbroederschap 

van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart" in Sittard 

* Meer dan 25 jaar lid, waarvan 12 jaar voorzitter en tot heden vice-voorzitter van de 

culturele vereniging "De Mander-Zitterd" 

* Daarnaast verleent hij bij ontelbare aangelegenheden hand- en spandiensten, zoals bij 

priesterjubilea, neomistenfeesten en vele andere feestelijkheden in parochie en dekenaat, 

en is hij ook vele malen lid – en vaak secretaris- geweest van vele kerkelijke feest- en 

huldigingcomités; webmaster voor de Website Kerk en Dekenaat. Kortom vele 

verdiensten voor onze Kerk en Samenleving en dat heeft ertoe geleid dat onze Paus heeft 

ingestemd met het verzoek van onze Bisschop om Seph Castro te honoreren met de 

Pauselijke Onderscheiding “Pro Ecclesia et Pontifice”.  Onze Hulpbisschop Mgr. E. de 

Jong spelde hem deze bijzondere onderscheiding op. Velen maakten gebruik om Seph en 

zijn vrouw Linda bij deze uitreiking van harte te feliciteren met deze prachtige 

onderscheiding.  En wij sluiten ons hierbij graag aan: Van harte Proficiat, veel dank en 

Gods Zegen!      Deken W. van Rens 
 
 

 WAT VALT ER TE DOEN:  
 

 

DAGBEDEVAART BANNEUX  woensdag 3 oktober 

Op 3 oktober vindt weer de Maria-bedevaart naar Banneux plaats. 

U kunt zich hiervoor nog aanmelden, graag vóór 15 september! Na  

aanmelding ontvangt u precieze gegevens over opstapplaats en vertrektijd 

Programma: 

10.30 uur   Aankomst in Banneux, koffie 

11.00 uur   Eucharistieviering, processie 

12.30 uur   Diner 

14.00 uur   Bidweg 

15.00 uur   Lof met ziekenzegening 

15.30 uur   Samenzijn, koffie en vlaai 

16.30 uur   Vertrek 

De kosten voor deze dag bedragen 

 € 39,50 p.p., inclusief koffie, vlaai en lunch.  

Wilt u alleen gebruik maken van het vervoer, 

dan betaalt u per persoon € 18,50 buskosten. 
 

Meer info en aanmelding (vóór 15 sept):  
mw. R. Gieskens,  4519039 
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FAKKELTOCHT NAAR KAPEL IN 'T ZAND  zaterdag 6 oktober  

Al meer dan 25 jaar traditie op de eerste zaterdag van oktober: een bidtocht van de 

Roermondse kathedraal naar het bedevaartsoord van O.L.V. in ’t Zand. Op zaterdag 6 

oktober vertrekt de fakkeltocht rond 19.30 uur vanuit de kathedraal, na afloop van de 

eucharistieviering die om 18.30 uur door hulpbisschop Mgr. Everard de Jong aldaar 

wordt gehouden. Aan deze H. Mis verleent jongerenkoor Galou uit Gulpen vocale 

medewerking. 

Tevens vertrekt om 20.00 uur een tocht vanuit de parochiekerk van 

Melick richting de Kapel in ’t Zand. Beide tochten komen rond 21.00 

uur aldaar aan, waar een afsluitende gebedsviering wordt gehouden. 

De fakkeltocht trekt elk jaar honderden deelnemers in alle 

leeftijdscategorieën. Na afloop zijn er pendelbussen die de honderden 

deelnemers terugbrengen naar de startlocaties en het NS-station. Meer 

info: m.rademaker@bisdom-roermond.nl of (0475) 386892. 

 

TWEEDE KISI-WEEKEND IN BISDOM ROERMOND 

 

Van 26 tot en met 28 oktober organiseert het bisdommelijk Centrum voor Huwelijk en 

Gezin voor de tweede maal een zogeheten KISI-weekend, bedoeld voor alle kinderen 

vanaf acht jaar die van zingen, dansen en toneelspelen houden. Het weekend vindt plaats 

in een groepsaccommodatie in Herkenbosch. 

 

Na een maaltijd aan het begin van de avond, wordt op de 26e begonnen met het inoefenen 

van de kerstmusical 'Hemel op stelten', die overigens in het weekend van 8 december 

wordt uitgevoerd. Naast het inoefenen van liedjes wordt er tijdens het weekend aandacht 

besteed aan het inhoudelijke programma. Op de 28e wordt KISI rond 16 uur afgesloten. 

 

KISI ontstond begin jaren negentig in Oostenrijk. Een echtpaar schreef een aantal 

musicals rond Bijbelverhalen, vertaald naar de huidige tijd. Inmiddels zijn er KISI-

groepen actief in diverse landen, sinds 2009 in Nederland. De groepen zijn meer dan 

musicalgroepen. KISI is een katholieke beweging met een oecumenische missie; een 

familie van kinderen, jongeren en volwassenen onderweg met liederen en musicals tot eer 

van God. 

 

Het weekend kost  € 35 per kind en ook per eventuele ouder die meekomt. Voor meer 

info en aanmelding: (0475) 386892 of m.rademaker@bisdom-roermond.nl. 

 

KLEDINGINZAMELING VOOR MENSEN IN NOOD      
op:  zaterdag 27 oktober, 10.00 - 12.00 uur 
bij: sacristie Petruskerk - Kerkplein Binnenstad 

 Pauluskerk – Limbrichterveld 
 

 

mailto:m.rademaker@bisdom-roermond.nl
mailto:m.rademaker@bisdom-roermond.nl
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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.  

