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Dit parochieblad is bedoeld voor een periode van 6 weken. 

De volgende aflevering verschijnt 23 maart 2013. 

Voor parochianen is dit blad gratis: voor opgave zie blz. 20 
     

 

                 JAAR VAN HET GELOOF: Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer 
 

In deze februarimaand overwegen we uit de twaalf artikelen van het Geloof: Jezus Christus, 

Zijn enige Zoon, onze Heer; hoe Hij – God -  is mens geworden. Het lijkt ons zo vertrouwd, 

bijna vanzelfsprekend. Zo verglijdt het meest ongelofelijke tot een uitspraak die ons amper nog 

verbaast. Verwonderen we ons nog wel over de kribbe en het kind? Dat de grootste zich tot de 

kleinste maakt: God wordt mens. Meer nog: God wordt mens opdat de mens goddelijk zou 

worden. God is oneindig groot, dat is zijn bepaling. Hij die hemel en aarde niet heeft kunnen 

omvatten, heeft zich aangepast aan de maat van een kribbe. De kerstliturgie - vooral die van het 

Oosten - raakt niet uitgeput in het bezingen van al de kerstparadoxen: de grote (God) wordt 

klein, opdat de kleine (mens) groot zou worden. 

Het was al aan God te zien: Hij heeft zo lief dat Hij altijd dichterbij wil komen. Wie bemint, 

wil zijn waar de geliefde is. God had de wereld voor ons geschapen; Hij gaf ons de tuin van 

zijn schepping om in te leven. Hij bouwde een huis voor zijn geliefde: de mens. Maar liefde 

wil meer, ze wil niet alleen iets doen voor de geliefde van op afstand, ze wil dichterbij komen 
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en met hem of haar het leven en het spreken delen. God is als eerste beginnen te spreken, een 

heel Eerste Testament lang bij monde van profeten en wijzen. Hij kwam bij ons door het 

woord. Maar daarmee was de liefde nog niet aan haar laatste verlangen toe: Hij wou helemaal 

bij ons zijn en onder ons komen wonen. Zijn woord werd vlees: God werd mens. Zo liet God 

zich ook zien in zijn laatste en diepste geheim: de grote God verkoos niet te komen met 

paarden en wagens, als een triomfantelijk heerser. Hij koos de deemoed. Zo krachtig is God dat 

Hij het bestaat machteloos te worden. Gods kracht is de kracht van de deemoed. Dit is de 

Copernicaanse omwenteling van het christendom - het grote wordt klein, heersen wordt dienen. 

Heel het christelijk geloof is gevat in de spanning van duizenden paradoxen: 'Als ik zwak ben,' 

zegt Paulus, 'dan ben ik sterk.' Die ommekeer van de voor de hand liggende evidenties vormt 

de hartspier van het christendom: ze levert alle energie en zuurstof voor het christen-zijn. De 

geboorte van Jezus is de allergrootste paradox: God is mens. 

Maar er is meer: Hij wordt geboren uit een maagdelijke moeder. Hier worden alle wetten op 

hun kop gezet: wat geen vrucht kan dragen, krijgt goddelijke vruchtbaarheid. Dat een maagd 

een kind zou ontvangen, dat was in heel het Oude Verbond nog niet gehoord. Maria is zelfs 

meer dan Jezus' moeder: zij is de Moeder van ieder van ons en zelfs van de hele Kerk. Wie 

zouden we zijn als Maria er niet was? Ze maakt ons en de hele Kerk mariaal, door haar zijn we 

mensen van het ja-woord geworden. Eveneens zijn ook wij op zoek om Elisabeth te helpen. 

Maria maakt ons tot mensen van diep geloof die, zoals zij bij de kribbe, niet twijfelen wanneer 

ze zien dat Gods Zoon niet meer is dan een boreling op stro. Ze maakt ons tot mensen die zich 

niet ergeren als ze zien hoe God zich heel anders kan tonen dan aanvankelijk gedroomd en 

gepland. Maria en Jozef verstonden niet waarom Jezus was achtergebleven in de tempel en hun 

zoveel verdriet aandeed: de "dingen van de Vader" waren blijkbaar niet de hunne. Is dat ook bij 

ons niet vaak het geval? 

Maria behoedt ons ook nog voor de vloed van woorden en intellectualisme; voor het al te 

gemakkelijke reduceren van geloof tot louter ethiek, enkel een pakket van waarden en normen; 

voor louter activisme zonder contemplatie; voor doen eerder dan bidden; voor een christendom 

van efficiëntie meer dan van geduldig uitzien naar genade. Maria brengt ons in herinnering dat 

Jezus echt mens is geworden en geen abstractie!! (abstracties hebben trouwens geen moeder 

nodig, aldus Karl Rahner). 

Door mens te worden heeft God zich niet alleen klein gemaakt en zonder verweer, Hij heeft 

zich ook meteen gevaarlijk gecompromitteerd. Want door zijn menswording is Hij ingetreden 

in de geschiedenis van de mensen die fraaie en minder fraaie bladzijden telt. Wordt God 

immers niet meegesleurd doorheen alle goede en de kwade wederwaardigheden van de 

menselijke geschiedenis? Want er is sinds de schepping veel gebeurd met en door de mensen. 

Er kleeft bloed aan onze handen. En God? Zijn er dan geen spatten van het lijden dat wij 

veroorzaken op zijn hagelwitte kleed van Schepper? Ja, maar Hij gaat door het lijden heen: Hij 

wordt Verlosser. Ook is er in de loop der eeuwen zoveel kwaad op zijn rekening gezet. In zijn 

naam is er oneindig veel goed, maar ook veel kwaad gezegd en gedaan. 

Dat God mens is willen worden, is een paradox waarop we ons hele leven lang niet mogen 

uitgekeken geraken. Waarom verwonderen wij, mensen, er ons niet meer over dat God mens is 

geworden opdat de mens God zou worden? 'Tot welke engel immers heeft Hij ooit gezegd: "Ga 

zitten aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden als een voetbank voor uw voeten heb 

gelegd?'" (Heb. I, I3)? Dit woord is alleen voor de Zoon en voor ons die met Hem al geborgen 

en verborgen zijn bij God.  

Uit de brochure met de titel 'De vreugde van te geloven' van Godfried Kardinaal Danneels. 
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‘NIEUW’ KERKBESTUUR BENOEMD EN GEÏNSTALLEERD 

Zoals vorig jaar reeds aangekondigd is met ingang van 1 januari 2013 één kerkbestuur tot 
stand gekomen voor onze drie parochies en de parochie H.Hart van Jezus te Overhoven. In de 
eerste kerkbestuursvergadering van dit jaar werden de benoemingsbrieven van de bisschop 
voorgelezen en verrichtte deken Van Rens de officiële installatie van de kerkbestuursleden. 
Volgens afspraak zijn uit elk van de vier betrokken parochies twee kerkbestuursleden in het 
nieuwe bestuur vertegenwoordigd, zij het dat op het laatste moment één van de beide 
beoogde kerkbestuursleden uit Overhoven zich terugtrok wegens te drukke vrijwilligerstaken 
in diverse organisaties. De zes zittende leden van ons eigen kerkbestuur maken deel uit van 
dit nieuwe bestuur, en nu is dan toegevoegd mevrouw Ingrid Ruigt-Latten van de Pater 
Chevalierstraat. In de nu nog openstaande vacature zal zo spoedig mogelijk worden voorzien. 
Tevens heeft de bisschop bij deze gelegenheid deken Van Rens tot pastoor van de parochie 
Overhoven benoemd, waar hij tot nu administrator (waarnemend pastoor) was.  De 
teruggetreden kerkbestuursleden van het kerkbestuur van Overhoven zijn allen in functie 
gekomen als zogenaamde ´provisoren´. Zoals vorig jaar al beschreven vormen deze 
provisoren een brugfunctie tussen kerkbestuur en parochievrijwilligers ter plekke, zodat 
gemakkelijk en effectief alle zaken die in een parochie gebeuren hun gang kunnen gaan, 
omdat elke parochie weer anders is en ook anders georganiseerd is. Bovendien hebben deze 
provisoren in Overhoven ook zelf elk een belangrijk takenpakket onder hun hoede. 

