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"DE ENGEL VAN JAHWE GRIJPT IN ..."
We maken helaas in onze tijd veel verdriet mee door de vele aanslagen en gijze-
lingen die plaats vinden. Gijzelaars worden onthoofd en presidents-kandidaten
roepen de wereld toe dat zij de beste zijn. Ondertussen zijn anderen weer bezig
met het voorbereiden van een aanslag om zoveel mogelijk slachtoffers te maken.
De oude strijd van Israël, Gods Volk, de oude vetes tussen Islam, Christendom en
Jodendom zijn nog altijd bezig. In naam van God, Allah of Jahweh zeggen sommi-
gen te strijden voor de Heilige Oorlog.
Toch roepen de leiders van Christendom, Jodendom en Islam juist op tot ontmoe-
ting met elkaar en bidden zelfs samen. Onze Paus heeft daaraan al vaak deelgeno-
men. Maar sommige politieke leiders beschouwen zichzelf als de sprekers namens
God, Allah of Jahweh. Wij menen alles op te lossen met de beroemde scheiding
van Kerk en Staat, maar in andere kringen wordt dit niet getolereerd. In de demo-
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cratische landen meent men al een geweldige stap te doen door openlijk te discus-
sieren over waarden en normen. Maar bijna niemand durft te zeggen: Leef vanuit
je geloof, leef vanuit de Woorden van God, laat Gods Woord de norm zijn! In een
maatschappij waar Gods Woord weggeduwd wordt door ons materialisme en een
leefwijze die God afwijst (abortus, euthanasie etc.), kun je moeilijk anderen ervan
overtuigen dat het leven van de mens heilig is en afkomstig uit Gods Hand. En
leven naar Gods woord wordt intussen in heel wat landen niet meer getolereerd.
Ongetwijfeld hebt u kennis genomen van het gedoe rond de benoeming van de
nieuwe Italiaanse Eurocommissaris. Zelf hanteert men de norm: ik bepaal zelf mijn
leven en vervolgens wil je anderen erop wijzen dat zij verkeerd handelen als ze
anderen bedreigen ... Natuurlijk handelen ze verkeerd, maar waarom zoeken we
niet naar datgene wat ons bindt en verbindt. Waarom wijzen we altijd met de
vinger naar de andere?
In een van de kerken waar ik pastoor ben geweest, hing een groot schilderij waarop
stond afgebeeld het tafereel van Abraham die zijn zoon Isaac wilde opofferen.
Hetzelfde tafereel vond je ook terug in het onderste gedeelte van een glas-in-lood
raam. Verder was het nog afgebeeld op een natuurstenen plaat onder op het sacra-
mentsaltaar. Tot driemaal toe in dezelfde kerk! In de verbeelding van heel wat
kunstenaars heeft dit tafereel een diepe indruk gemaakt. In de Bijbel van de Joden
lees je dit tafereel, en ook in de Koran. In onze RK Kerk wordt dit verhaal voorge-
lezen in de Paasnacht (maar de meeste parochies laten die lezing helaas achterwe-
ge want dan duurt de Paaswake te lang ...) en eens in de drie jaar wordt het gelezen
op de Tweede Zondag van de Vasten. Je kunt je natuurlijk afvragen: wat betekent
toch deze gebeurtenis. Om het goed te verstaan is het allereerst noodzakelijk te
achterhalen hoe in het verleden Kerk en bijbelgeleerden dit verhaal hebben ver-
staan.
Er is een opvatting die ons duidelijk wil maken dat Abraham op de proef wordt
gesteld. Abraham is zo'n grote gelovige en zijn liefde voor God is zo groot dat hij
aan God zelfs zijn enige zoon niet wil onthouden, maar God grijpt in en stelt
duidelijk de grens! 
Een andere opvatting over dit aangrijpende verhaal is: Abraham wil ten einde raad
zijn zoon aan God opofferen omdat hij onder invloed staat van de heidense mede-
bewoners van het land Kanaän. Die hadden n.l. het heidense gebruik om hun
eerstgeborene aan de goden te offeren. Om nu te tonen dat ook Abraham veel van
zijn God hield, meende hij zijn zoon te moeten offeren. God grijpt echter in en laat
niet toe dat Abraham de weg van de afgodendienaars gaat. God stelt een grens.
Hij vraagt geen mensenoffers!
Voor welke uitleg men ook kiest, beide maken ons duidelijk hoe Abraham - de
gelovige bij uitstek - weliswaar in de greep is van zijn naaste omgeving, maar hoe
Gods ingrijpen het toch wint van de naaste omgeving en wel dankzij het geloof van
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Abraham! We leren hiermee dat geloven in God allereerst betekent: je geheel en al
aan Hem verbinden, je zo met Hem verbonden voelen dat een eventuele nega-
tieve invloed van de naaste omgeving jouw band met God niet ondermijnt.
Wanneer je zo in God gelooft, dan kun je veel verwerken. Dan zul je Hem eens
zien zoals Hij is. 
U kent ongetwijfeld het beroemde verhaal van de Gedaanteverandering van de
Heer. Dit tafereel speelt zich ook af op een berg.  Twee naaste vrienden van Jezus
mochten met Hem de berg opgaan en zien Hem ‘in de wolken’, op een hoge berg,
ze zijn helemaal in het ‘hemelse’. Maar even later staan ze met beide voeten in de
werkelijkheid. 
Echte gelovigen weten waar ze staan in deze wereld. Echte gelovigen kunnen het
verdriet anders verwerken, ja zelfs het verdriet door hun kinderen aangedaan. Ook
al gaan je eigen kinderen op een ‘ongelovige’ of ‘heidense’ manier met het leven
om, een gelovige als Abraham weet en vertrouwt: God grijpt in! Ondanks alle
onheil blijft Hij de mens nabij! 
Wellicht dat daarom zo vele kunstenaars dit tafereel uitbeelden: daaruit spreekt
hun geloof! Hoe is dat bij u? Laten we dan elke zaterdagavond of zondag benutten
om Gods Woord tot het onze te maken.

