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Dit parochieblad is bedoeld voor een periode van 6 weken. 

De volgende aflevering verschijnt 23 februari 2014. 

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

Zie ook onze website: www.rk-kerken-sittard.nl 
 

 

BIDT  U OOK VOOR (UW) KINDEREN??  LIEFDE UIT ZICH IN GEBED!                                                                     

MOEDER MARIA BIDT IN DE TEMPEL VOOR HAAR KIND JEZUS! 

Een oude man wist niet goed wat hij die dag moest doen. Zijn leven was 

eenzaam geworden. De herinnering aan vroeger jaren maakte hem neerslachtig. 

Hij kon de mentaliteit van de jeugd niet meer volgen. Hij wilde niet meer leven 

en hij wilde ook niet sterven. Hij besluit naar de tempel te gaan. Zijn naam is 

Simeon. De tempel is groot. Op de pleinen er omheen is altijd veel volk. Er is 

altijd wel wat te beleven. Daar komt een jeugdig echtpaar met een kind. Het 

kind heet Jezus. Zijn geboorte is met Maria Lichtmis veertig dagen geleden. 

Tijd om het op te dragen aan God, zo luidde het Joodse voorschrift voor iedere 

gelovige. Onlangs schreef collega pastoor Brouwers over een ervaring in zijn 

parochiekerk:  Ik stond vorige week een beetje gestresst in de kerk. Er was vlak 

daarvoor teveel tegelijk in mijn huis gebeurd. Aardappels op het fornuis, een 
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vastgelopen computer, een telefoongesprek en nog iemand aan de deur. Uit de 

keuken klonk de bel van de magnetron. Dus ik stond wel in de kerk, maar nog 

niet met mijn hart erbij, nog niet hier en nu, niet hier bij altijd en overal, nog 

niet bij God, bij mezelf en de mensen. Op de eerste rij van het kinderkoor stond 

een meisje. Ze is, schat ik, de jongste van het koor. Ze komt mij, schat ik, 

ongeveer tot aan de knie. Ze klemt een klapper tegen haar buikje en houdt hem 

schuin overeind met haar armpjes. Naar mijn lengte vertaald, zou het een 

klapper zijn van ongeveer een meter hoog. Het meisje zingt hartstochtelijk mee 

en beweegt haar hele lijfje op de vrolijke Nederlandse tekst. Een liedje later 

liggen de zaken anders. Het is een Engels lied. Ik zie hoe het meisje moeiteloos 

overschakelt en begint te playbacken. Ze doet haar uiterste best, ook al is het 

bijna bedtijd. Het refrein eindigt in een lange noot, een aaah... Het meisje houdt 

de mond ver open. En nu gebeurt het haar, dat een rijpe gaap over haar 

mondspieren komt. De geplaybackte ‘A’ wordt een gaap en houdt haar mond 

ver open gesperd, vele seconden nog nadat alle kinderen het lied beëindigd 

hadden. Mijn stress is dan volledig verdwenen. Deze fee heeft me helemaal 

teruggebracht naar hier en nu. Ze maakt me ervan bewust dat het leven vol 

verborgen ontroering is en vreugden. Hier is het feest van het leven aan de gang. 

Het de dag van dit meisje en van mij en van ons allemaal. Goddank maak ik 

hier deel van uit... God dank! Een kind kan je tot God brengen.   

SIMEON EN GOD 

De oude Simeon was naar de tempel gegaan. Hij deed dat niet elke dag. Maar 

vandaag had hij plotseling gedacht: ‘Kom, ik loop eens naar de tempel. 

Misschien leidt het mijn gedachten af van sombere bespiegelingen.’ Achteraf 

zal Simeon stellig beweren dat het een goddelijke ingeving was, het plan van 

die ochtend om nog eens over het tempelplein te wandelen. Want je kunt het 

wel toeval noemen, maar het heeft hem intens gelukkig gemaakt; het heeft zin 

gegeven aan zijn oude dag. En zin is geen toeval. De ontmoeting met Maria en 

Jozef en hun kindje ontroerde Simeon diep. Hij zei: ‘nu ik dit gezien heb durf ik 

te sterven. Er is toekomst!’                                                                                                             

GOD EN KIND 

Kinderen maken God zichtbaar. Dat hebben we altijd al geweten. In de eerste 

eeuwen van het christendom kregen kinderen een speciale taak in de liturgie. 

Dus niet in gezinsmissen of nevendiensten, maar in de plechtige viering van de 

volwassenen. Daar waren kinderen gevraagd. Ze kregen de taak om de gebeden 

te reciteren. Van de ene kant omdat ze heldere hoge stemmen hadden die ver 

konden reiken. Maar vooral omdat men ervan overtuigd was dat de bede van 

een kind hoger in de hemel zou doordringen. Een kind zou God makkelijker 

kunnen vertederen dan een volwassene. Dus zongen de kinderen de voorbeden. 

Ze deden ook lezingen. In Florence wordt een grafsteen bewaard uit de eerste 

eeuwen van het christendom. Ze gedenkt een vijfjarige jongen die lector in de 

kerk was. We hebben altijd geweten dat kinderen nog dicht bij God staan. Jezus 
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hoort bij God. Zoals een kind laatst heet spontaan verwoordde bij het antwoord 

op de vraag: ‘Wat heeft mamma in de buik?’ Die antwoordde zonder aarzelen: 

‘God!’ Daar werd immers zijn zusje geschapen. Simeon begreep dat dit kind 

Jezus een heel bijzondere band met God had. En dat zou ook lijden met zich 

meebrengen. Met een kind in je armen voel je niet alleen blije ontroering maar 

ook smartelijke zorg. 

Bij een doop bidden we altijd: ‘God, laat dit kind alle geluk vinden dat onder 

ons mogelijk is.’ Dan valt een stilte. Want iedereen beseft dat dit kind ook veel 

ellende zal zien. ‘God, behoed dit kind dat uit uw vriendelijkheid is 

voortgekomen!’ Is dat ook uw gebed? Dat wens ik u en mezelf van harte toe! 
Deken Wilbert van Rens 

 

   GEBEDSINTENTIES 

De pauselijk aanbevolen gebedsintentie voor de maand januari 

luidt: ‘Waardigheid van de mens bij economische vooruitgang: 

Dat allen een authentieke ontwikkeling van de economie 

bevorderen, die de waardigheid van alle mensen en volken 

respecteert’. De gebedsintentie voor de evangelisatie luidt dan: 

‘Christenen op weg naar eenheid: Dat de christenen van de 

verschillende denominaties de weg mogen gaan naar de eenheid, 

die Christus gewild heeft’.  