Namens het kerkbestuur van de Parochies HH. Petrus & Michaël, H. Bernadette,  
H. Paulus en H. Hart van Jezus.                                               Deken W. van Rens 

 

DHR. HENK STESSEN  --   60 JAAR COLLECTANT  --  KERKELIJK EERBETOON 
Ieder jaar wordt aan het begin van de maand januari de jaarvergadering gehouden van onze 

collectanten van de beide kerken uit onze Binnenstadsparochie: de H. Petrus en de H. 

Michiel. Dhr Henk Stessen is al vele jaren hun voorzitter en tijdens deze jaarvergadering 

komen alle zorgen en eventuele nieuwe afspraken aan de orde. Ook komt dan de 

penningmeester van het kerkbestuur de cijfers brengen van wat men in het afgelopen heeft 

opgehaald bij de collectes en plaatsengelden. De kosters zijn ook bij deze vergadering 

betrokken. Na afloop van de vergadering is er een gezellig samenzijn om collectanten en 

kosters te bedanken voor hun trouwe inzet. Dit jaar werd een uniek jubileum gememoreerd: 

het was precies 60 jaar geleden dat Henk Stessen met zijn werk als collectant begon. Henk 

Stessen, alom bekend en gewaardeerd, als collectant, acoliet, oud-kerkmeester, in de 

vereniging- en sportwereld, kortom hij is echt geen onbekende, zo mocht hij bij gelegenheid 

van dit unieke jubileum van de deken uitgereikt krijgen de Pauselijke Zegen, uitgevoerd in 

een prachtig Vaticaans Document.  U hebt al de hoogst mogelijke onderscheiding van onze 

Kerk ontvangen, maar dit Document hebt u nog niet en drukt wel bijzonder uit uw 

verbondenheid met Paus en Kerk. Onder applaus ontving hij deze “Zegen” en we hopen dat 

de Goede God hem nog vele jaren de kracht geeft zijn dienstbaarheid en trouw aan de Kerk te 

mogen betonen.  Henk Stessen: Proficiat  en veel dank!              

          Deken W. van Rens 

 

VASTENAKTIE 2013 
‘Voor menswaardigheid in Honduras, Zuid-Amerika!’ 

Vanaf Aswoensdag liggen de vastenzakjes achter in de 

kerk klaar!! 

  
Missieburo Roermond 
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FINANCIËLE JAAROVERZICHTEN 

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

Staat van baten en lasten 2011    

x € 1.000   2011 2010  

      

Bijdragen parochianen 207 192  

Overige inkomsten  68 49  

   275 241  

      

Personeelskosten  134 118  

Af: bijdragen personeelskosten -49 -41  

Onderhoud  20 36  

Energie   37 38  

Verzekeringen/zakelijke lasten 21 26  

Kosten erediensten/pastoraal 33 18  

Afdrachten bisdom  41 41  

Overige kosten  41 38  

   278 274  

      

Negatief exploitatiesaldo -3 -33  

      

U ziet in de jaaroverzichten een paar opmerkelijke verschillen: de hogere inkomsten en de 

hogere personeelskosten en kosten erediensten/pastoraal. Deze zijn als volgt te verklaren. Het 

pastorale team van onze parochies is ook actief in de zorgcentra ‘De Baenje’, ‘De Lemborgh’ 

en ‘Hoogstaete’. Tot en met boekjaar 2010 hadden deze een eigen boekhouding voor de 

pastoraal en werd alleen de netto opbrengst in onze boekhouding opgenomen. Vanaf 2011 

worden alle inkomsten en uitgaven rechtstreeks in onze boekhouding verantwoord.  

De ontvangen bijdragen in de personeelskosten bestaan uit doorberekende personeelskosten 

aan andere parochies en ontvangen bijdragen van instellingen. Het is onzeker of en in 

hoeverre deze bijdragen ook in de komende jaren worden ontvangen.  

Het in 2011 en 2010 uitgevoerde onderhoud betreft met name het hoognodige reguliere 

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

Groot onderhoud kan alleen worden uitgevoerd met subsidies en opbrengsten uit acties. De 

bijdragen van de overheid voor groot onderhoud en restauraties staan onder grote druk. Het 

groot onderhoud van de Petruskerk kan niet worden aangepakt omdat nog geen externe 

bijdragen zijn toegekend. In de toekomst zijn verdere bezuinigingen onvermijdelijk. Uw 

bijdragen blijven van groot belang.                                  Penningmeester W. Doggen 

 

VASTENAKTIE 2013 

Op Aswoensdag 13 februari 2013 gaat de Veertigdagentijd van start, en daarmee ook weer 

de jaarlijkse Vastenaktie. Dit jaar staat Honduras in Zuid-Amerika centraal. Ondanks de 

beroemde bananen en de koffie, is Honduras een van de armste landen van Amerika. De 

rijkdommen van het land zijn overwegend in buitenlandse handen of in bezit van een klein 

aantal grootgrondbezitters. Bovendien zijn de opbrengsten bestemd voor de export. Kleine 
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boeren hebben op het platteland nauwelijks landbouwgrond ter beschikking en kunnen 

onvoldoende maïs, bonen en graan verbouwen om van te leven. Velen trekken naar de stad, 

om daar in de beruchte ‘informele’ sector te belanden: het leger van schoenpoetsers, 

autowassers en verkopers dat wanhopig probeert te overleven en de verleidingen van de 

machtige ‘mara’s’ te weerstaan, de talloze criminele bendes. Velen willen de armoede en 

uitzichtloosheid in hun land achter zich laten door uit te wijken naar de Verenigde Staten. Ze 

willen er voor zichzelf en hun gezin een betere toekomst vinden. Hun ‘American dream’ 

blijkt in het overgrote deel van de gevallen echter een regelrechte nachtmerrie te zijn. De reis 

naar de Verenigde Staten is letterlijk levensgevaarlijk: een kwart van de migranten raakt 

gewond, invalide of overleeft de tocht niet. Velen halen de grens niet. Ze komen berooid 

terug, verkracht, beroofd, bedrogen, bedreigd... Degenen die het wel halen, lopen grote kans 

te worden opgepakt en teruggezonden. En dan is hun situatie nog hopelozer.  

De zusters Scalabrinianas vangen teruggestuurde migranten én hun gezinnen liefdevol op en 

helpen hen weer op weg. Hun voorvrouw, zuster Valdete, maakt vrijwel dagelijks hartver-

scheurende situaties mee als ze teruggestuurde migranten opvangt. Ze wanhoopt echter nooit: 

“Als ik deze mensen in hun ogen kijk, wil ik hen hoop geven, want ik zie kinderen van God.” 

Vanaf Aswoensdag staan de Vastenaktie-offerblokken weer achter in onze kerken met de 

vastenzakjes. Denk dus in deze Vastentijd aan onze arme medemens en geef uw vastenoffer 

via vastenzakje, offerblok in de kerk of giro 1996699 van „Kerk en Wereld dekenaat Sittard”. 

Het bekende Vastenzakje treft u straks ook in het volgende parochieblaadje.  

Voor het ophalen van de Vastenzakjes in de Binnenstad in de Goede Week, zijn weer 

vrijwilligers nodig en dus zéér welkom! Kunt en wilt u helpen: geef u op en bel dan even 

naar de administratie 046-4512275, of mail naar kantoor-fedpetrus@123telcom.nl 

 

Een mooie Vasteloavend toegewenst en een goed begin van de Vasten! 

VASTENAKTIE 2013 
‘Voor menswaardigheid in Honduras, Zuid-Amerika!’ 

Vanaf Aswoensdag liggen de vastenzakjes achter in de 

kerk klaar!! 

  
Missieburo Roermond 

 

   GEBEDSINTENTIES 
De pauselijk aanbevolen gebedsintentie voor de maand februari luidt: 

‘Dat migrantenfamilies, in het bijzonder de moeders, ondersteuning en 

begeleiding mogen vinden in hun moeilijkheden’.  De gebedsintentie voor 

de missie luidt: Vrede: Dat de volken in oorlog en conflictsituaties de weg 

mogen banen naar de vestiging van een vreedzame toekomst. 