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

                Parochie  H. Petrus en H. Michaël - Sittard 
 

Pastoor-deken W. van Rens,  Kloosterplein 10  4512275 

Pastoor P. Kerkhofs, Heistr. 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 
Noodnummer   4515141 

Kerkbijdrage: Giro 1032540 – Rabobank 147603676  

GEDOOPT 
Lei, dochter van echtpaar Dols-Marchetta, Arm. Hertzstraat  te Hasselt (B)   12 -8-2012 

Yadinn en Lenne, zoon en dochter van dhr/mevr Baetens-Ohlenforst,  

                                                                                 Eisenhowerstraat 448         2 -9-2012 

Gefeliciteerd! Wij bidden dat Lei, Yadinn en Lenne  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.  

 

 

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! 

 

 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/


PAROCHIEBLAD  H. PETRUS EN H. MICHAËL  –  H. BERNADETTE  –  H. PAULUS                            7  

 KERKELIJK HUWELIJK          
 

zijn onlangs gehuwd: 

Robert Koetsier en Ellen Rompen,  Straatsburglaan 80  Sittard  

     in de St.-Michielskerk op 1 september 2012 

gaan huwen: 

Juan Engelen en Maurien Schevens, Louis Paul Boonstraat 5  Sittard    

          in de St.-Annakerk te Aldeneik (B) op 30 november 2012 
 ‘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) 
 

 

   
 

 

OVERLEDEN 

Louise Boetzkes 

Annie Quaring-Göttgens 
Sophie Maessen-Wijnands †    1- 8- 2012 

Engelbert Schins                     

Guido Caddeo 

Jan Paulissen                         

Marie Borsboom-Wessels 

Jo Hendriks-van Esch 

 

Smithlaan  115 

Bradleystraat 23 

Steegstraat 31 

Walstraat 4A 

Tudderenderweg 64-1 

Plakstraat 13               

Schuttestraat 2          

Baenjehof 23                        

 

82  jaar                      

92  jaar                    

86  jaar      

82  jaar 

78  jaar 

81  jaar 

98  jaar 

86  jaar 

 

†  30- 7- 2012                                   

†  31- 7- 2012 

†    1- 8- 2012   

†    8- 8- 2012  

†    8- 8- 2012  

†    9- 8- 2012 

†    9- 8- 2012  

†  17- 8- 2012 

         

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

 

 

 

DANK SINT ROSA 2012: 
Graag wil ik even terugblikken op St.-Rosa. Ik doe dit vanuit een “warme” 

dankbaarheid. Waren we van tevoren gedompeld geweest in enkele enorme 

tropische warme dagen, denkt u maar aan de zondag vòòr St. Rosa, des te meer  

SINT ROSA 2012: 
aats een oprecht DANK-U-WEL 

 

 waren we dankbaar om de frisse dagen met St. Rosa. We zaten niet te springen om regen, 

maar het mag een wonder heten dat we met zeer geringe regenval, een prachtige processie 

hebben kunnen houden. En veel deelnemers, dat had eigenlijk niemand verwacht. Ook de 

Omroep EO zagen we en die maakte opnames voor het programma GOD IN DE LAGE 

LANDEN. Dit wordt begin december uitgezonden. Dan wil ik langs deze weg allen 

bedanken die hebben meegewerkt aan de diverse vieringen en activiteiten; aan al de comités, 

en verenigingen en individuele parochianen die zich ook deze zomer weer hebben ingezet 

om onze mooie Sittardse geloofstraditie in ere te houden, en onze stadspatrones Sint Rosa op 

een waardige manier te eren en om haar voorspraak te vragen, zoals onze verre voorouders 

eens hebben beloofd. Gaan wij weer verder op onze pelgrimsreis door het leven… en mag 

Sint Rosa ons daarbij een voorbeeld en een voorspreekster zijn!      

                                                                                                                                                                         Deken W. van Rens                                         

            Deken W. van Rens 

 

GRAAG UW AANDACHT VOOR INGESLOTEN INLEGFORMULIER 
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H. VORMSEL EN EERSTE H. COMMUNIE 

Ouders, attentie: 

Zit uw kind in groep 4 of 8, maar niet op één van onze R.K. basisscholen, en wilt u hem 

of haar toch graag dit schooljaar de Eerste H. Communie laten doen of het H. Vormsel 

laten ontvangen? Meld uw kind dan a.u.b. zo spoedig mogelijk aan bij kapelaan Van der 

Wegen   4512628, of de parochie-administratie   4512275.  Immers binnenkort starten 

de godsdienstlessen om deel te nemen aan een van de vieringen. 

De viering van het H. Vormsel vindt plaats op zondag 20 januari  2013 om 11.30 uur in 

de St.-Petruskerk, de Eerste H. Communie (Binnenstad/Baandert) op Zondag 26 mei 

2013 om 9.30 uur en voor Eerste H. Communie Limbrichterveld/Hoogveld op Zondag  9 

juni 2013, ook om 9u30.  

GEZINSVIERINGEN IN HET NIEUWE SCHOOLJAAR  

Welkom! 

 

Gezinsmis op  

Zaterdag 6 oktober 

Zaterdag 10 november 

Zaterdag 1 december 

Zaterdag 24 december 
 

om 

18.00 uur 

18.00 uur 

18.00 uur 

17.00 uur   

18.00 uur  

bij gelegenheid van 

Sint Franciscus  

Sint Maarten 

Begin Advent  

Kindje wiegen 

Kerstavond 

 

GEZINSVIERING  SINT FRANCISCUS: 6 oktober  

 

De eerstvolgende Gezinsmis houden we op zaterdag 6 oktober. 

We vieren dan het feest van de Heilige Franciscus van Assisi, de 

heilige die zo goed met dieren kon bidden en praten. Later zijn de 

mensen deze feestdag van St Franciscus (4 oktober) 

Werelddierendag gaan noemen. Alle papa’s, mama’s, grote en 

kleine kinderen: van harte uitgenodigd om 18.00 uur in de St.- 

Petruskerk, om samen te luisteren en bidden, te zingen en te 

vieren! 