Voor de maand februari luidt de aanbevolen pauselijke intentie: 

‘Respect voor de wijsheid van ouderen: Dat de wijsheid en 

ervaring van ouderen wordt gerespecteerd in de Kerk en de 

maatschappij’. De gebedsintentie voor de evangelisatie luidt 

dan: ‘Samenwerking voor de evangelisatie: Dat de priesters, 

religieuzen en leken onbaatzuchtig samenwerken voor de 

evangelisatie’.  

 

 

januari 

   
 

februari 

2014 

 

Kerkbalans: vijf Nederlandse kerken 

                     werken samen aan hun geldwerving 

Kerkbalans is de gezamenlijke actie van vijf Nederlandse kerken voor de geldwerving 

ten behoeve van de plaatselijke parochies, gemeenten en kerken. In Kerkbalans werken 

samen: de Room-Katholieke Kerk in Nederland, de Protestantse Kerk in Nederland, de 

Oud-Katholieke Kerk van Nederland, de Algemene Doopsgezinde Sociëteit en de 

Remonstrantse Broederschap. 

De Actie Kerkbalans wordt sinds 1973 aan het begin van elk jaar, in de tweede helft van 

januari, gehouden. De deelnemende kerken doen in die periode een beroep op hun leden 

voor een financiële bijdrage. Elk jaar gaan meer dan een half miljoen vrijwilligers op 

pad om bij hun mede-kerkleden een verzoek om een financiële bijdrage voor de kerk te 

bezorgen en om die later in de vorm van een toezegging weer op te halen. 

Op deze manier worden elk jaar enkele honderden miljoenen euro’s voor de kerken 
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bijeen gebracht. Kerkbalans is daarmee de grootste financiële inzamelingsactie van 

Nederland. Deze vorm van geldwerving is voor de deelnemende kerken verreweg de 

grootste bron van inkomsten. Door de intensieve voorbereiding en nazorg heeft 

Kerkbalans in de praktijk het karakter van een permanente campagne. De Actie 

Kerkbalans wordt gevoerd onder het motto: “Wat is de kerk jou/u waard?”  Voor 

meer informatie en illustratiemateriaal: www.kerkbalans.nl 

 

 

Een heel hartelijk DANK-U-WEL  

aan al degenen die ook dit jaar weer hebben bijgedragen  

aan de mooie vieringen en  versieringen in de Kersttijd! 

Kerststalbouwers, bloemdecoratiegroep, kosters, lectoren en 

acolieten, zangers, organisten, dirigenten, collectanten en allen 

die zich hebben ingezet voor onze kerken. Heel hartelijk dank!! 
 

 

 

               2014 

Wat is 

de kerk 

jou waard?? 

Vergeet het niet! 
Voor de 41-ste keer gaat op zondag 12 januari in Nederland de Actie Kerkbalans van 

start. Daarin werken vijf Nederlandse kerkgenootschappen samen voor de fondswerving 

ten behoeve van de plaatselijke parochies en gemeenten. In de Actie Kerkbalans werken 

samen: de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland, de Protestantse Kerk in Nederland, de 

Oud-Katholieke Kerk van Nederland, de Algemene Doopsgezinde Sociëteit en de 

Remonstrantse Broederschap. De Actie Kerkbalans wordt sinds 1973 aan het begin van 

elk jaar, in de tweede helft van januari, gehouden. De deelnemende kerken doen in die 

periode een beroep op hun leden voor een financiële bijdrage. Elk jaar gaan meer dan 

een half miljoen vrijwilligers op pad om bij hun mede-kerkleden een verzoek om een 

financiële bijdrage voor de kerk te bezorgen en om die later in de vorm van een toezeg-

ging weer op te halen. Op deze manier worden elk jaar enkele honderden miljoenen 

euro’s voor de Nederlandse kerken bijeen gebracht. Kerkbalans is daarmee de grootste 

financiële inzamelingsactie van Nederland. Deze vorm van geldwerving is voor de deel-

nemende kerken verreweg de grootste bron van inkomsten. Door de intensieve voor-

bereiding en nazorg heeft Kerkbalans in de praktijk het karakter van een permanente 

campagne. Sinds 2005 hebben de kerken een vernieuwing van hun geldwerving gere-

aliseerd. Kerkbalans Nieuwe Stijl doet met succes een beroep op bestaande en nieuwe 

doelgroepen. De Actie Kerkbalans wordt in 2014 gehouden van zondag 12 tot en met 

zondag 26 januari onder het motto: “Wat is de kerk u (jou/mij) waard?”. 
     PS  U vindt reserve acceptgiro’s of machtiging achter in de kerk!! of zie blz 20 !! 

http://www.kerkbalans.nl/
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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 

 
PAUS VERSUS KONING GELD IN EERSTE TV-INTERVIEW  
 

Paus Franciscus heeft eind november zijn bezorgdheid uitgesproken over de 

enorme jeugdwerkloosheid in sommige Europese landen. Dat deed de bisschop 

van Rome in zijn eerste tv-interview sinds zijn verkiezing. De eer was te beurt 

gevallen aan TN TV, een omroep uit zijn geboorteland Argentinië. 

Waardig door arbeid 
“We leven vandaag in een oneerlijk internationaal systeem waar 'Koning Geld' 

een centrale rol heeft”, waarschuwde Franciscus, die bepaald niet bekend staat 

als een overtuigd aanhanger van het kapitalisme. De paus hekelde het feit dat 

sommige Europese landen een jeugdwerkloosheid hebben van 40 procent of 

hoger. “Een hele generatie jongeren kent de waardigheid niet die je krijgt door 

te werken.” 

Wegwerpcultuur 
De jeugdwerkloos is in sommige Europese landen torenhoog. Zo zit in 

bijvoorbeeld Griekenland en Spanje meer dan de helft van de jongeren zonder 

baan. Volgens de paus zijn echter niet alleen jonge werkzoekenden de dupe. 

Oudere mensen zouden worden verwaarloosd als ze de leeftijd zijn gepasseerd 

waarop ze het meeste geld verdienen. Franciscus sprak over een 

“wegwerpcultuur” waarin jongeren en ouderen worden “afgedankt”. “Een volk 

dat niets geeft om jongeren of ouderen heeft geen toekomst”, stelde de paus. 

“Jongeren nemen de samenleving mee de toekomst in, terwijl de oudere 

generatie de maatschappij een geheugen en wijsheid geeft.” 