Voor de maand maart  luidt de aanbevolen pauselijke intentie: ‘Dat het 

respect voor de natuur mag toenemen in het bewustzijn dat de hele 

schepping als Gods werk is toevertrouwd aan de verantwoordelijkheid van 

de mens’. De gebedsintentie voor de missie luidt dan: Dat de bisschoppen, 

priesters en diakens onvermoeibare verkondigers mogen zijn van het 

Evangelie tot aan de uiteinden van de aarde. 

 februari 

2013 

   
 

maart 

2013 
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  WAT VALT ER TE DOEN:  

 

19 FEBRUARI ►►►  PELGRIMS – AVONDEN  ◄◄◄  12 MAART 
Wij hebben de eerste pelgrimsavonden al achter de rug. Het waren indringende 

bijeenkomsten. Een goede sfeer van gebed en meditatie. Dit alles in het kader van het “Jaar 

van het geloof “. Wij zijn de Zrs. Karmelietessen en de werkgroep pelgrimsavond dankbaar 

voor hun goede voorbereiding. Wij gaan binnenkort de volgende avonden houden en hopen u 

daarbij te mogen begroeten. U kunt zich opgeven bij de Zr. M. Gisela tel. 4525380.  

Doe mee, kom of geef u op voor deze 12 avonden in de loop van dit “Jaar van het Geloof”.  

Let op: de volgende data zijn vastgesteld: allemaal op dinsdagavond bij de Zusters 

Karmelietessen Kollenberg: op 19 feb. 12 mrt. 9 apr. 14 mei, 11 juni, 23 juli, 10 sept.  8 

okt. en slotavond 19 november 2013 en we beginnen telkens om 20.00 u. We zijn erg 

dankbaar dat de Zusters ons daarin gastvrijheid willen verlenen.!! U bent in ieder geval 

welkom!! U kunt zichzelf hiermee een verrijking aanbieden. Die rijkdom en vreugde wens ik 

U van harte toe.                                                                                         Deken W. van Rens.         

 

Wereldgebedsdag 1 maart 2013                                                                                                                                     

De jaarlijkse viering van de Wereldgebedsdag wordt gehouden op vrijdag 1 maart 2013. 

Deze viering is voorbereid door vrouwen uit Frankrijk. Het thema voor de 

volwassenenviering is: Hoezo, een vreemdeling? Als thema voor de jeugdviering is gekozen: 

Onderweg naar elkaar. Wereldgebedsdag heeft een lange traditie: in 1887 riepen 

Amerikaanse vrouwen op tot een gebedsdag in hun land. Deze oproep is uitgegroeid tot een 

wereldwijde dag van gebed waaraan door 170 landen wordt deelgenomen. Al sinds 1929 

wordt ook in Nederland deze internationale dag gevierd. Om onze gebeden ook praktisch ten 

uitvoer te brengen, wordt geld voor diverse doelen ingezameld. Op www.wereldgebedsdag.nl 

staat meer informatie te lezen over de gekozen projecten en het Nederlands Comité 

Wereldgebedsdag. 

 

Huwelijkszondag in Sittard - 3 maart 2013   --    Ja, ik wil – nog altijd! 

Trouwen is mooi en heel bijzonder. Trouw blijven is nog meer 

bijzonder. Maar dat is niet altijd gemakkelijk. In een huwelijk kunnen 

wat spanningen komen en het onderhouden van een goede onderlinge 

relatie vraagt ook enige inspanning. In een tijd waarin vele 

huwelijken uit elkaar vallen en jonge mensen soms aarzelen om zich 

voor altijd aan elkaar te binden, is het goed  om het mooie van een 

huwelijk wat nader te belichten. Hiervoor zijn alle kerkelijke 

gehuwden uit onze parochies uitgenodigd voor een speciale 

huwelijkszondag op 3 maart a.s. Met name nodigen wij alle jonge gezinnen uit, maar ook 

hen die in de laatste jaren een speciaal huwelijksjubileum hebben gevierd. Deze 

huwelijkszondag wordt gehouden in het Bezinningshuis “Regina Carmeli”, Kollenberg 2 in 

Sittard. Op het programma staan:  

- 10.00 uur: H. Mis in de kapel van het bezinningshuis 

- 11.30 uur: Lezing over het sacrament van het huwelijk door Mgr. J. Gijsen. 

- 12.30 uur: Middageten 

http://www.wereldgebedsdag.nl/
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- 13.45 uur: Een interactief middagprogramma 

- 15.30 uur: Viering in de kapel, waarin hernieuwing van de trouwbeloften. 

- aansl. nog wat napraten; hapjes en drankjes. 

- 17.00 uur: Sluiting 

Voor de kinderen is een apart programma naar leeftijden.   

Kosten: Echtpaar zonder kinderen € 20,--; met kinderen € 25,-- 

Opgave en nadere informatie bij pastoor M. Otto, Limbricht;  

tel. 046-451 5595; of mail: m.a.j.otto@hetnet.nl.   Opgave vóór 10 februari 2013!! 

 
Al in de 15e eeuw werden in Sittard broden uitgedeeld aan mensen in armoede. Dit is in de 

loop van de tijd langzaam uitgegroeid tot een traditie. Op halfvastenzondag (Laetare-zondag) 

verstopte de vader van het gezin in alle vroegte krombroodjes in eigen tuin of in de 

Kollenberg. De kinderen moesten de broodjes vervolgens gaan zoeken. Hen werd verteld dat 

die uit de hemel waren gevallen. Dit gebruik raakte echter ná de Eerste Wereldoorlog in het 

slop. Daarom heeft een aantal Sittardenaren in 1923 het Krombroodrapencomité opgericht 

om het gebruik in stand te houden. Sinds de oprichting van het comité vertrekt er elk jaar een 

stoet richting Kollenberg waar vanaf de kogelvanger de broodjes uitgegooid worden.  

Ook dit jaar, op zondag 10 maart a.s., zal het op de Kollenberg weer duizenden overheerlijke 

krombroodjes “regenen”. Traditiegetrouw gooit het krombroodrapen-comité met halfvasten 

de krombroodjes naar de grabbelende en graaiende kinderen. Dat gebeurt om 14.30 uur langs 

de zogenaamde kogelvanger, net onder de St. Rosakapel. Het krombroodrapen is inmiddels 

één van de oudste Sittardse tradities. Een traditie waar menig “Zittesj Mechelke of Sjnaak” 

met veel genoegen aan terug denkt. En daar is het comité trots op. Dus ga 10 maart om 14.30 

uur naar de Kollenberg voor het traditionele krombroodrapen in een traditionele omgeving 

met na afloop diverse optredens en activiteiten in de weide van de zusters aan de voet van de 

Kollenberg in Sittard. En, weer of geen weer, het Krombroodrapen en het evenement op de 

weide van de zusters van de Kollenberg gaan onder alle weersomstandigheden door!! 

 

STILLE OMGANG AMSTERDAM 

AFD: ZUID- EN MIDDEN- LIMBURG van 16/ 17 maart 
Hordaeuslaan 1, 6132 BN Sittard  E-mail:  stilleomgangzmlimburg@hetnet.nl 

In de nacht van zaterdag 16 op zondag 17 maart as. zal in Amsterdam weer de traditionele 

Stille Omgang worden gehouden. Deze traditie is een eigentijdse herdenking van het 

eucharistisch wonder dat op 15 maart 1345 te Amsterdam plaatsvond. Van 1346 tot 

omstreeks 1580 werd rondom de plaats van het mirakel al een processie gehouden. Na een 

inactieve periode van zo’n 300 jaar kwam de STILLE OMGANG in 1881 opnieuw tot bloei, 

toen een geschrift werd ontdekt waarop de route van de middeleeuwse processie 

stond beschreven.  