   ÉÉN VAN DE WONDERVERHALEN VAN DE H. FRANCISCUS: 
Toen Franciscus enige tijd in de stad Gubbio verbleef, dook daar in de buurt een enorm 

grote, angstaanjagende en bloeddorstige wolf op, die niet alleen dieren, maar ook mensen 

verslond. En omdat die wolf ook dikwijls in de buurt van de stad kwam, verkeerden alle 

inwoners van Gubbio in schrik en beven. Ieder die stad uit moest, deed dat gewapend, 

alsof er oorlog was. Maar met dat al stond men hulpeloos tegenover dat woeste beest, 

indien men het alleen tegenkwam. Tenslotte kwam het zo ver dat niemand meer de stad 

uit durfde gaan; zo bang waren ze voor die wolf. Omdat Franciscus met die mensen te 

doen had, vatte hij het plan op naar die wolf toe te gaan, alhoewel de mensen van de stad 

hem dat sterk afraadden. En zo tekende hij zich met heilig kruis en ging met zijn gezellen, 

in vol vertrouwen op God, de stad uit.  



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

En toen de anderen aarzelden om verder te gaan, sloeg Franciscus de 

weg in naar de plek, waar de wolf zich bevond. En ja hoor, op het 

gezicht van al die mensen die gekomen waren om getuigen te zijn van 

dat wonder, kwam de bewuste wolf met opengesperde muil op 

Franciscus aanrennen. Maar toen hij vlakbij was, maakte Franciscus 

een kruisteken over hem en riep hem bij zich met de woorden: “Kom 

hier, broeder wolf. In Christus’ naam beveel ik je noch mij noch 

iemand anders kwaad te doen.” En toen gebeurde het wonder. Zodra 

Franciscus het kruisteken had gemaakt, sloot de vreselijke wolf zijn bek en hield zijn 

vaart in; en op het horen van dat bevel ging hij zachtjes als een lam voor de voeten van 

Franciscus liggen. 

Toen sprak Franciscus hem aldus toe: “Broeder wolf, je berokkent veel schade in deze 

streek, en je hebt hier veel onheil gesticht door schepselen Gods te verminken en te doden 

zonder toestemming. En niet alleen heb je dieren gedood en verslonden, maar je hebt je 

zelfs verstout om mensen, geschapen naar Gods beeld, te doden en te verminken. Daarom 

verdien je de galg als een rover en een gemene moordenaar. Alle mensen beklagen zich 

over je gedrag, en zijn tegen je gekant; en heel deze streek is je vijandig gezind. Maar ik 

wil vrede sluiten tussen jou en hen, broeder wolf, en wel op de volgende voorwaarden: 

dat jij ze geen kwaad meer zult doen, en dat zij van hun kant jou alles zullen vergeven wat 

je misdaan hebt, en dat ze je niet meer zullen achtervolgen, de mensen niet en de honden 

niet.” 

Na die woorden gaf de wolf door bewegingen van zijn lijf, zijn staart en zijn oren en door 

knikken met zijn kop te kennen, dat hij aanvaardde wat Franciscus hem zei en dat hij dat 

wilde nakomen. Daarop zei Franciscus: “Broeder wolf, daar je deze vrede wilt sluiten en 

je eraan wilt houden, beloof ik je ervoor te zorgen dat de mensen van deze streek je steeds 

te eten zullen geven zolang je leeft, zodat je geen honger meer hoeft te lijden; want ik 

weet heel goed dat je al dat kwaad gedaan hebt, door honger gedreven. Maar omdat ik je 

die gunst bezorg, wens ik ook, broeder wolf, dat je mij belooft nooit meer een mens of 

dier schade te berokkenen. Beloof je me dat?” Toen boog de wolf zijn kop en gaf 

daardoor duidelijk te kennen, dat hij dat beloofde. Maar Franciscus voegde er nog aan 

toe: “Broeder wolf, ik wens, dat je me een plechtige verzekering van die belofte geeft, 

zodat ik er werkelijk op vertrouwen kan.” En terwijl Franciscus zijn hand uitstrekte om 

een plechtige verzekering van de wolf in ontvangst te nemen, richtte de wolf zijn rechter 

voorpoot op en legde die voorzichtig in de hand van Franciscus, en gaf hem aldus naar 

vermogen een plechtig bewijs van trouw…… 

 EN DE WOLF LEGDE ZIJN POOTJE IN DE HAND VAN FRANCISCUS 

LOF EN AANBIDDING  

Op donderdag 4 oktober, de vooravond van de Eerste Vrijdag van de maand -

bijzonder toegewijd aan het H. Hart van Jezus-, houden wij het maandelijks 

biduur voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat, het religieuze en ander 

aan God gewijde leven en tevens voor goede gezinnen bij het uitgestelde 

Allerheiligste Sacrament in de St.-Petruskerk. Van harte uitgenodigd! U weet dat 

Oktober de maand is van de Rozenkrans. Van dinsdag t/m vrijdag is er om 15u30 

in de Basiliek rozenkransgebed. DOE MEE!! Maar in de St.-Petruskerk gaan we – in de 
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Oktobermaand - de donderdagavonden na de avondmis afsluiten met Lof en Aanbidding, 

waaronder Rozenkransgebed. We hebben uw biddende aanwezigheid nodig!! 

 
advertentie_____________________________________________________________ 

 

 

  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 

Retraite in stilte:   Je geluk is hier en nu te vinden                 

Hoe wordt je dag liefde? Hoe wordt je minimale inzet liefde? God is actief aanwezig in 

het middelpunt van je leven. Hij is je immense schat. Hij leidt je, moment voor moment. 

Hij geeft kleur aan je leven, kracht, durf en helderheid. Jijzelf en al zijn mensen om je 

heen worden daardoor gelukkiger. Je hebt het geheim ontdekt: je leeft in het nu-moment! 