Benedictus XVI 
Ook Franciscus’ voorgangers Benedictus XVI en Johannes Paulus II lieten zich 

geregeld kritisch uit over het ongebreidelde kapitalisme en al zijn rampzalige 

gevolgen. “Als de logica van de winst domineert dan vergroot zij de afstand 

tussen de armen en de rijken, en veroorzaakt zij een catastrofaal gebruik van de 

planeet", zei paus Benedictus XVI op 23 september 2007 Velletri. “Wanneer de 

dominante logica daarentegen er een van delen en solidariteit wordt, dan is het 

mogelijk een ommekeer te bewerkstelligen en ons te oriënteren op een 

rechtvaardige ontwikkeling voor het gemeenschappelijk goed van allen. Het 

komt er dus ten diepste op aan te kiezen tussen egoïsme en liefde, tussen 

rechtvaardigheid en oneerlijkheid en tenslotte tussen God en Satan.” 

 

 

mailto:digitaalparochieblad@kpnmail.nl


6                                               17e  jaargang, nr. 2 – 12 januari 2014 
 

                          Parochie  H. Petrus en H. Michaël - Sittard
                                                                                    St.-Petruskerk: Kerkplein    

     St.-Michielskerk:   Markt 24 

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

    Deken Van Rens, Kloosterplein 10,  4512275  

Kapelaan A. vd. Wegen,  Oude Markt 24  4512628 

Kerkbijdrage: Parochiecomité H.Petrus en H.Michaël  

Kloosterplein 10, 6131EP Sittard 

ING-bank 1032540 (IBAN: NL51INGB0001032540) 

Rabobank 147603676 (IBAN: NL98RABO0 147603676)
 

MEDEDELING  EN  PROFICIAT:  De laatste 2 grote schilderijen – die ter restauratie 

zich nog bevinden in het restauratie-atelier SCRAL – komen half februari/begin maart 

terug naar onze St.–Michielskerk. Deze restauratie is geheel gefinancierd uit middelen, 

giften en donaties van Provincie, Gemeente, stichtingen en zeker ook van particulieren 

die onze kerk een warm hart toedragen. Geheel uit die middelen is alles betaald, niets 

uit de inkomsten van onze Kerken waar de parochianen allereerst hun gelden voor 

geven om het geloof te verkondigen en onze kerken in stand te houden. Deze moeilijke 

opdracht om ook de “schatten” van onze geloofsoverdracht goed te bewaren en in stand 

te houden is dank zij velen verwezenlijkt. Onze kerkmeester Drs. Guus Janssen, die 

onlangs nog de culturele prijs “de Ziepesjprènger” in ontvangst mocht nemen - en 

waarvoor hem alsnog van harte feliciteren - heeft bijvoorbeeld hiervoor geweldig veel 

werk verricht. Hij heeft een groot aandeel gehad in de voortgang van deze restauratie. 

Veel dank en nogmaals Proficiat!! 

 

   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!   

 

GEDOOPT 
Daphne, dochter  v ouders Bindels-Spiertz,  Pater Schreursstraat 11 --        15-12-2013 

Xavier,   zoon  v ouders Maessen-Smeets,  Peyerstraat 73 Echt  --               20-12-2013 

Amy, dochter  v ouders Driessen-Schuttinga, Florentius Schaepdreef 4 --    22-12-2013 

Anna, dochter  v ouders Kramer-Lohman,  Huize Witham 4 Nieuwstadt --  26-12-2013 
Gefeliciteerd! Wij bidden dat Daphne, Xavier, Amy en Anna onder de goede zorgen van de 

ouders en naar hun voorbeeld en ook dat van hun peetouders en van de hele 

geloofsgemeenschap, moge opgroeien tot een goede christen. 
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KERKELIJK HUWELIJK                  
   gaan huwen:   

Herbert Klein en Loes Bovendeaard,  Aan het Bos 28, op 4 april 2014 (Basiliek) 

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

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

 Aanstaande bruidsparen die voornemens zijn een kerkelijk huwelijk te sluiten, neemt 

u a.u.b. contact op met de deken. Minstens een half jaar vòòr de geplande 

trouwdatum!  U kunt contact opnemen met de deken  046-4512275 en/of diaken Ter 

Haar: 046-4513381. 
 

DOOR HEILIG VORMSEL WORDEN VOLLEDIG VERBONDEN 

MET DE KERK VAN JEZUS CHRISTUS 

OP 26 JANUARI 2014 TOEGEDIEND DOOR EM.VICARIS MGR F. VROEMEN. 

Merlijn Arts 

Sam Baars 

Wendy Barendsz 

Vicky Bergman 

Fraon Bischoff 

Bram Bothmer 

Jill de Bree 

Thei Brinkman 

Jarno Broers 

Isa Brouwers 

Thomas Bruinsma 

Fleur Claessens 

Stan Claessens 

Isa Coenen 

Ronny Dekker 

Freek Dirkx 

Senna Dols 

Isa Driessen 

Diego Ehlen 

Sven van Eijs 

Emma Essing 

Shakira Extra 

Dylan Frissen 

Marijs Gadiot

Sanne Geelen 

Choënne Gielen 

Tabian Gijzen 

Joan Gruisen 

Kyara de Haan 

Jesse Habets 

Elise Hage 

Taymara Hato 

Nina Heinz 

Colin Huiveneers 

Sem Jacobs 

Noortje Janssen 

Melvin Junghans  

Fenne van Keulen  

Carlijn Krijger 

Justin Lenselink 

Anoeschka vd Linden 

Bas Mengels 

Gioya Mertens 

Britney Mols 

Dimphy Moonen 

Bjorn Munsters 

Karlijn Nelissen

Tycho Oijen 

Jeffrey Ots 

Verena Quix 

Rinke Quix 

Emma Reinhard 

Sabrina Revenich 

Jordi Sievers 

Ruud Smits 

Falon Stalder 

Dawid Szrejder 

Daan Toulouse 

Dylano Ubachs 

Kenneth Ubachs 

Quinn Vahsen 

Femke Vanneer 

Maud Vanwersch 

Kim v Vehmendahl 

Daniel Verheggen 

Nikki Vinken 

Koen Vroemen 

Sofie de Weerd 

Rafke ten Wolde 

Veerle Ydema 

Timo Zuidwijk

 
PROFICIAT MET JULLIE KEUZE - 

OUDERS EN KERK STAAN ALS ÉÉN MAN ACHTER JULLIE !!  
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OVERLEDEN 
 

Joop de Veen 

Annie Frissen-Stegeman 

 

 

 

Dobbelsteynporte 14 

Kleine Steeg 1-6 

 

 

   

  74 jaar                                       

  74 jaar  

   

 

 

†  13-12-2013                                   

†  18-12-2013   

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

 
 

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 
 

 

 

  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 

 

OPEN KERK: donderdag 9 januari v 10.30 – 12.30 u in de St.-Michielskerk.  