Het is thans een bidtocht in stilte waar jaarlijks duizenden pelgrims, mannen en 

vrouwen, uit geheel Nederland aan deelnemen. Ook Limburg is hier steeds goed 

vertegenwoordigd. Het thema van de komende Stille Omgang luidt: “Ik geloof in 

Gods liefde, daar ga ik voor”. 

mailto:m.a.j.otto@hetnet.nl
mailto:stilleomgangzmlimburg@hetnet.nl
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Vanuit Zuid- en Midden- Limburg worden weer autobussen ingezet om de pelgrims naar 

Amsterdam te vervoeren. Deze vertrekken zaterdagavond vanaf voorkant station NS Sittard 

om 20.25 uur. De deelnemersprijs bedraagt € 21,00 per persoon. 

Mgr. Dr. E. de Jong, hulpbisschop van Roermond, zal traditiegetrouw de Limburgse pelgrims 

vergezellen, met hen de Stille Omgang lopen, die meteen na aankomst in Amsterdam 

gemaakt zal worden en hoofdcelebrant zijn in de Plechtige Eucharistieviering, deze begint 

om 01.30 uur in de Amsterdamse Krijtbergkerk, deze is gelegen aan het Singel vlakbij het 

Spui. Na de Eucharistieviering is er gelegenheid om in de nabij gelegen Lutherse Kerk een 

kop koffie te drinken en een broodje te eten. Om 03.45 uur vertrekken de bussen vanaf het 

Rokin/hoek Spui terug naar Z. & M. Limburg. De pelgrims worden zondagochtend 17 maart 

om 06.20 uur weer op de opstapplaats afgezet. 

Aanmelding en kaartverkoop t/m vrijdag 8 maart bij de plaatselijke correspondent: 

Zrs. Karmelietessen, Kollenberg 2, 6132 AL Sittard. Tel. 046 – 452 53 80 
    Op Zondag 17 maart 2013 is om 15.00 uur een benefietconcert in de  

    Johanneskerk (Monseigneur Vranckenstraat 9, 6134 Sittard). 

Het concert zal verzorgd worden door: 

Mandoline Ensemble “The Strings”, o.l.v. Annemie Hermans 

Leoniek Hermans, mandoline, klarinet en solozang 

Oratoriumvereniging Sittard, o.l.v. Alice Hendriks 

Guido Janssen, bas- bariton en piano 

Anja Hendrikx, orgel en piano 

    Tijdens dit concert zal er speciaal aandacht geschonken worden aan het 110-jarig 

    jubileum van het werk van de Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid (Créhen). 

    De Oratoriumvereniging en The Strings zullen gezamenlijk “Cantique de Jean Racine” 

    van Gabriel Fauré uitvoeren. Religieuzen, (oud-)medewerkers van het ziekenhuis, 

    vrienden, vrijwilligers en eenieder die zich betrokken voelt, is van harte uitgenodigd om  

    te komen luisteren naar dit prachtig concert.Net zoals vorig jaar zal de stichting ook een 

    paastukjesactie organiseren waarvan de opbrengst ten goede komt aan de orgelrestauratie. 

Verder: De paasstukjes zullen gemaakt worden door vrijwilligers van de stichting 

geholpen door echte vakmensen. De kosten van een paastukje zijn € 9,00 en voor de 

vrienden van het Franse Klooster €7,00. U kunt de bestelling telefonisch of per mail 

doorgeven: 06-30567774 of info@stichtingbehoudfranseklooster.nl  t/m 15 maart. Het 

paasstukje kan afgehaald worden op vrijdag 22 maart (tussen 9.30u en 17.30u) en zaterdag 

23 maart (tussen 9.30u en 17.00u) in de winkel van Dieteren Klinkers op de Steenweg 43 

te Sittard. Het paasstukje kan op bovenstaande data ook bij u thuis op afspraak bezorgd 

worden (tegen een kleine meerprijs). 

Vrije gave ten bate van de orgelrestauratie wordt ten zeerste op prijs gesteld. 

Johannespassion  in St.-Petruskerk op Palmzondag 24 maart 2013 

om 16u door AD MOSAM 
Na zeven jaar staat in 2013 weer de Johannespassion.op de lessenaar van Collegium AD 

MOSAM. Huub Ehlen, artistiek leider van AD MOSAM, vindt Bach’s Johannes een 

overtuigende, dramatische en menselijke visie op de laatste levensdagen van Jezus van 

Nazareth. In deze passie wil hij laten horen dat Bach de muzikale emoties scherp tegenover 

elkaar durft te plaatsen terwijl hij ze op een ander moment weer soepel met elkaar verbindt; - 

dat Bach de emotionele verwarring niet uit de weg wil gaan maar er ons haast dwingend 

deelgenoot van wil maken. Ehlen: “Luister maar eens hoe in het eerste deel dreigende 

mailto:info@stichtingbehoudfranseklooster.nl
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strijkers zich verzamelen onder de  ‘angstkreten’ van de hobo’s; luister naar de majestueuze 

koorinzet die zich daaraan lijkt te willen onttrekken. Luister naar het contrast van de zware 

donkere strijkersbassen met de gelijktijdige lichte en hoopvolle koorpassage Zeig uns durch 

deine Passion. Ik wil in deze Johannespassion laten horen hoe spot, haat en vernedering hun 

tragisch dieptepunt bereiken in de Kreuzige-koren, maar ook hoe al deze heftige emoties tot 

volledige rust komen in het slotkoor Ruht Wohl. De koralen staan niet op commentaar 

afstand, maar maken ongegeneerd deel uit van onze vertolking van deze Johannes-Passion”. 
Luister en hoor! Solisten: o.a. de rijzende ster Kevin Skelton (tenor), Magalie Regnet 

(sopraan) en Hanna Kopra (alt). 

 Concertmeerster: Swantje Hoffmann                              Muzikale leiding: Huub Ehlen 

24 maart 2013 16:00 uur  Sittard, St.Petruskerk   

Toegangskaarten via: info@admosam.nl /  046-4520721, of aan de ingang van de kerk vanaf 

45 minuten voor aanvang van de passie.Website: www.admosam.nl (persfoto’s: 

http://www.admosam.eu/?page_id=29)  

 

INFO REIZEN MET BEDEVAARTSKARAKTER 

 
Achtdaagse Romereis--vrijdag 10 mei t/m vrijdag 17 mei 2013-- Een toerist wordt  pelgrim. 

Met dit motto zouden we een week naar Rome kunnen gaan. In dit Jaar van het Geloof is 

het juist goed zo’n reis een andere persoonlijke dimensie te geven. Via stichting Bon 

Pasteur kunnen we – bij voldoende deelname – deze prachtige reis maken. Enerzijds voel je 

de wortels van het geloof, anderzijds word je enorm getroffen door de natuur en rijkdom van 

cultuur. Er wordt voor een goed hotel gezorgd. We hebben een autobus tot onze beschikking, 

ook in Rome! Onze reis gaat via Duitsland en Oostenrijk naar Rome en we overnachten  

nabij Innsbruck op de heen en terugweg. Tijdens uw reis naar de eeuwige stad zal uitgebreid 

aandacht worden besteed aan het christelijke en het klassieke Rome.Wij zullen uiteraard  

bezoeken de Sint Pieterskerk en de andere patriarchale kerken, de catacomben en verder 

enkele wandelingen door het oude Rome .  Het Vaticaans museum kunt u op eigen 

gelegenheid bezoeken. Zondag zullen wij samen de Paus het Angelusgebed bidden en zijn 

zegen ontvangen. Dagelijks zal de deken voor het ontbijt de H. Mis vieren in de eigen kapel 

van het hotel en u bent er van harte bij uitgenodigd. Op een nog vast te stellen dag mogen wij 

in de Crypte van de Sin Pieterskerk, nabij het graf van de heilige Petrus, als groep de H. 