Leiding:  Pater Reimond Hoornaert, karmeliet te Brugge, geestelijke begeleider, 

gespecialiseerd in mariale en audiovisuele animatie. Aanvang: zondag 23 september 

2012, 17.00 uur   Sluiting: zondag 30 september 2012, 9.30 uur                    

Kosten: € 340,- (+ eventueel € 6,- voor beddengoed)   

 

Retraite in stilte      De heilige engelen leiden ons naar Jezus                                                                            

Het is onze opgave Jezus altijd nog beter te leren kennen. Hij openbaart zich steeds weer 

opnieuw in zijn woord, aan het kruis en in de H. Eucharistie. Daarover zullen wij 

nadenken en deze dagen.  Leiding: Pater Ambrosius Bantle, lid van de Orde van het 

Heilig Kruis en van het werk van de heilige engelen. Hij is al vaak op de Kollenberg 

geweest, nadat hij Moeder Maria-Teresa Tauscher heeft leren kennen. Hij woont in 

Schondorf bij München en geeft ook retraites in het Nederlands.             

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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Aanvang: donderdag 4 oktober 2012, 17.00 u. Sluiting: zondag 7 oktober 2012, 13.30 u     

Kosten:  € 150,- (+ eventueel € 6,- voor beddengoed)                                                

 

Retraite in stilte      Met de pelgrimsweg in het hart                     

De ‘Camino’ van Teresa van Jezus. Leiding: Pater Frans Vervooren, karmeliet en 

pastor met een doctoraat in de systematische theologie met als specialisatie de mystiek 

van Johannes van het Kruis.                       

Aanvang: dinsdag 16 oktober 2012, 15.00 u. Sluiting: vrijdag 19 oktober 2012, 13.30 u             

Kosten: € 156,- (+ eventueel € 6,- voor beddengoed)  
Bezinningsweekend voor 30-plussers     In beeld en gelijkenis                     Met name zijn onderricht over het Rijk Gods deed Jezus door middel van beelden, gelijkenissen en parabels. Zij zeggen iets over de vorm en inhoud van ons leven met God. Hoe kun je dit levensband met God 
Met name zijn onderricht over het Rijk Gods deed Jezus door middel van beelden, 
gelijkenissen en parabels. Zij zeggen iets over de vorm en inhoud van ons leven met God. 
Hoe kun je dit levensband met God ontvangen, bewaren en verdiepen? Enkele van de 
beelden en parabels wijzen ons in deze dagen de weg. Leiding: Pastoor Martin Otto, in 
1985 priester gewijd en pastoor in Limbricht, Guttecoven en Einighausen.                    
Aanvang: vrijdag 19 oktober 2012, 17.00 u  Sluiting: zondag 21 oktober 2012, 17.00 u 
Kosten: € 80,- (+ eventueel € 6,- voor beddengoed                                             

INFORMATIE: Bezinningshuis Regina Carmeli, Kollenberg 2, 6130 AA Sittard,   
   4570993, Zr. M. Gisela of www.carmeldcj.nl. 

 

UW AANDACHT S.V.P. 
Zondag 9 september: Drie-en-twintigste Zondag door het jaar 
Maandag 10 september: Bedevaart naar Kevelaer 
Vrijdag 14 september: Feest van de Kruisverheffing. 
Zondag 16 september: Vier-en-twintigste Zondag door het jaar.  

 15 t/m 23 september: Internationale Vredesweek 

   Zondag 23 september: Vijf-en-twintigste Zondag door het jaar.  
Zaterdag 29 september: Feest van HH Michaël, Gabriël en Rafaël, aartsengelen. 
Op zondag 30 september wordt dit hoogfeest eveneens in de St.-Michielskerk gevierd 
Zondag 30 september: Zes-en-twintigste Zondag door het jaar 
Vrijdag 5 oktober: Eerste vrijdag van de maand, toegewijd aan het H. Hart van Jezus. 
Vanaf 17.00 uur wordt de H. Communie gebracht aan zieken en aan-huis-gebondenen. 
Zaterdag 6 oktober: om 18.00 uur in de St.-Petruskerk een Gezinsmis bij gelegenheid 
van de gedachtenis van H. Franciscus van Assisi (4 oktober ook WereldDierendag) 

  Zondag 7 oktober: Zeven-en-twintigste Zondag door het jaar.  
   Zondag 14 oktober: Acht-en-twintigste Zondag door het jaar. 

Zaterdag 27 oktober: Kledinginzameling (sacristie St.-Petruskerk Binnenstad 
                                      en ook bij St.-Pauluskerk, L’Veld) Sam’s Kledingactie 

 

 
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  
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KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES 
Attentie: het vólgend parochieblad bestrijkt de periode van 21 oktober tot 25 november.  
Misintenties die u daarin graag vermeld wilt zien, dienen uiterlijk opgegeven te zijn op 
donderdag 11 oktober 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 8 september 

18.00 uur PlZwd v Willy Deeder; gestpljrd 

overl ouders Zonnenberg-Willems; pljrd v 

Sjang Jessen; gestplev voor de zielenrust 

van overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria 

Hubertina Catharina Krux; nadienst 

Engelbert Schins, Guido Caddeo, Jan 

Paulissen, Marie Borsboom-Wessels, Jo 

Hendriks-van Esch (samenzang) 
Zondag 9 september 

Drie-en-twintigste Zondag d/h jaar 

11.30 uur gestpljrd Jos Bitsch, v overl 

ouders Kleinjans-Kühnen, overl echtp Van 

Groenendael-Wielders, gestpljrd v overl 

echtp Lejeune-Hassig; gestplev uit 

dankbaarheid (A); pljrd v overl ouders en 

grootouders Meijers-Tillmans, plev voor 

heilige priesters, religieuzen en de vrede in 

de wereld (Michielskoor) 
Maandag 10 september 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen  

19.00 uur gestev overleden echtpaar 

Kaptein-Haagmans 
Dinsdag 11 september 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 