Deken W. van Rens

GEBEDSINTENTIES
De pauselijk aanbevolen gebedsintentie voor de maand november luidt: ‘Wij bidden dat alle

christelijke mannen en vrouwen zich bewust mogen zijn van hun eigen roeping in de Kerk

en met edelmoedigheid antwoord geven op Gods roepstem door de weg naar heiligheid in

hun eigen levensomstandigheden te volgen’.

GASTGEZINNEN GEZOCHT

In augustus 2005 vinden in Keulen de katholieke Wereldjongerendagen  (WJD) plaats. Met

ruim 1 miljoen bezoekers is dit het grootste jongerenfestival ter wereld. De WJD worden

doorgaans om de twee jaar gehouden. De Laatste keer was in Toronto en daarvóór in Rome.

Belangrijkste gast op de Wereldjongerendagen is steeds de paus. 

Omdat de WJD 2005 relatief dicht bij Limburg plaatsvinden, heeft het bisdom Roermond

zich bereid verklaard als gastbisdom op te treden. Dit betekent dat in de dagen voorafgaand

aan het centrale programma in Keulen zo’n duizend jongeren van over de hele wereld

enkele dagen in Limburg ondergebracht moeten worden. Het bisdom is voor hen druk op

zoek naar gastgezinnen. 

De jongeren worden zoveel mogelijk in gastgezinnen ontvangen om zo het contact met de

plaatselijke bevolking en leeftijdgenoten het meest direct en intensief te laten zijn. Van deze

gezinnen wordt onder meer gevraagd dat ze minstens twee jongeren vier nachten (11-15



4 7  jaargang - nr. 11 - 23 oktober 2004e

augustus) kunnen opnemen, voor de maaltijden kunnen zorgen en de jongeren kunnen

vervoeren naar enkele locaties in Limburg waar een programma wordt aangeboden. Gezin-

nen die interesse hebben kunnen bij de parochie een aanmeldingsformulier aanvragen. 

De Wereldjongerendagen vinden plaats van 15 tot en met 21 augustus in Keulen. In de

periode daaraan voorafgaand, van 11 tot en met 15 augustus, worden in verschillende

buurtbisdommen in Duitsland, België en Nederland jongeren uit heel de wereld ontvangen.

Zij krijgen er een voorprogramma dat deels ontspannend, deels religieus/catechetisch en

deels cultureel van aard is. Dit programma wordt door de plaatselijke bisdommen en pa-

rochies zelf ingevuld. 

Voor meer informatie: Bisdom Roermond, afdeling Jeugd en Jongeren: 0475-386756 of e-
mail: jongeren@bisdom-roermond.nl. Kijk voor meer informatie ook op www.uven2tes.net
en www.wjd.nl.