Mis vieren. Het klassieke Rome komt ook aan bod met hoogtepunten zoals het Forum 

Romanum, het Colosseum , de Trevi fontijn en het Pantheon. En op woensdagmorgen 

zullen wij deelnemen aan de algemene Audiëntie bij de Heilige Vader. Dit laatste is 

natuurlijk onder voorbehoud dat de Heilige Vader in Rome is. Wij zullen ook ’s avonds de 

                       
                      Met de Limburgse bedevaart naar   LOURDES   

                       
                      Voor zieke en gezonde mensen. Jong en oud. 

                      Wij komen graag bij U langs voor inlichtingen en aanmeldingen; 

        Miennie Wilbers 0475-541851     mienniewilbers@hotmail.com                   

                      Gerda Janssen   046-4516323      gerda-janssen@live.nl 

 

mailto:info@admosam.nl
http://www.admosam.eu/?page_id=29
mailto:gerda-janssen@live.nl
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bekende Piazza Navone bezoeken en de Campo di Fiori waar het altijd gezellig druk is en 

altijd wat te doen is. Natuurlijk blijft er voldoende vrije tijd over om de stad op uw eigen 

manier te verkennen en om te winkelen. Het maximaal aantal deelnemers aan deze reis is 30 

personen. Deze reis kunnen wij u aanbieden voor  € 775,-- per persoon, waarbij het 

volgende is inbegrepen: vervoer per luxe,comfortabele touringcar met voldoende beenruimte 

en ervaren chauffeur; deskundige begeleiding; overnachting op de heen- en terugreis; verblijf 

in Rome in Hotel Casa Tra Noi of ander gelijkwaardig hotel op basis van half pension; alle 

excursies exclusief entrees  Voor een eenpersoonskamer betaalt u een toeslag van € 150.  

Aanmelden kunt u door het inschrijvingsformulier aan te vragen bij de reisleider Gerard van 

Rens op telefoonnummer 00316-524 97 965.  Of stuurt een email naar: info@bonpasteur.eu  
 

INFORMATIE ALLERLEI 

Sportdag voor tieners 
Het bisdom organiseert op zondag 17 februari een nieuwe activiteit: een sportdag voor 

tieners. Alle jongens en meisjes tussen 13 en 16 jaar zijn welkom om in groepsverband of 

individueel deel te nemen. De sportdag vindt plaats in sporthal Herteheym te Herten 

(Roermond) van 13.30 uur tot 17.00 uur. Opgeven is mogelijk tot 12 februari en deelnemen 

kost € 5,- per persoon. Info en opgave: m.degens@bisdom-roermond.nl 
Retraite voor vrouwen 

In het carnavalsweekeinde, van vrijdagmiddag 8 februari tot en met zondagmiddag 10 

februari, wordt in Sittard een retraite gehouden, speciaal voor vrouwen. De retraite wordt van 

harte aanbevolen door het bisdommelijk Centrum voor Huwelijk en Gezin. De retraite in 

stilte staat onder leiding van kapelaan Luc Simons vindt plaats in bezinningshuis Regina 

Carmeli. Het programma bestaat uit verschillende inleidingen, een gezamenlijk vieren van de 

H. Mis en het getijdengebed, waarbij deels wordt aangesloten bij de communiteitvieringen 

van de zusters en gelegenheid tot persoonlijk gesprek.  De deelnamekosten bedragen € 85,-.  

Meer info en opgave: chg@bisdom-roermond.nl of (0475) 386892. 
Filosofiedagen in Abdij Rolduc 
“De wereld is een boek. Wie niet reist, leest slechts één bladzijde.” De oude kerkvader 

Augustinus wist het mooi te zeggen. Reizen kan met een koffer de wereld rond, maar je kunt 

ook een reis door je leven maken. Vragen als: ‘wat betekent worden wie je bent’ en: ‘hoeveel 

waarheid kan een mens verdragen’ komen aan bod tijdens cursusdagen toegepaste filosofie 

Tijdens een driedaagse bijeenkomst kunnen de deelnemers kennismaken met belangrijke 

denkers uit heden en verleden en het leven leren zien door hun ogen. Decor van de 

filosofiedagen is de exclusieve rococobibliotheek van de voormalige Augustijner abdij 

Rolduc in Kerkrade. De cursus vindt plaats van woensdag 20 tot en met vrijdag 22 februari. 

De dagen zijn geheel verzorgd met uitstekende maaltijden en overnachtingen in Abdijhotel of 

Auberge Rolduc. Meer info: www.rolduc.com 

 

KAPELAAN EN JONGEREN IN DE PRIJZEN 

 
 

Onze Kapelaan A. van der Wegen kreeg – voor hem en ons – onverwacht de mooie titel 

van RKK: Parochie van het Jaar 2013. Hij was er zeker blij mee en zijn medewerkers met 

hem! Maar wat betekent dat? Het ging meer om het onderdeel  “Jeugd-en 

jongerenpastoraal, en daaraan gekoppeld catechese” in onze parochie. Het viel RKK op 

dat hij zoveel jongeren bij elkaar kon brengen op de zaterdagmiddag! De volgende keer 

komen we daarop terug. Kapelaan en medewerkers: Van Harte Proficiat!! 

mailto:m.degens@bisdom-roermond.nl
mailto:chg@bisdom-roermond.nl
http://www.rolduc.com/
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REGINA CARMELI 
Zondag na de 1e vrijdag van de maand: 

16.30 uur: uitstelling van het H. Sacrament, stille aanbidding 
17.00 uur: Nederlandse Vespers en Eucharistische zegen 

Alle andere zondagen: 
10.45 uur: uitstelling van het H. Sacrament, aanbidding tot 

17.00 uur: Duitse Vespers en Eucharistische zegen 

 

Zo. 10 febr. (17 u) - di. 12 febr. (14 u) = 

carnavalsdagen   

Bezinningsdagen in stilte            
“Heer, geef ons meer geloof!” 

Leiding: Pastoor Martin Otto 

Kosten: € 80,00                                            

Di. 26 febr. (15 u) -  vr. 1 maart (14 u) 

Bezinningsdagen in stilte 

Op weg naar Pasen 

Leiding: Pater Frans Vervooren, OCD 

Kosten: € 156,00 

 

Za. 9 maart (10 - 17 u)                       

Bezinningsdag in stilte  
”Geen enkele vrouw is immers alleen 

maar vrouw.” 

Leiding: Mevr. dr. Ilse Kerremans 

Kosten: € 12,00 (lunchpakket meebrengen) 

Za. 23 maart (14.30 - 16.30 u)  

Middag                                     

Leven met de dood 

Leiding: Dhr. Leo Fijen 

Kosten: € 10,00 

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

 

Amnesty International Westelijke Mijnstreek 
Schrijfactie februari 2013 

 

Achter in de kerk liggen weer de maandelijkse brieven van Amnesty International. Deze 

maand verzoekt Amnesty ons te schrijven voor Maria Isabel Franco uit Guatemala. 

Sinds de moord op haar  dochter  vecht zij voor gerechtigheid, want nog altijd vinden er 

verkrachtingen en doodsbedreigingen plaats in Guatemala.  
 

 

 

                Parochie  H. Petrus en H. Michaël - Sittard 
 

    St.-Petruskerk: Kerkplein 4 

  St.-Michielskerk:   Markt 24 

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

    Deken W. van Rens Kloosterplein 10,  4512275  

Kapelaan A. van der Wegen,  Oude Markt 24  4512628 

Kerkbijdrage: Giro 1032540 – Rabobank 147603676 

 

 

http://www.carmeldcj.nl/
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OVERLEDEN 

Joj Hensgens, Lemborgh/Baandert 39A,   80 jaar †    1- 1- 2013 

Mia Meisen-Verjans, Pres. Kennedysingel 24/7,  87 jaar †  24- 1- 2013 

Ben Grapperhaus, Leyenbroekerweg 58,  85 jaar †  27- 1- 2013  

 

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

 

LOF  EN AANBIDDING  

Op iedere Donderdagavond bidden we bij het Allerheiligste in onze St.-Petruskerk. Naast het 

bidden van de Rozenkrans, maar er wordt nu meer aandacht geschonken aan stilte en daarmee 

de mogelijkheid om naar Hem op te zien. Daarom zal er een tientje gezamenlijk hardop gebeden 

worden, en afwisselend het andere tientje in stilte. Waarom zou U niet meedoen? Zo delen we 

elkaar meer het ritme van geestelijke rust en eerbied. Natuurlijk nemen we onze 

intenties mee in de gebeden: zoals bidden voor roepingen tot het priesterschap, het 

diaconaat, het religieuze en ander aan God gewijde leven en tevens voor goede 

gezinnen. Daarbij blijft de goede gewoonte bestaan om op de vooravond van elke 1
e
 

vrijdag van de maand de bijzondere devotie - toegewijd aan het H. Hart van Jezus – te 

beoefenen en in die geest er samen voor te bidden voor al de bovengenoemde intenties. 