19.00 uur gestev overl echtpaar Feron-

Hoenen en em-past. Eduard Hoenen 
Woensdag 12 september 
08.00 uur ev Sef Heuts en v lev en overl 

leden vd fam Heuts-Wessels;gestev echtp 

Caulfield-Tholen; ev overl ouders Leonard 

Dieteren en Maria Brandts uit dankbaarheid 

19.00 uur gestev Corry Close en familie 

Donderdag 13 september  
H. Johannes Chrysostomus, 
bisschop en kerkleraar 

08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en 
Hendriks 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.30 uur Lof (samenzang) 

Vrijdag 14 september 

 Feest van de Kruisverheffing  

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur v Jan Paulissen (vw buurt PPP) 
Zaterdag 15 september  

Onze Lieve Vrouw van Smarten 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;  

ev Arno Dieteren 

18.00 uur pljrd overl ouders Wijshoff-

Bormans; v Nou Huveneers en uit 

dankbaarheid bgv 80
e
 verjaardag; gestplev 

voor de zielenrust van overl echtp Jan 

Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina 

Krux; plev fam Arnold Dieteren-van Neer-

Meijer; nadienst Engelbert Schins, Guido 

Caddeo, Jan Paulissen, Marie Borsboom-

Wessels, Jo Hendriks-van Esch (samenzang) 
Zondag 16 september 

 Vier-en-twintigste Zondag d/h jaar 

11.30 uur pljrd v ouders Cobben-

Quadackers en zoon Harry; overl ouders 

Baggen-Starmans; gestpljrd ouders 

Tonglet-Winteraeken; plev overl 

familieleden Pier-Weijzen,  voor heilige 

priesters, religieuzen en de vrede in de 

wereld (Petruskoor) 
Maandag 17 september  

H. Lambertus, bisschop en martelaar 
   08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
 19.00 uur gestev overledenen vd fam Feron-

Hoenen 

Dinsdag 18 september 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev overleden echtpaar 

Meulenberg-Kleuters 
Woensdag 19 september 
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08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en 

Hendriks 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

Donderdag 20 september 
 HH. Andreas Kim Taegŏn, priester,  

en Paulus Chŏng Hasang en gezellen,   

 martelaren 
08.00 uur ev v de overledenen vd fam  
Smeets-Bouwels 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.30 uur Lof 
Vrijdag 21 september 
 H. Matteüs, apostel en evangelist  

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;  
19.00 uur gestev Sef Heuts; v Jan Paulissen 
(vw buurt PPP) 

Zaterdag 22 september 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 
18.00 uur gestplev voor de zielenrust van 

overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria 

Hubertina Catharina Krux; nadienst 

Guido Caddeo, Jo Hendriks-van Esch 
(samenzang) 

Zondag 23 september 
 Vijf-en-twintigste Zondag d/h jaar 
11.30 uur Pl Zwd v Engelbert Schins; pljrd 

overl ouders Derks-Neilen en hun kinderen  

Thea Piet, Wim en hun schoonzoon Marcel  

Dohmen; gestplev Zef Hamers; pljrd v Fien  

Boh-Orbons, pljrd ouders Douffet-

Claessens  

en voor Twan Douffet en Michel Douffet;  

plev Miny Reijnders-Kuijpers; plev Sef  

Heuts;  plev v oud-deken Cees Buschman;  

v Frans Loefen en v fam Loefen-Klinkers;  

pljrd v Gerard Sluijs; pljrd v Huub Coenen 

 en dochter Marie-Thérèse;  plev v heilige  

priesters, religieuzen en de vrede in de  

wereld (Petruskoor) 
Maandag 24 september 
08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en 

Hendriks 
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

Dinsdag 25 september 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur ev echtp Keymis-Buyink 

Woensdag 26 september 

08.00 uur ev Martin Meuwissen en dochter 
Josette 
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
Donderdag 27 september 

   H. Vincentius de Paul, priester 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
19.00 uur overledenen vd fam Janssen-De  

Ponti; 

19.30 uur Lof  (Samenzang) 

Vrijdag 28 september 

 H. Hiëronymus, priester en kerkleraar 

08.00 uur gestev overl. oud. Schaekens-Peulen 

en zonen Jozef en Martin; gestev echtp 

Caulfield-Tholen; 
19.00 uur v Jan Paulissen (vw buurt PPP) 
Zaterdag 29 september 

 HH. Michaël, Gabriël en Rafaël,  
 aartsengelen 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 

ev overl grootouders Simonis-Tummers  

en ouders Hage-Simonis;  

18.00 uur Pl Zwd v Guido Caddeo; gestplev 

voor de zielenrust van overl echtp Jan Gerard 

Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux 
(samenzang) 
Zondag 30 september 
  Zes-en-twintigste Zondag d/h jaar 
11.30 uur PlZwd v Engelbert Schins; plev  v 

Trees en Cor  De Wit-Neilen en tevens v Dory 

Neilen; voor heilige priesters, religieuzen en de 

vrede in de wereld (samenzang) 

Maandag 1 oktober 

 H. Teresia van het Kind Jezus  

 maagd en kerklerares 
08.00 uur ev tev de H. Geest voor allen die in 
ons bisdom en in de parochies zijn gesteld om 
leiding te geven 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

Dinsdag 2 oktober 

 HH. Engelbewaarders 
08.00 uur ev Martin Meuwissen en dochter 
Josette, tev de HH Engelbewaarders uit 
dankbaarheid voor bescherming en leiding 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; tev 

H. Antonius en voor overl ouders en broers 

Meerts 
Woensdag 3 oktober 
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08.00 uur ev tev van St. Joseph voor goede 

gezinnen en de moed om godsdienstig te 

leven 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen  
Donderdag 4 oktober 

 H. Franciscus van Assisi 
08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en 
Hendriks 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

Vrijdag 5 oktober 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur ev Klaus Scheibe, ev Robert 

Thijssen en levende en overl leden vd fam 

Thijssen en Sevens; v Jan Paulissen (vw 

buurt PPP) 