LEZING OVER PASTOOR-DEKEN LOUIS TIJSSEN
De Kring Sittard van het Limburgs Geschied- en Oudheidkun-

dig Genootschap organiseert op donderdag 28 oktober in ‘t

Guliks Hoes, Ophoven 1 te Sittard, een lezing over pastoor-

deken Louis Tijssen. Spreker zal zijn de historicus dr. Antoine

Jacobs, wiens tot proefschrift bewerkte biografie over deze

Limburgse zielzorger in 2001 in boekvorm verscheen.

In 1865 kwam in het Midden-Limburgse Wessem Louis Tijssen

ter wereld. Al op jonge leeftijd gaf hij aan priester te willen

worden. Na het gymnasium te Rolduc te hebben doorlopen,

bezocht hij het grootseminarie te Roermond. Hij werd in 1889

tot priester gewijd. Van 1888 tot 1911 was hij docent en vanaf

1898 prefect te Rolduc. In 1911 werd Louis Tijssen benoemd

tot pastoor van Susteren en in 1919 tot pastoor-deken van Sit-

tard. Daar overleed hij, door velen betreurd, op 20 februari

1929.

Zijn pastoraat in het Land van Zwentibold viel in een tijd waarin Zuid-Limburg een ware

metamorfose meemaakte. Het agrarische Limburg maakte in rap tempo plaats voor de

mijnindustrie. Duizenden vreemdelingen trokken naar de Mijnstreek. Veel katholieke

notabelen en geestelijken vreesden dat het katholieke Limburg prooi zou worden van het

socialisme. Anderen, zoals dr. Henri Poels, namen het ‘rode gevaar’ eveneens serieus, maar

neutraliseerden de socialistische invloed door voortvarend een eigen, katholieke sociale leer

in de praktijk te brengen. In de lezing zal met name worden ingegaan op Louis Tijssens

sociale engagement tijdens zijn pastoorschap in Susteren en Sittard.

De lezing, die om 20.00 uur begint, is voor iedereen gratis toegankelijk.

ALLERHEILIGEN (1 NOVEMBER)
De verering van heiligen is begonnen met de verering van christenen die omwille van hun

geloof de marteldood gestorven waren. Op de sterfdag van die martelaren kwamen de

christenen bij hun graf bijeen om hun dood te gedenken.
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Eerst hadden deze bijeenkomsten de vorm van een dodenmaaltijd zoals in die tijd gebruike-

lijk was. Al spoedig werd echter bij de martelaarsgraven de maaltijd van de christenen, dat

wil zeggen: de eucharistie gevierd, de viering van Christus’ paasmysterie, zijn dood en

verrijzenis. In de geloofsgetuigenis die tot hun dood geleid had, hadden de martelaren

immers Christus op een bijzondere wijze nagevolgd en hadden zij deel aan het paasmysterie

van Christus. Zij deelden zo in de vrucht van de verlossing die Christus gebracht had. Al

vrij snel werd de sterfdag van de martelaren en later die van alle heiligen dan ook gezien als

hun hemelse geboortedag.

Pas later werden naast de martelaren andere personen die ofwel door hun levenswijze ofwel

door hun prediking getuigd hadden van het geloof in Christus als heilige vereerd. Zo ont-

stonden de feesten van de belijders en geloofsverkondigers naast die van de martelaren.

Hierbij moeten we denken aan pausen, bisschoppen, priesters, maar ook aan maagden en

weduwen, kluizenaars en kloosterlingen, mannen en vrouwen die het evangelie op een

bijzondere wijze in praktijk gebracht hadden.

Omdat vele heiligen alleen maar gevierd werden op de plaatsen waar ze geleefd hadden of

bekend waren, en van velen ook de sterfdag niet bekend was, ontstond ter ere van deze

heiligen in het zuiden van Frankrijk in de loop van de zesde tot achtste eeuw een gezamen-

lijke feestdag, op 1 november. Bij de keuze van deze datum kan het een rol gespeeld hebben

dat die dag gezien werd als het begin van de winter, zoals bijvoorbeeld naar voren komt in

de kloosterregel van de H. Benedictus. Mogelijk kan er ook sprake zijn van een verchriste-

lijking van een heidens feest aan het begin van de winter, dat in de Keltische gebieden

bestond.