Vanaf 15 augustus 2013  waken we maandelijks op een 

donderdagmorgen in de St. Michielskerk  voor het uitgestelde 

Allerheiligste bij Jezus, en bidden we voor de nieuwe evangelisatie 

in onze parochies, in het bezinningshuis Regina Carmeli, in het 

bisdom en in de Kerk.  Iedereen is van harte uitgenodigd, om een 

korte of langere tijd in de kerk aanwezig te zijn en daardoor de 

mensen, die de kerk binnenlopen (met een kaarsje, dat hun buiten 

aangeboden werd), bij Jezus te brengen. Ons gebed en aanbiddingsmuziek en -

liederen door leden van de Kommel zullen ertoe bijdragen, dat deze gebedsuren 

voor velen tot een ontmoeting met de Levende Heer kunnen worden.  

Data: donderdag 9 januari, 6 februari, 6 maart, 10 april, 8 mei, 5 juni, 10 

juli, 14 aug., 11 sept., 9 okt., 6 nov.,11 dec. 

Locatie: St.-Michielskerk aan de Markt. 

 
 Zondag 2 febr. (14.30 – 17.30 uur)                                              

Middag          "DAG VAN HET GODGEWIJDE LEVEN" 

Leiding: Rector Ruud Goertz 

 

mailto:digitaalparochieblad@kpnmail.nl
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 INFORMATIE: Bezinningshuis Regina Carmeli, Kollenberg 2, 6130 AA Sittard,   

tel 4570993,  Zr. M. Gisela: regina.carmeli@carmeldcj.nl  ---   www.reginacarmeli.nl 

LOF  EN AANBIDDING:  IN DE ST.-MICHIELSKERK!! 
Vanaf  eind oktober hebben we het wekelijkse biduur niet meer in de 

St.Petruskerk maar iedere donderdag in de St.-Michielskerk: van 11u-12u. 

Het is fijn om te zien hoe marktbezoekers even “tijd nemen” om Hem te 

aanbidden of een kaarsje op te steken. In dezelfde St.-Michielskerk 

wordt ook maandelijks  het EvaVita gebedsuur ofwel OPEN 

KERK wordt gehouden: de eerstvolgende keer is  OPEN KERK op 

donderdag 9 januari en daarna 6 februari  a.s. van 10u30-12u30. 

De data in 2014 voor OPEN KERK zijn allemaal op de donderdagen van 

10u30-12u30:   6 februari, 6 maart, 10 april, 8 mei, 5 juni, 10 juli, 14 augustus, 

11 september, 9 oktober, 6 november, en 11 december.   

 

 
 

 

  GEZINSMIS MARIA LICHTMIS  

Op zaterdagavond 1 februari is er bij gelegenheid van het feest van 

de Opdracht van Jezus in de tempel -Maria Lichtmis- om 18.00 uur 

in de St.-Petruskerk weer een speciale Gezinsmis.  

Ouders en kinderen, welkom! 
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UW AANDACHT S.V.P.  
Zondag 12 januari: Feest Doop van de Heer. Afsluiting van de Kersttijd. 

Zondag 19 januari: Tweede Zondag door het Jaar.  
18 t/m 25 januari: Gebedsweek voor de Eenheid van de Christenen. 
Zondag 26 januari: Derde zondag door het Jaar. In de St.Petruskerk in de H. Mis van 
11.30 uur toediening van het sacrament van het H.Vormsel door oud-vicaris  
Mgr. Fr. Vroemen aan leerlingen van de groepen 8 van de Binnenstad, Baandert en 
Limbrichterveld/Hoogveld.  
Zondag 2 februari: Maria Lichtmis, Feest van de Opdracht van de Heer.  
Dag van het Godgewijde leven. In de Eucharistievieringen vindt de zegening van de 
kaarsen plaats. Op zaterdagavond (1 februari) is om 18.00 uur in de St.-Petruskerk 
tevens een gezinsviering b.g.g. van het feest van Maria Lichtmis: tevens gedachtenis 
van de H. Blasius. De Blasiuszegen wordt in alle HH.Missen gegeven ter afweer van 
keel- en andere ziekten. 
Vrijdag 7 februari: Eerste Vrijdag van de maand, toegewijd aan het H. Hart van Jezus. 
Vanaf 17.00 uur wordt de H. Communie gebracht aan zieken en aan-huis-gebondenen. 

Zondag 9 februari: Vijfde zondag door het Jaar. 
Dinsdag 11 februari: Gedachtenis van O.L.Vrouw van Lourdes, Wereldziekendag  

Zondag 16 februari: Zesde zondag door het Jaar. 

Vrijdag 21 februari: Sterfdag deken Tijssen. 

Zaterdag 22 februari: St.-Petrus’Stoel, patroonsfeest van de St.-Petruskerk. 

 

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 

  KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES 
Attentie: het vólgend parochieblad bestrijkt de periode van 22 februari tot 5 april 2014. 
Misintenties die u daarin graag vermeld wilt zien, dienen uiterlijk opgegeven te zijn 
vrijdag 14 februari 2014 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 11 januari 

18.00 uur  gestplev zielenrust v overl 

echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 

Catharina Krux; pljrd overl. ouders 

Gerards-Schoonus; nadienst: Joop de 

Veen, Annie Frissen-Stegeman (samenzang) 

Zondag 12 januari 
 Feest Doop van de Heer 

11.30 uur gestplev Lies Roppe en overl. 

v.d fam. Roppe-Kissels; gestplev overl 

fam Cobben-Cals; gestplev overl fam 

Muyres-Maessen; plev voor heilige 

priesters, religieuzen en de vrede in de 

wereld (Petruskoor) 
Maandag 13 januari 
08.00 uur ev v overleden ouders Leonard 
Dieteren en Maria Brandts uit 
dankbaarheid 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
Dinsdag 14 januari 

mailto:digitaalparochieblad@kpnmail.nl
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08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en 

Hendriks en Mgr. Ben Janssen 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

Woensdag 15 januari   

   H. Arnold Janssen, priester           

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev em-pastoor Eduard 

Hoenen  

Donderdag 16 januari 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen  

19.00 uur gestev overledenen vd fam 

Feron-Hoenen  

Vrijdag 17 januari 

   H. Antonius, abt 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen  
19.00 uur gestev Corry Close en familie 
Zaterdag 18 januari 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