Maar ook de intenties die worden opgeschreven door de kerkgangers, achter in het 

Klokkes bij Deken Tijssen. Op iedere komende donderdagavond worden die intenties 

meegenomen in dit Lof en Aanbidding. Wij hopen op uw aller medewerking en gebed. 

 

   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!  

 

 UW AANDACHT S.V.P.  
Zondag 10 februari: Vijfde Zondag door het Jaar 

Woensdag 13 februari: Aswoensdag, verplichte vasten- en onthoudingsdag,  
begin van de Veertigdagentijd. Onder alle HH. Missen wordt de As gezegend  
en aan de gelovigen het askruisje uitgereikt. Begin van de Vastentijd en ook de  
start van de Vastenaktie (zie blz 4 en 5).  

IN DE VEERTIGDAGENTIJD  in onze St.-Petruskerk: 

elke zondag om 16.30 uur: Vesperdienst  -  elke vrijdag om 19.30 uur: Kruisweg  

Maandag 11 en dinsdag 12 februari: Carnavalsmaandag en –dinsdag: 
de avondmis vervalt van 19.00 uur in de St.-Petruskerk. Op dinsdag vervalt 

ook het rozenhoedje en de H.Mis in de Basiliek. Ook de Basiliek en onze 

administratie zijn die dagen gesloten ! 
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Zondag 17 februari: Eerste zondag van de Veertigdagentijd. 

Vrijdag 22 februari: In Sittardse St.-Petruskerk: Hoogfeest van Sint Petrus’ Stoel, 

patroonsfeest van de Grote Kerk. Ook is die dag de herdenking van de sterfdag van de 

Dienaar Gods Deken Tijssen, tevens wordt Deken Tijssen herdacht in de H. Mis van 11u30 

op zondag 24 februari. 

Zondag 24 februari: Tweede zondag van de Veertigdagentijd 
Vrijdag 1 maart: Eerste Vrijdag van de maand, toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus.     
Vanaf 17.00 uur wordt de Heilige Communie rondgebracht aan zieken en aan-huis-gebondenen 
Vrijdag  2 maart:  Wereldvrouwendag: Wereldgebedsdag zie blz 4 
Zondag 3 maart: Derde zondag van de Veertigdagentijd 
Zondag 10 maart: Vierde zondag van de Veertigdagentijd:  
    Zondag  “Laetare” Zondag van Krombroodrapen.  
Zondag 17 maart: Vijfde zondag van de Veertigdagentijd 

Dinsdag 19 maart: Sint Joep! Hoogfeest van de heilige Jozef,  
       bruidegom van de heilige Maagd Maria. Attentie: 

DINSDAG 19 MAART: SINT JOEP! 

Let op: er is geen ochtendmis van 8u in de St.-Petruskerk,  

wel om 9.30 uur in de Grote Kerk! 

- er is dus GEEN H.Mis om  8.00 u en ook niet om 9.00 uur in de Basiliek, wel is er de    
gewone avondmis om 19u in de St.-Petruskerk. 
Vanaf Palmzondag 24 maart: Begin Goede Week (zie volgend parochieblad!) 

 

VASTENAKTIE 2013 
‘Voor menswaardigheid in Honduras, Zuid-Amerika!’ 

Vanaf Aswoensdag liggen de vastenzakjes achter in de 

kerk klaar!! 

  Missieburo 

Roermond 

KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES 
Attentie: het vólgend parochieblad bestrijkt de periode van 23 maart tot 4 mei 2013.  
Misintenties die u daarin graag vermeld wilt zien, dienen uiterlijk opgegeven te zijn op 
vrijdag 15 maart 2013 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 9 februari 
18.00 uur  gestplev v zielenrust v overl echtp 
Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 
Catharina Krux; nadienst: Kurt van Oppen, 
Joj Hensgens, Mia Meisen-Verjans, Ben 
Grapperhaus  (samenzang) 
Zondag 10 februari  
  Vijfde Zondag door het jaar.  
11.30 uur Plzwd Zef Lumens; gestpljrd v 

Philomène Marx-Donners en echtgenoot 

Harry Marx; gestplev overl ouders Schaekens-

Peulen en zonen Jozef en Martin; gestpljrd overl 

echtp Van Neer-Schurgers; gestpljrd overl echtpaar 

Meulenberg-Pennings; gestpljrd ouders Pierre 

Schols-Klinkers en zoon Pierre; plev v heilige  

priesters, religieuzen en de vrede in de 

wereld;  (Schola S.Michaël)  
Maandag 11 februari 
   O.L.Vrouw van Lourdes, gedachtenis  
08.00 uur gestev R.P. Jan Janssen; gestev 
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 echtp Caulfield-Tholen; 

19.00 uur Géén avondmis 
Dinsdag 12 februari 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 
19.00 uur Géén avondmis 

   Woensdag 13 februari, Aswoensdag  
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen,  

19.00 uur gestev levende en overl leden v 

C.V.  Marotte Zitterd,  ev ouders Janssen-

Donners; (samenzang) 
Donderdag 14 februari  

HH Cyrillus, monnik, en Methodius                 
bisschop, patronen van Europa           

 08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en 
Hendriks en mgr. Ben Janssen;  v overl 
ouders en broers Meerts 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;  

19.30 uur Lof  en Aanbidding (samenzang) 
Vrijdag 15 februari  
08.00 uur gestev Lies Roppe en overl. v.d 
fam. Roppe-Kissels;  
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.30 uur Kruisweg 
Zaterdag 16 februari 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;  

18.00 uur pljrd Christien Moling-Ubben; 

gestplev  v zielenrust v overl echtp Jan 

Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina 

Krux; plev levende en overl leden kapel ‘Hel 

en Valsj; nadienst: Mia Meisen-Verjans, Ben 

Grapperhaus  (samenzang) 
Zondag 17 februari 
 Eerste Zondag vd Veertigdagentijd  

11.30 uur Plzwd Christien Köhlen-Radema-

kers; gestplrd v overl echtpaar Toon en Toos 

de Louw-Francot; gestpljrd overl ouders en 

grootouders Cristofoli-Pezzot en zoon Aldo; 

gestpljrd Tiny Hoogenberk; gestplev overl 

ouders Eyckeler-Buijzen en dochter Marijke; 

overl familieleden Pier-Weijzen; plev tot 

bijzondere intentie; plev v lev en overl leden 

v fam Jessen-Olislagers; plev v ouders 

Vaessens-Duyzings; plev v heilige priesters, 

religieuzen en de vrede in de wereld 

(Petruskoor)  
16.30 uur Vespers 
Maandag 18 februari 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev em-pastoor Eduard Hoenen; 
tev OLV+H.Bernadette tot int. vd stichters  

Dinsdag 19 februari 
08.00 uur ev  overledenen vd fam Smeets-   
Bouwels,  

19.00 uur gestplev Caulfield-Tholen;  
Woensdag 20 februari  
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen, 
19.00 uur ev echtp Keymis-Buyink; 

Donderdag 21 februari                          

08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en 

Hendriks; ev Martin Meuwissen, dochter 

Josette en kleindochter Jooske 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;  

19.30 uur Lof en Aanbidding (samenzang) 
Vrijdag 22 februari - Hoogfeest van  
   Sint Petrus’ Stoel, patroonsfeest van de  
   St.-Petruskerk; alsmede sterfdag Eerbied-    
   waardige Dienaar Gods Deken Tijssen  
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;  