Zaterdag 6 oktober 

08.00 uur ev voor priesterroepingen in 

parochie, dekenaat en bisdom; gestev echtp 

Caulfield-Tholen  
18.00 uur GEZINSMIS tev H. Franciscus: 
gestpljrd Josine Derrez en overl ouders 
Derrez-Kallen; plev overl. echtelieden 
Schrijen-Tholen; v levende en overl leden vd 
fam Dieteren en de fam Hellbach; voor de 
zielenrust van overl echtp Jan Gerard Grijs 
en Maria Hubertina Catharina Krux  
Zondag 7 oktober 

    Zeven-en-twintigste Zondag d/h jaar 

11.30 uur pljrd v Pierre Thissen; plev voor 

heilige priesters, religieuzen en de vrede in de 

wereld (Petruskoor) 
Maandag 8 oktober 
08.00 uur gestev overleden echtpaar 
Kaptein-Haagmans 
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;   
Dinsdag 9 oktober 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;  

19.00 uur gestev Corry Close en familie 

Woensdag 10 oktober 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 

19.00 uur gestev overledenen vd fam 

Feron-Hoenen 
Donderdag 11 oktober 

   H. Maagd Maria, Sterre der Zee 

08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en 

Hendriks en mgr Ben Janssen 
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

Vrijdag 12 oktober 

08.00 uur ev overl ouders Leonard Diete-

ren en Maria Brandts uit dankbaarheid;  

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; v 

Jan Paulissen (vw buurt PPP) 

Zaterdag 13 oktober 

   H. Teresia van Avila,  

   maagd en kerklerares 

08.00 uur echtp Caulfield-Tholen 

18.00 uur gestpljrd voor de zielenrust  

van Willy Karmelk-Oremus en haar 

echtgenoot; gestplev overl fam Mevissen-

Driessen; gestplev voor de zielenrust van overl 

echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 

Catharina Krux; plev Leony Dieteren-Meyer 
(Koor Leuchtspur uit Beieren) 
Zondag 14 oktober 

Acht-en-twintigste Zondag d/h jaar 
11.30 uur PlZwd v Jo Hendriks-van Esch; 

gestpljrd Thea Bruls-Barleben; gestplev overl 

fam Muyres-Maessen; plev v heilige priesters, 

religieuzen en de vrede in de wereld   

(samenzang) 
Maandag 15 oktober 
08.00 uur gestev Lies Roppe en overledenen 
vd fam Roppe-Kissels 

19.00 uur ev voor de overl ouders Vleugels-

Dieteren; gestev echtp Caulfield-Tholen 

Dinsdag 16 oktober 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen  

19.00 uur gestev tiv fam Gèr Pfennings tev de 

H. Gerardus; gestjrd overl echtp Hage-

Baggerman;  

Woensdag 17 oktober 
 H.Ignatius van Antiochië 
 bisschop en martelaar 

08.00 uur gestjrd Mimy Corbeij en 

overledenen vd fam Corbeij-Kerrens;  

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
Donderdag 18 oktober 

 H. Lucas, evangelist 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;  

ev fam Wyszenko, Meerts en Hendriks 

19.00 uur gestev overl echtp. Feron-

Hoenen en em-past. Eduard Hoenen; 

gestjrd Marietje Janssen 
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Vrijdag 19 oktober 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen  

19.00 uur v Jan Paulissen (vw buurt PPP) 

Zaterdag 20 oktober 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 

ST.-MICHIELSKERK 

Zondag 9 september 

   Drie-en-twintigste Zondag d/h Jaar  

08.30 uur plev. fam. Derrez; gestev echtp 

Caulfield-Tholen 

09.30 uur gestplev voor de zielenrust v 

overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria 

Hubertina Catharina Krux (Bernadettekoor) 
Zondag 16 september 

   Vier-en-twintigste Zondag d/h Jaar  

08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

09.30 uur gestplev voor de zielenrust van  

overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria 

Hubertina Catharina Krux; plev J. en J. en fam 

Derrez  (Samenzang) 
Zondag 23 september 
   Vijf-en-twintigste Zondag d/h Jaar  
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

09.30 uur gestplev voor de zielenrust v 

overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria   

Hubertina Catharina Krux  (Schola Sittardiensis) 

Zondag 30 september 
    Hoogfeest van de HH. Michaël, Gabriël  
    en Rafaël, aartsengelen 

    patroonsfeest van de St.-Michielskerk 
08.30 uur plev ouders Gieskens-Martens en 

ouders Gieskens- Muyres; gestev echtp 

Caulfield-Tholen, 

09.30 uur gestplev voor de zielenrust v overl 

echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 

Catharina Krux  (samenzang) 
Zondag 7 oktober 

Zeven-en-twintigste Zondag d/h jaar 

08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen, 

09.30 uur gestplev voor de zielenrust v overl 

echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 

Catharina Krux; plev J. en J. en fam  Derrez  

(samenzang) 
Zondag 14 oktober 

Acht-en-twintigste Zondag d/h jaar 

08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen, 

plev. fam. Derrez 

09.30 uur gestplev voor de zielenrust van 

overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria 

Hubertina Catharina Krux  (samenzang) 
 

 

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

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

Zondag 9 september 
Drie-en-twintigste Zondag d/h jaar 
10.30 uur PlZwd v Mietsie Jacobs-van 
Thoor; uit dankbaarheid; pljrd ouders 
Henckens-Peters; v Henk Asma; v overl 
echtp Caulfield-Tholen; (Basiliekkoor) 
Dinsdag 11 september 
09.00 uur v overl echtp Caulfield-Tholen 
Donderdag 13 september 

H. Johannes Chrysostomus,  
priester en kerkleraar 

10.30 uur v de kinderen vd Kinderkrans 
en leden vd Aartsbroederschap, v overl 
echtp Caulfield-Tholen, uit dankbaarheid 
v een gezin; v dhr. Harry Diederen en zijn 
dochter Margriet. 