18.00 uur gestplev zielenrust v overl 

echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 

Catharina Krux; 2epljrd Louis Beursgens; 

nadienst: Joop de Veen, Annie Frissen-

Stegeman  (samenzang)  
Zondag 19 januari 
   Tweede zondag door het jaar 

11.30 uur gestpljrd Guus van Aubel en 

Mia v Aubel-Arnoldts; gestplev 

overledenen vd fam Duynstee-van Basten 

Batenburg; gestpljrd overl ouders 

Creemers-Cals; gestplev overl. ouders 

Busard-Helwegen; overleden familieleden 

Pier-Weijzen; plev voor heilige priesters, 

religieuzen en de vrede in de wereld; plev 

Miny Reijnders-Kuijpers; pljrd Dolf Ruigt  

(Michielskoor) 
Maandag 20 januari  
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev overledenen vd fam 

Stessen 

Dinsdag 21 januari 
   H. Agnes, maagd en martelares  
08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en 
Hendriks 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
Woensdag 22 januari  
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen  

19.00 uur tev OLVr v Lourdes 

Donderdag 23 januari 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur tev H. Bernadette 
Vrijdag 24 januari 
   H. Franciscus van Sales, bisschop en 
  kerkleraar  

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen  

19.00 uur gestev Maria ten Dijck  
Zaterdag 25 januari 
 Feest Bekering vd H. Apostel Paulus 

08.00 uur plev overl grootouders Simonis-
Tummers en Hage- Simonis; gestev echtp 
Caulfield-Tholen 

18.00 uur gestplev zielenrust v overl echtp 

Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 

Catharina Krux; pljrd Robert Thijssen; 

nadienst: Joop de Veen, Annie Frissen-

Stegeman  (samenzang) 
Zondag 26 januari 
 Derde zondag door het jaar 
Viering van het Heilig Vormsel, door Mgr. 
Fr. Vroemen, em. vicaris. 

11.30 uur gestpljrd overleden echtpaar 

Ritzen-Merckelbagh; gestpljrd Corry 

Strijbos; pljrd ouders Broer Cals en Toos 

Cals-Schins (samenzang) 
Maandag 27 januari 
08.00 uur ev overledenen van de fam. 
Smeets-Bouwels; gestev echtp Caulfield-
Tholen  

19.00 uur gestev overl echtp Feron-

Hoenen en em-past. Eduard Hoenen 
Dinsdag 28 januari 

   H. Thomas van Aquino, priester en  
   kerkleraar 
08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en 
Hendriks 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

Woensdag 29 januari 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev v echtp Louis en Ellie 

Corbeij-Gieskens 
Donderdag 30 januari 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;  

19.00 uur v overl pelgrims 
Vrijdag 31 januari 
   H. Johannes (Don) Bosco, priester 
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08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen  
19.00 uur v kinderen en hun ouders 

Zaterdag 1 februari  
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen  

18.00 uur Gezinsmis: gestplev zielenrust 

v overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria 

Hubertina Catharina Krux; (Samenzang) 
Zondag 2 februari  

Feest Opdracht vd Heer (Maria Lichtmis) 
11.30 uur plzwd Joop de Veen; gestpljrd v 
Jo Göbbels; gestpljrd Sef en José Kleyen-
Cals en overl ouders Martens-Kleynen; 
pljrd Pi Wilms en zoon Marc (Petruskoor) 
Maandag 3 februari 
 H. Blasius, bisschop en martelaar  

08.00 uur ev tev de H. Geest v allen, die 

in ons bisdom en in de parochies gesteld 

zijn om leiding te geven 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
Dinsdag 4 februari 
08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en 
Hendriks; t.e.v. de H. Engelbewaarders uit 
dankbaarheid v bescherming en leiding 

19.00 uur gestev v echtp Louis en Ellie 

Corbeij-Gieskens; gestev echtp Caulfield-

Tholen 
Woensdag 5 februari 
   H. Agatha, maagd en martelares   

08.00 uur ev tev St. Joseph v goede 

gezinnen en de moed om godsdienstig te 

leven; gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev overl ouders Schaekens-

Peulen en zonen Jozef en Martin 
Donderdag 6 februari 

    HH Paulus Miki en gezellen, 

martelaren 08.00 uur gestev echtp 

Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev overl. echtp. Feron-

Hoenen en em-past. Eduard Hoenen 
Vrijdag 7 februari 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen  

19.00 uur gestev ter ere van het H. Hart 

van Jezus  
Zaterdag 8 februari 
08.00 uur ev voor priesterroepingen in 

parochie, dekenaat en bisdom; gestev 

echtp Caulfield-Tholen  

18.00 uur gestplev zielenrust v overl 

echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 

Catharina Krux; pljrd ovrl. ouders 

Wijshoff-Bormans (Samenzang) 
Zondag 9 februari 
 Vijfde Zondag door het jaar   

11.30 uur 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; gestpljrd overl ouders en groot-

ouders Cristofoli-Pezzot en zoon Aldo; 

  (Petruskoor) 

Maandag 10 februari 
 H. Scholastica, maagd 

08.00 uur ev v overleden ouders Leonard 

Dieteren en Maria Brandts uit 

dankbaarheid 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
Dinsdag 11 februari 
08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en 

Hendriks en Mgr. Ben Janssen 

19.00 uur gestev R.P. Jan Janssen; gestev 

echtp Caulfield-Tholen  
Woensdag 12 februari 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen  

19.00 uur gestev em-pastoor Eduard 

Hoenen 

Donderdag 13 februari 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur ev echtp Keymis-Buyink 

Vrijdag 14 februari 
Feest HH. Cyrillus, monnik, en 
Methodius, bisschop en patronen van 
Europa  

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev Corry Close en familie 

Zaterdag 15 februari 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;  

18.00 uur gestplev zielenrust v overl 

echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 

Catharina Krux; gestplev voor de 

zielenrust van Willy Karmelk Oremus en 
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familie; pljrd Christien Moling-Ubben  

(Samenzang) 
Zondag 16 februari 
 Zesde Zondag door het jaar   
11.30 uur gestpljrd Tiny Hoogenberk; 

gestplrd v overl echtpaar Toon en Toos de 

Louw-Francot; gestplev overleden ouders 

Eyckeler-Buijzen en dochter Marijke; 

overleden familieleden Pier-Weijzen; pljrd 

Jacques Brouwers  (Samenzang) 

Maandag 17 februari 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev overleden echtpaar 

Kaptein-Haagmans 
Dinsdag 18 februari 
08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en 
Hendriks 

19.00 uur tev OLV+H.B. tot int. vd 

stichters; gestev echtp Caulfield-Tholen 

Woensdag 19 februari 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev overleden echtpaar 

Meulenberg-Kleuters 

Donderdag 20 februari 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev overledenen van de fam. 