In het evangelie van dit hoogfeest, Allerheiligen, wordt ons in de zaligsprekingen voorge-

houden hoe wij als volgeling van Christus evenals de heiligen het loon in de hemel zullen

ontvangen.

Evert de Jong

In verband met de verwachte grote belangstelling zullen we dit jaar ook op zondag-

middag 31 oktober om 15.00 een gebedsdienst houden op het kerkhof bij het graf van

deken Tijssen waarna zegening van de graven. De gebruikelijke dienst op Allerheili-

gen, 1 november, gaat uiteraard gewoon door, eveneens om 15.00 uur.

TWEE NIEUWE PERMANENT DIAKENS
Op zaterdag 20 november wijdt bisschop F. Wiertz twee mannen tot permanent diaken.

Dit zijn (getrouwde) mannen die de eerste wijding ontvangen en op grond daarvan een

aantal taken in de kerk mogen uitvoeren. Zo mogen ze preken en sommige sacramenten

toedienen. Ook werken ze mee in het pastorale team in een parochiecluster.

De wijdelingen van dit jaar zijn Paul Erbel (60) uit Posterholt en Wil Houben (59) uit

Maastricht. Beide wijdelingen zijn getrouwd en vader van respectievelijk twee en vier

kinderen. Toevalligerwijs hebben beiden ook hetzelfde beroep: docent aan een middelbare

school.
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De wijdingsplechtigheid begint zaterdag 20 november 10.30 uur in de Sint Christoffelkathe-

draal aan de Markt in Roermond.

De diaken is een heel oud ambt in de kerk. In de vroegchristelijke gemeenten waren er al

diakens. Daarna is deze functie eeuwenlang in de vergetelheid geraakt, maar het Tweede

Vaticaans Concilie heeft de permanentdiaken weer in ere hersteld. Het bijzondere van de

permanentdiaken is dat zij doorgaans een betaalde baan en een gezin hebben en daarnáást

ook pastoraal actief zijn. 

De diakenopleiding staat open voor mannen vanaf 30 jaar, die zich vanuit hun overtuiging

belangeloos voor de kerk willen inzetten. De opleiding bestaat uit een 5-jarige deeltijdstu-

die. Na de wijding krijgen de permanentdiakens een officiële benoeming van de bisschop in

een parochie of categoriale instelling. Voor meer informatie: rector J. Vries, Heyendallaan

82, 6464 EP Kerkrade. Telefoon: 0475-5466810 of jgm.vries@hetnet.nl. 

FEESTPROGRAMMA 900 JAAR ROLDUC IN NOVEMBER
De Abdij Rolduc in Kerkrade viert dit jaar haar 900-jarig bestaan. In het

jaar 1004 vestigden zich de eerste monniken in wat vanaf dat moment

‘Kloosterrade’ ging heten. Om dat jubileum te gedenken zijn er dit jaar

elke maand diverse festiviteiten. Hieronder het programma in november:

Zondag 21 november:

Historische rondleiding met High Tea, tijd: 12.00 – 17.00 uur. 

Maandag 22 november: 

Kerkwijdingfeest. Eucharistieviering om 19.00 uur in de abdijkerk

SLACHTOFFERHULP HELPT
Slachtofferhulp Nederland is een onafhankelijke organisatie die
opkomt voor de belangen en rechten van slachtoffers van misdrijven
en vrkeersongelukken. De Bureaus Slachtofferhulp vormen samen
met het Fonds Slachtofferhulp, Slachtofferhulp Nederland.
Bureau Slachtofferhulp Noord- en Midden-Limburg/Zuid-Limburg, vestigingsplaats Beek,
maar ook werkend vanuit Heerlen, Maastricht, Kerkrade, Roermond, Weert en Gennep, is
op zoek naar mensen die op een zinvolle manier invulling willen geven aan hun vrije tijd.
Mensen met het hart op de juiste plek, die goed kunnen luisteren, die ongeveer tien uur per
week flexibel inzetbaar zijn en van afwisseling houden.
Wij hebben weel te bieden: een uitgebreide basistraining, interessant en gevarieerd werk,
intensieve begeleiding, aardige collega’s en een fijne werksfeer. Daarnaast nog een grote
mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid, een ruim aanbod aan deskundigheidsbe-
vordering en een goede onkostenvergoeding.
In oktober 2004 gaat er zowel in Noord- en Midden-Limburg als in Zuid-Limburg een
nieuwe basiscursus van start. Als u zich wilt inzetten voor uw medemens en denkt dat deze
vorm van hulpverlening bij u past, kunt u contact opnemen tijdens kantooruren. U krijgt
dan informatie toegestuurd en uitleg over de procedure. Bel 0900-0101 (lokaal tarief) of
046-4203500. Kijk ook op www.slachtofferhulp.nl. Giro 6700.
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Parochie H. Petrus en H. Michaël - Sittard