19.00 uur gestev overleden echtpaar 

Meulenberg-Kleuters; overl Eerbiedwaardige 

Dienaar Gods past-deken Ludovicus Tijssen 

19.30 uur Kruisweg 

Zaterdag 23 februari 

08.00 uur overl grootouders Simonis-

Tummers en ouders Hage-Simonis;  

gestev echtp Caulfield-Tholen 

18.00 uur gestpljrd Philomène Paques-Cals; 

gestplev v  de zielenrust van Willy Karmelk 

Oremus en familie; gestplev  v zielenrust v 

overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria 

Hubertina Catharina Krux; nadienst: Mia 

Meisen-Verjans, Ben Grapperhaus  

(samenzang) 
Zondag 24 februari 
   Tweede Zondag vd Veertigdagentijd 

11.30 uur Plzwd Fien Wijnen-Gruisen, 

gestpljrd overl kandidaat-zalige pastoor-

deken Ludovicus Tijssen; plev Miny 

Reijnders-Kuijpers; plev v  heilige priesters, 

religieuzen en de vrede in de wereld 

(Petruskoor) 
16.30 uur Vespers 
Maandag 25 februari 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen,   
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19.00 uur gestev overledenen van de fam. 

Feron-Hoenen 
Dinsdag 26 februari 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 

19.00 uur gestev Corry Close en familie; 
Woensdag 27 februari 

08.00 uur  ev fam Wyszenko, Meerts en 

Hendriks    

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
Donderdag 28 februari 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev overl ouders Schaekens-

Peulen en zonen Jozef en Martin;  
19.30 uur Lof en Aanbidding (samenzang) 
Vrijdag 1 maart 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
19.00 uur gestev tev H Hart v Jezus; ev Klaus 

Scheibe, 

19.30 uur Kruisweg 
Zaterdag 2 maart 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; tev 

OLV en H Bernadette v  de priesters uit de 

parochies en v  priesterroepingen; ev v  pries-

terroepingen in parochie, dekenaat en bisdom; 

18.00 uur gestplev v zielenrust v overl echtp 

Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 

Catharina Krux; gestpljrd Jules Paques; plev 

levende en overledenen vd fam Dieteren en 

de fam Hellbach; plev Gertruda Dieteren-van 

Neer; nadienst: Mia Meisen-Verjans, Ben 

Grapperhaus    (samenzang) 
Zondag 3 maart 
 Derde Zondag vd Veertigdagentijd  

11.30 uur gestpljrd Jozef Zwakhalen en 

Maria Mager; pljrd Piet Kox en Piet van 

Gellekom, plev v  heilige priesters, religieu-

zen en de vrede in de wereld; (Petruskoor) 
16.30 uur Vespers 
Maandag 4 maart 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 

gestev overl echtp. Feron-Hoenen en em-past. 

Eduard Hoenen; tev de H. Geest v  allen, die 

in ons bisdom en in de parochies zijn gesteld 

om leiding te geven;  

19.00 uur gestev overleden echtpaar Kaptein-

Haagmans 
Dinsdag 5 maart 

08.00 uur ev overl ouders Leonard Dieteren 

en Maria Brandts uit dankbaarheid;  ev tev de 

H. Engelbewaarders uit dankbaarheid v  

bescherming en leiding; ev Frans Fiddelers en 

Gertrudis Mostard 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 
gestev overl ouders Wim en Johanna Fabus-

Koning en zoon Jo; ev overl ouders en broer 

Meerts en tev H. Antonius 

Woensdag 6 maart 

08.00 uur ev tev St. Joseph v goede gezinnen 

en de moed om godsdienstig te leven; ev 

overleden ouders Kleikamp-Cremers; 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

Donderdag 7 maart 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 

ev fam Wyszenko, Meerts en Hendriks; 

gestev v Lies Roppe en overledenen vd fam 

Roppe-Kissels; 

19.00 uur gestev v echtp Louis en Ellie 

Corbeij-Gieskens 
19.30 uur Lof en Aanbidding (samenzang) 
Vrijdag 8 maart 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 

19.00 uur gestev levende en overl leden vd 

fam Musolf-Nyssen; 

19.30 uur Kruisweg 
Zaterdag 9 maart 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; ev 
ouders Vleugels-Dieteren  

18.00 uur Plzwd Mia Meisen-Verjans; 

gestplev v zielenrust v overl echtp Jan Gerard 

Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux; 

pljrd Jan en Elly Beurgens-Kessels (Samenzang) 

Zondag 10 maart  
 Vierde Zondag vd Veertigdagentijd –  
    Zondag Laetare  -  Half Vasten  

11.30 uur gestplev Lies Roppe en 

overledenen vd fam Roppe-Kissels; gestplev 

echtpaar Arnoldts-Thissen en overl echtpaar 

Aubel-Arnoldts; gestjrd  Frans Fiddelers en 

Gertrudis Mostard ; plev v  heilige priesters, 

religieuzen en de vrede in de wereld 

(GEZINSMIS mmv Kinderkoor Susteren) 
16.30 uur Vespers  
Maandag 11 maart  
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 
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19.00 uur gestev em-pastoor Eduard Hoenen; 
Dinsdag 12 maart 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
19.00 uur ev echtp Keymis-Buyink; 

Woensdag 13 maart 

08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en 

Hendriks en mgr Ben Janssen; v overl ouders 

en broers Meerts 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 

Donderdag 14 maart 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 

19.00 uur gestev Corry Close en familie; 
19.30 uur Lof en Aanbidding (samenzang) 
Vrijdag 15 maart 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
19.00 uur gestev overl ouders Laumen-Van 
Loon;  

19.30 uur Kruisweg 
Zaterdag 16 maart 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;  
18.00 uur gestplev v zielenrust v overl echtp 
Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 
Catharina Krux; (samenzang) 
Zondag 17 maart 
 Vijfde Zondag vd Veertigdagentijd 
11.30 uur pljrd Miny Reijnders-Kuijpers; 

overl fam Pier-Weijzen; plev v heilige 

priesters,  religieuzen en de vrede in de 

wereld (samenzang) 
16.30 uur Vespers 
Maandag 18 maart    

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 
19.00 uur gestev overl fam Feron-Hoenen;   
Dinsdag 19 maart - Hoogfeest van H Jozef,  
   bruidegom vd Maagd Maria 

08.00 uur vervalt!   
09.30 uur Pl. H. Mis gestev v  de zielenrust 

van past-deken Ben Janssen (vw De Mander); 

gestplev zuster Ida Mevissen en Harrie 

Mevissen; RD Jo Simons; v Martin Meuwis-

sen, dochter Josette en kleindochter Jooske; 

overl grootouders Joseph Brandts en Johanna 

Rouschop uit dankbaarheid (Canticorum)  
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;  
gestev overl ouders Schaekens-Peulen en 
zonen Jozef en Martin 

Woensdag 20 maart 

08.00 uur ev  overledenen vd fam Smeets-

Bouwels; 
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 
Donderdag 21 maart 
08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en 

Hendriks 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 
19.30 uur Lof en Aanbidding (samenzang) 
Vrijdag 22 maart 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 

19.00 uur gestev echtp Meulenberg-Kleuters; 

19.30 uur Kruisweg 
Zaterdag 23 maart 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

ST.-MICHIELSKERK 

Zondag 10 februari  
   Vijfde Zondag door het jaar 

08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;  

09.30 uur gestplev v zielenrust v overl echtp 

Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 

Catharina Krux, (Bernadettekoor) 
Zondag 17 februari 
   Eerste zondag vd Veertigdagentijd 
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 
09.30 uur gestpljrd Corry Wetzels-Wilms; 
gestplev v zielenrust v overl echtp Jan Gerard 
Grijs en Maria Hubertina 
 Catharina Krux;  (samenzang) 
Zondag 24 februari 
   Tweede Zondag vd Veertigdagentijd  
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 

09.30 uur gestplev v zielenrust v overl echtp 
Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 
 Catharina Krux; (samenzang) 
Zondag 3 maart 

Derde Zondag vd Veertigdagentijd 

08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 

09.30 uur gestplev v zielenrust v overl echtp  Jan 

Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux; 

pljrd Annie en Wil Stassen-Pfennings; pljrd 

Huub van de Brock (samenzang) 

Zondag 10 maart 
Vierde Zondag vd Veertigdagentijd -
Zondag Laetare  -  Half Vasten   

08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 

09.30 uur v de overleden en levende leden vh 

krombroodrapencomité; gestplev v zielenrust 
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v overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria 

Hubertina Catharina Krux (Bernadettekoor)  

Zondag 17 maart 

Vijfde Zondag vd Veertigdagentijd 

08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 
09.30 uur gestplev v zielenrust v overl echtp 
Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina 
Krux;(samenzang) 

 

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

 Misintenties voor vieringen in de Basiliek kunt u opgeven bij het Basiliek-team: 
Oude Markt 20, 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  uur. 
(let op: er is géén Rozenhoedje meer op zaterdag en zondag! 