Feron-Hoenen 

Vrijdag 21 februari  
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev Lies Roppe en overl. v.d 

fam. Roppe-Kissels 

Zaterdag 22 februari 
 Feest Sint Petrus’ Stoel 
08.00 uur plev overl grootouders 
Simonis-Tummers en Hage- Simonis; 
gestev echtp Caulfield-Tholen 
 

ST.-MICHIELSKERK 
De aanvangstijden van de HH Missen zijn: 

zondag 8.30 en 9.30 uur !! 

 Donderdag 9 januari 

10u30-12u30: OPEN KERK:  Uitstelling 

+ Aanbidding 

 Zondag 12 januari 
      Feest Doop van de Heer 

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

Donderdag 16 januari 

 11u-12u: Uitstelling + Aanbidding 

Zondag 19 januari 
      Tweede 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; gestpljrd Zus Cornelissen-
Konings (Bernadettekoor) 

Donderdag 23 januari 

 11u-12u: Uitstelling + Aanbidding 

Zondag 26 januari 
   Derde 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; plev em-deken Cees 
Buschman (samenzang)  

Donderdag 30 januari 

11u-12u: Uitstelling + Aanbidding 

Zondag 2 februari 

 Feest Opdracht vd Heer (Maria 
  Lichtmis) 
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen  

09.30 uur gestplev zielenrust v overl echtp  

Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 

Catharina Krux; gestpljrd Harry Flecken;  

(Bernadettekoor)  

Donderdag 6 februari 

10u30-12u30: OPEN KERK:  Uitstelling + 

Aanbidding 

Zondag 9 februari 
   Vijfde Zondag door het jaar  

08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen                 

09.30 uur gestplev zielenrust v overl echtp 

Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 

Catharina Krux; (samenzang) 

Donderdag 13 februari 

11u-12u: Uitstelling + Aanbidding 

Zondag 16 februari 
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   Zesde Zondag door het jaar  
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen                 
09.30 uur gestplev zielenrust v overl echtp 
Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 

Catharina Krux; gestpljrd Corry Wetzels-
Wilms (samenzang)  

Donderdag 20 februari 

11u-12u: Uitstelling + Aanbidding 
 
 
 

 

 
Denkt u aan uw kerkbijdrage?!                                                                          
(zie blz. 3 +4)  Banknummers op blz 20 

 
 

 

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 12 januari 
 Feest Doop van de Heer 
10.30 uur voor overl echtp Caulfield-Tholen  
Voorlevende en overleden leden van het 
Aartsbroederschap, voor de intenties van de 
erven Robertz. (basiliekkoor) 
Dinsdag 14 januari 

09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen  
Donderdag 16 januari 
10.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans 
en leden vd Aartsbroederschap, voor overl 
echtp Caulfield-Tholen,voor de intenties v.d. 
erven Roberts 
Zaterdag 18 januari 
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen 
Zondag 19 januari 
   Tweede zondag door het jaar 
10.30 uur  overl echtp Caulfield-Tholen, 
voor de intenties v.d. Erven Robertz  
Dinsdag 21 januari 
   H. Agnes, maagd en martelares  
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen 
Donderdag 23 januari 
10.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans 
en leden vd Aartsbroederschap, voor overl 
echtp Caulfield-Tholen, voor de intenties 
v.d. erven Robertz 
Zaterdag 25 januari 
 Feest Bekering vd H. Apostel Paulus 
09.00 uur voor overl echtp Caulfield-Tholen 
Zondag 26 januari 
 Derde zondag door het jaar 

10.30 uur voor overl echtp Caulfield-
Tholen, ter intentie van René Busc en Fien 
Busc-Janssen,  voor overl. ouders Penners-
van Helden en zoon Harrie Penners, voor 
intenties v.d erven Robertz  (Basiliekkoor) 
Dinsdag 28 januari 
   H. Thomas van Aquino, priester en  
   kerkleraar 
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen 
Donderdag 30 januari 
10.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans 
en leden vd Aartsbroederschap, overl echtp 
Caulfield-Tholen, voor Pierre Scheimts, 
voor de intenties v.d. erven Robertz 
Zaterdag 1 februari 
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen 
Zondag 2 februari                                     
Feest Opdracht vd Heer (Maria Lichtmis) 

10.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen 

voor de intenties v.d. erven Robertz 
Dinsdag 4 februari 
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen 
Donderdag 6 februari 
    HH Paulus Miki en gezellen, martelaren 
10.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans 
en leden vd Aartsbroederschap, voor overl 
echtp Caulfield-Tholen, jrd v Felix Herzig 
en v overl familie Vredegoor, v de intenties 
v.d. erven Robertz 
Zaterdag 8 februari 
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen  
Zondag 9 februari 
 Vijfde Zondag door het jaar   
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10.30 uur  voor de levende en overleden 
leden v.h Aartsbroederschap, voor overl  
echtp Caulfield-Tholen, voor de intenties 
v.d. erven Robertz   (Basiliekkoor) 
Dinsdag 11 februari 
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen 

Donderdag 13 februari 
10.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans 
en leden vd Aartsbroederschap, voor overl 
echtp Caulfield-Tholen, v de erven Robertz  
Zaterdag 15 februari 
09.00 uur  overl echtp Caulfield-Tholen 
Zondag 16 februari 
 Zesde Zondag door het jaar   

10.30 uur  voor de levende en overleden 
leden v.h Aartsbroederschap, voor overl  
echtp Caulfield-Tholen, voor de intenties 
v.d. erven Robertz   (Basiliekkoor) 
Dinsdag 18 februari 
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen 

Donderdag 20 februari 
10.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans 
en leden vd Aartsbroederschap, voor overl 
echtp Caulfield-Tholen, v de erven Robertz  
Zaterdag 22 februari 
 Feest Sint Petrus’ Stoel 

09.00 uur  overl echtp Caulfield-Tholen 

 
 
 
 
 

 

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

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

Kerkbijdrage Gironr 157.19.73 

IBAN: NL07INGB0001571973 

 

H.COMMUNIE VOOR AAN HUIS GEBONDENEN 

Op vrijdag 7 februari (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.  
 