Pastoor-Deken W. van Rens, Kloosterplein 10, ? 4512275
Kapelaan I. Krewinkel, Oude Markt 24, ? 4512628

Diaken B. ter Haar, Baandert 23, ? 4513381
Noodnummer ? 4515141

Kerkbijdrage: Giro 1032540 - Rabobank 147603676
t.n.v. Penningmeester Parochie-Comité Sittard

WAT BEZIELT JE?
Wat bezielt je? Waar ga je voor? Wat ráákt je nu echt? Dit zijn de vragen die dit jaar

centraal staan tijdens de Tienerdag van het bisdom Roermond, die op zaterdag 20 novem-

ber in Sittard wordt gehouden. 

Op het programma staan optredens van de Maastrichtse Rockband MAZE, twee jonge

mensen vertellen wat hun bezielt, er zijn workshops waarbij de handen uit de mouwen

moeten worden gestoken. Er zijn workshops houtbewerking, dansen, voetballen, Afrikaans

trommelen, schilderen, filmen en basketballen. En hulpbisschop Everard de Jong gaat voor

in een eucharistieviering, die opgeluisterd wordt door de band Live XP uit Roermond. 

De dag is bedoeld voor alle tieners tussen 12 en 15 jaar. De dag wordt gehouden in de

Trevianum Scholengroep in Sittard. Deelname is in principe gratis, maar om uit de kosten te

komen wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Voor opgave of meer informatie: Tiener-

platform bisdom Roermond, postbus 75, 6040 AB Roermond. Telefoon: 0475-386756 of

per e-mail: jongeren@bisdom-roermond.nl. Kijk ook op de speciale jongerensite van het

bisdom: www.uven2tes.net. 

NIEUWKOMERS ZIJN WELKOM!

Aan alle katholieken die nieuw zijn komen wonen in onze Binnenstadsparochie:

Van harte welkom namens onze Deken, Kapelaan, Diakens en Welkomstgroep!

Wilt u ons s.v.p. als nieuwe parochianen uw adres en telefoonnummer doorgeven? En

datzelfde verzoek richten wij ook aan degenen die binnen de parochie verhuisd zijn. Dat

kan schriftelijk of telefonisch bij de pastorie, Kloosterplein 10, 6131 EP Sittard, 046-

4512275 of bij Mevr. R. Gieskens, Mgr. Claessensstraat 33, 6131 AH Sittard, 046-

4519039. Hartelijk dank!

ZIEKENBEZOEK
Wanneer er zieken zijn - thuis, in ziekenhuis of kliniek - die prijs stellen op bezoek, is het

van belang dat de zieke zelf of familieleden of kennissen dit even berichten aan de pa-
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rochiegeestelijken. U kunt dit telefonisch doen of persoonlijk of middels een briefje in de

bus van de pastorie (Kloosterplein 10, tel. 4512275) of van het secretariaat (Mevr. G. de

Visser, Walramstraat 47, 6131 BL Sittard, tel. 4512329). Uiteraard kunt u ook een mailtje

sturen naar kantoor-fedpetrus@planet.nl.

UW AANDACHT S.V.P.
Zaterdag 23 oktober: In de oktobermaand vervalt het Lof op de donderdagen, omdat we

ons in deze maand - evenals in de meimaand - graag aansluiten bij het dagelijkse Maria-lof

om 18.30 in de Basiliek van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart aan de Oude Markt. Op

zon- en feestdagen begint dit lof om 15.30 uur. Op zaterdag wordt in de Basiliek om 15.30

uur het Rozenhoedje gebeden. Op maandag is er geen lof.

Donderdag 28 oktober: om 20.00 uur lezing over deken Tijssen door Dr. A. Jacobs in ‘t

Guliks Hoes

Zondag 31 oktober: Eenendertigste zondag door het jaar.