Zaterdag 15 september  
   O.L.V. van Smarten  
09.00 uur v overl echtp Caulfield-Tholen; 
voor mevr. Rozelaar en haar gezin om 
zegen en gezondheid. 
Zondag 16 september 
 Vier-en-twintigste Zondag d/h jaar  
10.30 uur VERVALT zie HH Missen in 
H.Michielskerk/H Petruskerk/Overhoven 
Dinsdag 18 september 
09.00 uur v overl echtp Caulfield-
Tholen. 
Donderdag 20 september  
   HH. HH. Andreas Kim Taegŏn, 
priester,  
   en Paulus Chŏng Hasang en gezellen,   
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 martelaren 
10.30 uur v de kinderen vd Kinderkrans 
en leden vd Aartsbroederschap, v overl 
echtp Caulfield-Tholen. 
Zaterdag 22 september  
09.00 uur v overl echtp Caulfield-
Tholen; v mevr. Jagt om gezondheid.  
Zondag 23 september 
 Vijf-en-twintigste Zondag d/h jaar  
10.30 uur PlZwd v Marie Borsboom-
Wessels. v overl echtp Caulfield-Tholen;  
v  bijzondere intentie(Basiliekkoor); 
Dinsdag 25 september 
09.00 uur v overl echtp Caulfield-
Tholen.  
Donderdag 27 september 
 H. Vincentius de Paul, priester 
10.30 uur v de kinderen vd Kinderkrans 
en leden vd Aartsbroederschap, v overl 
echtp Caulfield-Tholen. 
Zaterdag 29 september 
HH. Michaël, Gabriël en Rafaël,  
 aartsengelen 

09.00 uur v overl echtp Caulfield-

Tholen.  
Zondag 30 september 
Zes-en-twintigste Zondag d/h jaar 
10.30 uur v overl echtp Caulfield-
Tholen. 
Dinsdag 2 oktober 
   HH. Engelbewaarders 
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen; v 
de kinderen dat ze hun werk mogen 
behouden. 
Donderdag 4 oktober 
   H. Franciscus van Assisi  

10.30 uur v de kinderen vd Kinderkrans 
en leden vd Aartsbroeder-schap, v overl 
echtp Caulfield-Tholen. 
Zaterdag 6 oktober  

09.00 uur v overl echtp Caulfield-Tholen. 
Zondag 7 oktober 
Zeven-en-twintigste Zondag d/h jaar 
10.30 uur v G  Reinhard en Fien v.d. 
Brock-Limpens; v overl echtp Caulfield-
Tholen; v alle levende en overl. leden 
Aartsbroederschap (Bedevaart Sweikhuizen)  
Dinsdag 9 oktober 
09.00 uur v overl echtp Caulfield-Tholen. 
Donderdag 11 oktober  
10.30 uur v de kinderen vd Kinderkrans 
en leden vd Aartsbroederschap, v overl 
echtp Caulfield-Tholen. 
Zaterdag 13 oktober 
09.00 uur v overl echtp Caulfield-Tholen. 
Zondag 14 oktober 
 Acht-en-twintigste Zondag d/h jaar  
10.30 uur v overl echtp Caulfield-Tholen, 
v Christien Linssen (Bedevaart Baandert) 
Dinsdag 16 oktober 
09.00 uur v overl echtp Caulfield-Tholen; 
voor de wereld waarin we leven dat 
saamhorigheid dichterbij mag komen.  
Donderdag 18 oktober 
 H. Lucas, evangelist 
10.30 uur v de kinderen vd Kinderkrans 
en leden vd Aartsbroederschap, v overl 
echtp Caulfield-Tholen. 
Zaterdag 20 oktober 

09.00 uur  v overl echtp 
Caulfield-Tholen 

 

AFSCHEID VAN ZUSTER ELLY VAN DIJK  EN VAN MEVR. ANS JAGT: 

OOK DANK AAN ORGANIST ERIC GRUISEN! 
Afgelopen donderdagavond 23 augustus j.l. hebben alle leden vrijwilligers en bestuur van de 

Aartsbroederschap van O.L. Vrouw van het H Hart een gezellige avond gehad om alle medewerkers 

te bedanken. Dit jaar ging dit echter gepaard met ook een afscheid nemen. Natuurlijk ging het 

allereerst om de vele vrijwilligers te bedanken, immers zonder hen kan de Basiliek niet bestaan. De 

deken als rector somde de vele activiteiten die zij verrichten zoals gastvrouw, koorlid, acoliet, 

administratieve werkzaamheden enz. Bij die opsomming werd apart naar voren gehaald met name 

Zr Elly die sinds begin 2010 als pastoraal werkende al klaar stond om een pastoraal 

“BasiliekTeam” te gaan opzetten. Immers de thuiswonende Zusters (van de Congregatie 

F.D.N.S.C.) van de Basiliek aan de Oude Markt 20 zouden per 1 november 2010 verhuizen naar 
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hun Moederhuis te Tilburg. Zr. Elly heeft geschiedenis geschreven door vanuit haar pastorale 

bewogenheid te beginnen met inventariseren, registreren en opnieuw opzetten van een pastoraal 

programma. Verder kwam er nog bij dat een permanente rector niet meer de pastorale taak  volledig 

kon vervullen en zou de pastoor van de parochie tevens rector van de basiliek zijn. Al die 

veranderingen en een andere presentie als kloosterlingen heeft zij mede moeten opzetten. Dat kostte 

aanpassingsvermogen, niet alleen van de Zusters, maar ook van het Bestuur en Leden van de 

Aartsbroederschap. Toch nog onverwacht gaf ze te kennen om haar pastorale werk weer elders 

voort te zetten in een parochie. Gelukkig bood Zr. Lies van Alkemade direct haar diensten aan. Ze 

heeft vanaf het begin deze nieuwe opzet meebeleefd. Dankbaar maken we ook van haar diensten 

gebruik en zal zij het BasiliekTeam nu leiden. Zr Elly hebben we die avond heel hartelijk bedankt, 

met een attentie en bloemboeket wensen we haar alle goeds toe in de nieuwe parochie.  