WEBSITE  RK. URNENHOF                                                                                   

Sinds vorige maand (december 2013) beschikt de RK Urnenhof over een eigen website: 

www.urnenhof.nl . Daar vindt men algemene informatie over de RK Urnenhof en deze 

website stelt het kerkbestuur ook in staat actuele mededelingen te doen. In de rubriek 

'Informatie' vindt men een toelichting over allerlei onderwerpen. In deze website is ook een 

contactpagina opgenomen, waarmee u het kerkbestuur vragen kunt stellen of om 

aanvullende informatie kunt vragen. Het rechtstreekse e-mailadres is: info@urnenhof.nl . 

Het stellen van vragen is niet alleen handig voor uzelf (uw e-mail wordt beantwoord), maar 

dit is tevens een hulpmiddel voor de inrichting van de website.                                

Ook kunt u per mail contact opnemen met de kerkmeester die de registratie en informatie 

van de RK Urnenhof bijhoudt: hans.gerards@online.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.urnenhof.nl/
mailto:info@urnenhof.nl
mailto:hans.gerards@online.nl
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DOOP VAN DE HEER 

Zaterdag 11 jan 19.00 u. Jrd Lies Tummers-Tangelder 

Nadienst Antonio Armino – Nadienst Mien Cremers-van 

Kollenburg - Nadienst Agnes Beckers-van Gellekom 

Maandag 13 jan 19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

Woensdag 15 jan 19.00 u. OLV van Lourdes 

 
2

E
 ZONDAG DOOR HET JAAR 

Zaterdag 18 jan 19.00 u. OLV van Lourdes - Nadienst Mien Cremers-van 

Kollenburg Nadienst Agnes Beckers-van Gellekom 

Nadienst Antonio Armino 

Maandag 20 jan 19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

Woensdag 22 jan 19.00 u. Willy van Hees en overl. Ouders Keijzers-Franken 

 
3

E
 ZONDAG DOOR HET JAAR 

Zaterdag 25 jan 19.00 u. Patroonsfeest H. Paulus 

Nadienst Agnes Beckers-van Gellekom 

Maandag 27 jan 19.00 u. Overleden ouders Mulders 

Woensdag 29 jan 19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

 
4

E
 ZONDAG DOOR HET JAAR 

Zaterdag 1 feb 19.00 u. Ter ere van Maria – Nadienst Agnes Beckers-van 

Gellekom 

Maandag 3 feb 19.00 u. Ter ere van het H.Hart van Jezus 

en het onbevlekte hart van Maria 

Woensdag 5 feb 19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

 
5

E
 ZONDAG DOOR HET JAAR 

Zaterdag 8 feb 19.00 u. Jrd Piet Klinkers en voor zijn verjaardag 

Nadienst Agnes Beckers-van Gellekom 

Maandag 10 feb 19.00 u. Voor de bekering van zondaars 

Woensdag 12 feb 19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

 
6

E
 ZONDAG DOOR HET JAAR 

Zaterdag 15 feb 19.00 u. OLV van Lourdes 

Maandag 17 feb 19.00 u. Voor roepingen in de Karmelorde in Nederland 

Woensdag 19 feb 19.00 u. Willy van Hees en overl. Ouders Keijzers-Franken 
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 Wat is de kerk u waard?  zie blz 3 + 4 en voor banknummers blz 20 

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 8 februari bij: 

Diaken R. Fleischeuer 4528072, Administratie 4512275, 

Het Priesterteam, Kerkbestuur of assistente sacristie. 

Overleden 

Agnes Beckers-van Gellekom  Smithlaan 151          94 jaar    † 27-12-2013 

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

 

 
H. MISSEN:   

Zondag 12 januari:  Doop van de Heer    10.30 uur  Schola 

Zondag 19 januari: 2
e
 Zondag dh Jaar   10.30 uur  Volkszang 

 *    Jaardienst Theo Schulpen; jaardienst voor overleden ouders  Houben-Ubachs                                                                         

Zondag 26 januari: 3
e
 Zondag dh Jaar   10.30 uur  Cantate 

 *    Jaardienst ouders Langeveld-Wanders en voor kleinzoon Jurdin; Annie 

Nicoll-Poussart; zeswekendienst Josine Tummers-Cleven, Jaardienst ouders Jack 

Ewals en Dora Hanssen en voor Bea Ewals-Hamans.                                                                                    

Zondag  2 februari:  Maria Lichtmis 10.30 uur   The Voices of Kids 

 Gezinsviering met aansluitend Blasius-zegen  

*    Reinhard en Fien v.d Brock-Limpens 

Zondag  9 februari:    5
e
 Zondag dh Jaar 10.30 uur    Hofzengesj -Dialectmis   

*   Jaardienst ouders-Wagemans-Houben, dochter José en zoon Sjaak; jaardienst 

Winand Geilen; overleden familie Fleischeuer-Meisen en overleden ouders 

Meulenberg-Thissen 

Zondag 16 februari: 6
e
 Zondag dh Jaar 10.30 uur  Volkszang 

*   Anna Wackers-Proosten vanwege haar verjaardag en voor Frits Wackers 

 

OVERLEDEN 

* Op 11 december is overleden mevr. Josine Tummers-Cleven. Mevrouw 

Tummers woonde in Hoogstaete. Haar zeswekendienst wordt gehouden op 26 

januari om 10.30 uur. 
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* Op 25 december is overleden dhr. Joschi Stelten. De heer Stelten woonde in de 

Dorpstraat in Broek-Sittard. Zijn zeswekendienst wordt gehouden op 2 februari 

om 10.00 uur in de Baenje. 

 

De Blasiuszegen  
Het is een mooi gebruik dat in katholieke kerken ieder jaar de Blasiuszegen kan 

worden gegeven op of rond 3 februari, de naamdag van de H. Blasius. 

Traditioneel gebeurt dit met kaarsen die gewijd worden op het feest van Maria 

Lichtmis, op 2 februari. Sinds de Middeleeuwen wordt deze zegen gegeven, om 

bescherming te vragen tegen keelaandoeningen en andere kwalen. De 

Blasiuszegen is vernoemd naar de heilige Blasius. Historisch is er bijna niets over 

hem bekend, behalve dat hij in de 4e eeuw geleefd moet hebben. Volgens diverse 

legenden was hij een arts die tot bisschop van de Armeense stad Sebaste werd 

gekozen. Omdat hij getuigde van zijn geloof in Christus zou hij na vele 

gruwelijke martelingen zijn onthoofd. Het meest bekend is het verhaal 

waarin Blasius kort voor zijn marteldood een jongetje genas dat door een visgraat 

in zijn keel dreigde te stikken. Deze vertelling zou ten grondslag hebben gelegen 

aan de Blasiuszegen in de vorm zoals we die nu kennen. Bij het geven van de 

Blasiuszegen houdt de priester twee gewijde kaarsen gekruist tegen de keel van 

de gelovige. Hij spreekt daarbij de zegen uit met de woorden: “Op voorspraak 

van de heilige Blasius, bisschop en martelaar, bescherme God u tegen keelziekte 

en alle andere kwalen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.”     