Zondag 10 februari 
  Vijfde Zondag door het jaar 
10.30 uur v overl echtp Caulfield-Tholen;  
v de intenties vd erven Robertz; v mevr. v  
Dingenen. (geen koor en geen organist) 
Basiliek namiddag gesloten. 
Dinsdag 12 februari 
geen dienst!! Basiliek de hele dag gesloten. 
Donderdag 14 februari 
HH Cyrillus, monnik, en Methodius, 
bisschop, patronen van Europa 
10.30 uur v  de kinderen vd Kinderkrans en 
leden vd Aartsbroederschap, v  overl echtp 
Caulfield-Tholen, v de intenties vd erven 
Robertz. 
Zaterdag 16 februari 
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen 
Zondag 17 februari 
 Eerste Zondag vd Veertigdagentijd  
10.30 uur v  overl echtp Caulfield-Tholen; v 
de intenties vd erven Robertz; v mevr. v 
Dingenen. (Basiliekkoor)  
Dinsdag 19 februari 
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen,  
Donderdag 21 februari 
10.30 uur v  de kinderen vd Kinderkrans en 
leden vd Aartsbroederschap, v  overl echtp 
Caulfield-Tholen, v Pierre Schmeitz; v de 
intenties vd erven Robertz; v Felix Herzig en 
overl familie. 
Zaterdag 23 februari  
09.00 uur v  overl echtp Caulfield-Tholen 

Zondag 24 februari 
 Tweede Zondag vd Veertigdagentijd  
10.30 uur Plzwd v Joj Hensgens; echtp 
Caulfield-Tholen; v de intenties vd erven 
Robertz; v mevr. v Dingenen. 
Gastkoor: Schola Gregoriana Sittardiensis. 

Dinsdag 26 februari  
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen 

Donderdag 28 februari 
10.30 uur v  de kinderen vd Kinderkrans en 
leden vd Aartsbroederschap, overl echtp 
Caulfield-Tholen; v de intenties vd erven 
Robertz. 
Vrijdag 1 maart 
13:00 uur Pl.Huw.Mis  v bruidspaar Baeten-
Wullems 
Zaterdag 2 maart 
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen 
Zondag 3 maart 
 Derde Zondag vd Veertigdagentijd  
10.30 uur v overl echtp Caulfield-Tholen, v 

alle levende en overl leden vd 

Aartsbroederschap; v mevr. v Dingenen; v de 

intenties vd erven Robertz. (Basiliekkoor) 
Dinsdag 5 maart 
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen 

Donderdag 7 maart 
10.30 uur v  de leden vd Kinderkrans en de 
Aartsbroederschap, v  overl echtp 
Caulfield-Tholen; v de intenties vd erven 
Robertz. 
Zaterdag 9 maart  
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen 
Zondag 10 maart 
 Vierde Zondag vd Veertigdagentijd 
   Zondag Laetare  -  Half Vasten  
10.30 uur v  overl echtp Caulfield-Tholen; v 
overl echtp Castro-Schellinx; v mevr. v 
Dingenen; v Louis Colaris vw zijn 
verjaardag.  
Dinsdag 12 maart 
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen 

Donderdag 14 maart  
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10.30 uur v  de kinderen vd Kinderkrans en 
leden vd Aartsbroederschap, v  overl echtp 
Caulfield-Tholen ; v de intenties vd erven 
Robertz. 
Zaterdag 16 maart 
09.00 uur  overl echtp Caulfield-Tholen 

Zondag 17 maart 
 Vijfde Zondag vd Veertigdagentijd  
10.30 uur  v  overl  echtp Caulfield-Tholen; 
v mevr. v Dingenen; v de intenties vd erven 
Robertz. (Basiliekkoor) 

 

15.00 uur VASTENCONCERT  
Dinsdag 19 maart:  St Joep: om 9u30 H 
Mis in St.-Petruskerk: Basiliek is de hele 
dag open voor pelgrims!! 

Donderdag 21 maart                           

10.30 uur v  de kinderen vd Kinderkrans en 

leden vd Aartsbroederschap, overl echtp 

Caulfield-Tholen; v de intenties vd erven 

Robertz. 
Zaterdag 23 maart 
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen

 
 
 

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: kantoor-fedpetrus@123telcom.nl 

of naar digitaalparochieblad@kpnmail.nl 

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 

                           

mailto:digitaalparochieblad@kpnmail.nl
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H.COMMUNIE VOOR AAN HUIS GEBONDENEN 
Op vrijdag 1 maart (1

e
 vrijdag van de maand) wordt in de namiddag de H.Communie in de 

parochie rondgebracht. Bent u niet in staat naar een H.Mis te gaan, en wilt u toch de 

H.Communie ontvangen? Meldt dit dan op de pastorie: tel. 4513381. 

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.  

 

 
5

E
 ZONDAG DOOR HET JAAR 

Zaterdag 9 feb 19.00 u. OLV van Lourdes 

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

Woensdag 13 feb 19.00 u. Aswoensdag - OLV van Lourdes 

 
1

E
 ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD 

Zaterdag 16 feb 19.00 u. Jrd Piet Klinkers (en verjaardag) 

Overleden koorlid Pauluskoor  Mevr. Daelmans-Spiertz 

Maandag 18 feb 19.00 u. OLV van Lourdes 

Woensdag 20 feb 19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

 
2

E
 ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD 

Zaterdag 23 feb 19.00 u. OLV van Lourdes 

Maandag 25 feb 19.00 u. Willy van Hees en overl. Ouders Keijzers-Franken 

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

 
3

E
 ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD 

Zaterdag 2 mrt 19.00 u. OLV van Lourdes 

Maandag 4 mrt 19.00 u. OLV van Lourdes 

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

 
4

E
 ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD 

Zaterdag 9 mrt 19.00 u. OLV van Lourdes 

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

Woensdag 13 mrt 19.00 u. t.e.v. H. Antonius 



20                                                 16
e 
 jaargang, nr. 3 – 9 februari 2013 

 

   

5
E
 ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD 

Zaterdag 16 mrt 19.00 u. OLV van Lourdes 

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

Woensdag 20 mrt 19.00 u. t.e.v. H. Antonius 

 
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 9 maart bij: Diaken R. Fleischeuer 

4528072, Administratie 4512275, Het Priesterteam, Kerkbestuur of assistente sacristie. 

 
Parochie HH Petrus en Michaël:   

Kerkbijdrage: Rabobank 147603676  

 

Parochie H. Bernadette – Baandert: 

Kerkbijdrage: Giro 157.19.73 

 

Parochie H. Paulus – Limb’veld  

Kerkbijdrage: Giro 3268633  
 
Algemeen nummer Kerkbijdrage  

Parochiecomité:: Giro 1032540 

                      

 
 
 

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 email: 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 en overige: 

    administratie:  4512275  

 
Het volgende parochieblad no 4 verschijnt op 23 maart en loopt tot 4 mei 2013. 

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

Voor opgave abonnement parochieblad:  Administratie 046-4512275 

of schrijf naar:  Kloosterplein 10 -  6131 EP Sittard 

 