Ook werd uitgebreid afscheid genomen van Mevr Ans Jagt: het gezicht van het kantoor van 

Basiliek. Vanaf 1999 verzorgde zij de administratie en mede het Blauwe Boekje van de basiliek. Ze 

stond bekend om haar hartelijkheid en vriendelijkheid. Geduldig en heel precies verrichtte ze haar 

taken ten behoeve van gelovigen en pelgrims. Ze heeft al die veranderingen van vertrek zusters en 

een nieuwe pastorale opzet moeten meemaken. Mevr Ans Jagt bleef heel dienstbaar en getrouw 

haar werk vervullen. Vanwege het al eerder bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd nam ze nu 

ook afscheid van onze basiliek. Ook zij werd uitgebreid bedankt met een attentie en een 

bloemboeket. 

Al eerder hadden we Dhr Eric Gruisen gefeliciteerd met zijn 25-jarig jubileum als organist van 

onze basiliek. Hij ontving hiervoor de Gregoriusmedaille en Oorkonde. Eerder begon hij als acoliet 

bij ons te werken, maar al spoedig vond hij de weg naar het orgel. Zijn passie is alleen maar 

toegenomen en vooral zijn eerbied voor de liturgie. Veelal zie je bij professionele mensen in de 

kerk een niet bedoelde slordigheid omdat ze dit werk al zo vele jaren doen. Bij Dhr Gruisen is zijn 

pure inzet om schoonheid in de liturgie een groot compliment waard. Daarom werd ook hij 

nogmaals bedankt en werd hem ook een attentie aangeboden. We hopen dat al deze voorbeelden 

van inzet en trouw velen mogen inspireren tot mee zorg dragen voor het heil van Basiliek en Kerk. 

 

       Deken W. van Rens. 

advertentie______________________________________________________________________ 
 

 
 



18                                                  15
e 
 jaargang, nr. 8 – 9 september 2012 

GRAAG UW AANDACHT VOOR INGESLOTEN INLEGFORMULIER 
 

OKTOBER ROZENKRANSMAAND 
Rozenkrans bidden is méér dan Weesgegroeten prevelen, het is een 
leerschool voor mensen die willen groeien in geloof en die de dingen 
om hen heen willen leren zien in  het Licht van Christus!  
Daarom willen we in de oktobermaand extra aandacht besteden  
aan het Rozenkransgebed. U bent daarbij van harte uitgenodigd op: 

 

dinsdag tot en met vrijdag (zaterdag en zondag niet!) om 15.30 uur  
in de Basiliek van O.L.Vrouw van het H. Hart. Er zijn altijd bidders!! Doe Mee!! 

 
 
 

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

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

Kerkbijdrage Gironr 157.19.73 

 

H.COMMUNIE VOOR AAN HUIS GEBONDENEN 
Op vrijdag 5 oktober (1e vrijdag van de maand) wordt in de namiddag de H.Communie in 

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

 
 

BEDEVAART NAAR DE BASILIEK 
Ieder jaar gaat onze parochie op de tweede zondag van oktober op bedevaart naar de 
Basiliek. Zoals aan de kerkgangers beloofd houden we deze bedevaart levend, ook na de 
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sluiting van de Bernadettekerk. Dit jaar gaan we dus gewoon op zondag 14 oktober om 
10 uur met een bidprocessie vanaf de Bernadettekerk naar de Basiliek, waar om half 11 
de H.Mis is. We nemen weer een bedevaartskaars mee welke de rest van het jaar in de 
Basiliek op verzoek voor intenties uit onze parochiegemeenschap zal branden.   

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. Ook kunt 
u per mail contact opnemen met de kerkmeester die de registratie en informatie van de 
RK Urnenhof bijhoudt: hans.gerards@online.nl 
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E
 ZONDAG DOOR HET JAAR 

Zaterdag 8 sep 19.00 u. OLV van Lourdes  

Maandag 10 sep 19.00 u. OLV van Lourdes 

Woensdag 12 sep 19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 
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E
 ZONDAG DOOR HET JAAR 

Zaterdag 15 sep 19.00 u. OLV van Lourdes 

Maandag 17 sep 19.00 u. OLV van Lourdes 

Woensdag 19 sep 19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 
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E
 ZONDAG DOOR HET JAAR 

Zaterdag 22 sep 19.00 u. OLV van Lourdes 

Maandag 24 sep 19.00 u. Willy van Hees en overl. Ouders Keijzers-Franken 

Woensdag 26 sep 19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 
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E
 ZONDAG DOOR HET JAAR 

Zaterdag 29 sep 19.00 u. plev Lies Thissen-Janssen; tev OLV van Lourdes 

Maandag 1 okt 19.00 u. OLV van Lourdes 

Woensdag 3 okt 19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 
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E
 ZONDAG DOOR HET JAAR 

Zaterdag 6 okt 19.00 u. OLV van Lourdes 

Maandag 8 okt 19.00 u. OLV van Lourdes 

Woensdag 10 okt 19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 
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E
 ZONDAG DOOR HET JAAR 
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Zaterdag 13 okt 19.00 u. OLV van Lourdes 

Maandag 15 okt 19.00 u. OLV van Lourdes 

Woensdag 17 okt 19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

 
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. 

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

Misintenties voor het volgende parochieblad opgeven tot 7 oktober bij: 

Diaken R. Fleischeuer 4528072, Administratie 4512275, 

Het Priesterteam, Kerkbestuur of assistente sacristie. 

 

   
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 20 oktober en loopt tot 24 november 2012. 

Kopij aanleveren vóór 11 oktober op de administratie  
Kloosterplein 10  -  kantoor-fedpetrus@123telcom.nl 

 

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