Ook in onze parochie is er gelegenheid om de Blasiuszegen te ontvangen. Dat 

kan aan het eind van de Eucharistieviering op 2 februari. 

Koffiedrinken: 

Op zondag 2 februari is er - na afloop van de H. Mis- weer gelegenheid tot 

koffiedrinken in het zaaltje. U bent van harte welkom! 

Thuiscommunie:  
Op zondag 12 januari en op zondag 9 februari wordt er weer - vanaf 11.30 uur- de 

ziekencommunie rondgebracht. (Bij SGL – WBC Overhoven en de Baandert 

vanaf 10.45 uur) 

Rozenkransgebed:  
Iedere dinsdag, woensdag en donderdag wordt om 18.00 uur  in de Mariakapel 

het rozenkransgebed gebeden. 

Het parochiecentrum, Geldersestraat 37, tel 046-4583023,  is van dinsdag t/m 

vrijdag van 10.00 - 12.00 uur geopend voor o.a. het opgeven van de 

misintenties.  

Misintenties voor het volgende parochieblad kunt u opgeven vóór 11-02-2014. 
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GEBED VOOR DE EENHEID  te bidden van 18 t/m 25 januari 

“Mogen ze allen één zijn, zoals Gij, Vader, het zijt in Mij en Ik in U; mogen ze ook 

één zijn in Ons, opdat de wereld gelove dat Gij Mij gezonden hebt”. En de glorie die 

Gij Mij hebt gegeven, heb ik ook aan hen gegeven, opdat ze één zijn, zoals Wij één 

zijn: Ik in hen, en Gij in Mij, opdat ze de volmaakte eenheid bezitten, en de wereld 

zal erkennen, dat Gij Mij hebt gezonden, en dat Gij hen hebt bemind, zoals Gij Mij 

hebt liefgehad. Vader, Ik wil dat zij die Gij Mij hebt gegeven, met Mij mogen zijn, 

waar Ikzelf ben; dat zij Mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die Gij Mij hebt 

gegeven.’ (Joh. 17, 21-24) 

PLANNING PAROCHIEBLAD IN 2014 

Aan het begin van het jaar des Heren 2014 geven wij u hier het overzicht van de 

verschijningsdata van de parochiebladen in dit jaar. Wilt u uw misintentie graag in het 

blad vermeld zien, of wilt u als muziek-, culturele of andere vereniging graag uw 

activiteiten via ons blad aankondigen, dan kunt u in onderstaand schema zien wanneer 

uw kopij uiterlijk op onze administratie moet zijn aangeleverd. Wellicht een idee, ook 

voor secretarissen en ‘pr-managers’ dit overzicht uit te knippen en te bewaren! 

Overzicht verschijning Parochiebladen 2014 

Parochieblad    kopij aanleveren vóór 

blad nr 3 (looptijd 22 feb -5 april)                14 februari 

blad nr 4 (looptijd 5 april -10 mei)                28 maart  

blad nr 5 (looptijd 10 mei -21 juni)                2 mei 

blad nr 6 (looptijd 21 juni – 2 aug)                14 juni  

blad nr 7 (looptijd 2 aug – 13 sept.)                24 juli 

blad nr 8 (looptijd 13 sept. – 25 okt.)  5 september 

blad nr 9 (looptijd 25 okt. – 29 nov.)          17 oktober 
 

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 

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:  4512275 

Kloosterplein 10 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 u !! 

Contact: 

 mbt  H. Doopsel: 

  Diaken B. ter Haar:  4513381 

  of Catechiste Mevr R. ter Haar 

 mbt H. Huwelijk: 

  Deken Van Rens:     4512275 

 mbt Jeugd- &Jongerenpastoraal: 

Kapelaan Vd Wegen: 4512628 

 mbt parochieblad en overige: 

  administratie:  4512275 

mailto:digitaalparochieblad@kpnmail.nl
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Denkt u aan uw      

kerkbijdrage?!                                                                          

(zie blz 3+4) 
 

      
banknummers zie onderaan 

⇩⇩⇩⇩⇩ 

                  

 

 

Het volgende parochieblad no 3 verschijnt op 22 februari en loopt tot 5 april 2014. 

Kopij hiervoor aanleveren vóór 14 februari op de administratie. 
Kloosterplein 10  -  kantoor-fedpetrus@123telcom.nl 

Voor parochianen opgave (gratis) abonnement parochieblad:  Administratie 046-4512275 

of schrijf naar:  Kloosterplein 10 -  6131 EP Sittard 

 

 
Parochie H. Bernadette – 

Baandert: Kerkbijdrage:  

                       Giro 157.19.73 

IBAN: NL07INGB0001571973 

                      ----------- 

Parochie H. Paulus – Limb’veld:  

Kerkbijdrage: Giro 3268633 

IBAN: NL86INGB0003268633 

Denkt u aan uw kerkbijdrage?!   
Parochie H. Hart van Jezus - Overhoven 
Kerkbijdrage: NL37INGB0001035314  

 of                     NL60RABO0147635594 

                              --------- 

Algemeen nummer Binnenstadparochie: 

IBAN: NL51INGB0001032540 

Parochie HH Petrus en Michaël:    

Kerkbijdrage: Rabobank 147603676                                                                    

IBAN: NL98RABO0147603676 

 

PAUS BIDT VOOR VREDE IN SYRIË EN AFRIKA:  BIDT U MEE??? 
 

Paus Franciscus heeft in zijn kersttoespraak gebeden voor vrede in de wereld, met 

name in Syrië en in verschillende Afrikaanse landen, waar oorlogen worden 

gevoerd en hongersnood dreigt. Ook bad hij om genezing voor Irak en om een 

goede afloop voor de vredesonderhandelingen tussen Israël en Palestina. Uit heel 

zijn toespraak en gebed sprak zijn betrokkenheid bij het leed in de wereld en zijn 

verlangen dat God genezing, verzoening en vrede zal brengen.  
 

Bidden we elke dag bij het avondeten of bij een ander moment van de dag:  

een Onze Vader en 3x Wees Gegroet. 