Om 15.00 uur: gebedsdienst voor alle overleden gelovigen op het kerkhof bij het 

graf van pastoor-deken Tijssen z.g. (op zondag 31 oktober)

Maandag 1 november: Hoogfeest van Allerheiligen.

Om 8.00 uur: gelezen H. Mis van het Hoogfeest. Om 9.30 uur: Plechtige Eucharistievie-

ring van het Hoogfeest in de Grote Kerk.

Om 15.00 uur: gebedsdienst voor alle overleden gelovigen op het kerkhof bij het 

graf van pastoor-deken Tijssen z.g. (op Maandag Allerheiligen 1 november)

Tijdens de Avondmis van 19.00 uur wordt eveneens de liturgie van Allerheiligen gevierd.

Dinsdag 2 november: Gedachtenis van alle overleden gelovigen, Allerzielen. 

Om 19.00 uur Plechtige H. Mis van Requiem voor alle overleden parochianen, speciaal

voor hen die sinds Allerzielen 2003 overleden zijn.

Woensdag 3 november: aansluitend aan de H. Mis van 08.00 uur in de Grote Kerk wordt

het Hubertusbrood gezegend.

Vrijdag 5 november: Eerste vrijdag van de maand, toegewijd aan het H. Hart van Jezus.

Vanaf 17.30 uur wordt de H. Communie gebracht aan de zieken en aan huis gebondenen.

Opgave van nieuwe deelnemers aan de Eerste Vrijdag Huiscommunie is altijd mogelijk bij

een der leden van de parochiegeestelijkheid of middels een telefoontje

naar de administratie.

Dinsdag 9 november: Feest van de Kerkwijding van de Sint Jan van

Lateranen, de moederkerk van Rome en van de gehele wereld en de

kathedrale kerk van de paus als bisschop van Rome.

Zondag 14 november: Klaproosdag

Om 10.00 uur vindt in de St.-Petruskerk de jaarlijkse oecumenische
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dienst plaats ter nagedachtenis aan de talloze geallieerde militairen die in de Tweede

Wereldoorlog hun leven gegeven hebben voor onze bevrijding.

GEDOOPT
Tom, zoon van het echtpaar Werdens-Schrijen, Christian Kisselsstraat 3, 26-09-04.

Joep, zoon van het echtpaar Neven-Van Hooren, Parallelweg 43, 26-09-04.

Olivier, zoon van het echtpaar Caris-Donkers, Romeinseweg 9, 03-10-04. 

Dean, zoon van het echtpaar Henderikc-Berenfreise, Rodebachstrasse 28, Tuddern, 

03-10-04.

Gijs, zoon van het echtpaar Horsten-Lipsch, Straatsburglaan 57, 10-10-04.

Wij bidden dat Tom, Joep, Olivier, Dean en Gijs onder de goede zorgen van hun

ouders en naar hun voorbeeld en ook dat van hun peter en meter en van de hele ge-

loofsgemeenschap, mogen opgroeien tot goede christenen.

ONZE OVERLEDENEN
Gewoontegetrouw laten wij hier de lijst van overledenen volgen van wie de

namen sinds eind oktober vorig jaar in het register der overledenen van onze

parochie zijn genoteerd.

Miep Debruijn-Kengen, Rosmolenstraat 38 , 85 jaar, † 20-10-03.I

Lien Beursgens-Verwijlen, Rijksweg Noord 53, 65 jaar, † 20-10-03.

Annie Driessen-Dols, Pres. Kennedysingel 24, 94 jaar, † 26-10-03.

Frits Hustinx, Mgr. Claessensstraat 9, 68 jaar, † 01-11-03.

Herta Ramaekers-Lenceit, Putstraat 130, 78 jaar, † 07-11-03.

Maria Peeters, Bergstraat 5-4, 80 jaar, † 15-11-03.

Els Hendriks-Storms, Kastanjelaan 17, 82 jaar, † 17-11-03.

Louis Kuijpers, Felix Ruttenlaan 27, 78 jaar, † 18-11-03.

Rosa Donners, Pres. Kennedysingel 24, 74 jaar, † 20-11-03.

Eerw. Zr. M. Martina (Johanna Konings), Plakstraat 24, 79 jaar, † 22-11-03.

Jeannette Pannemans, Chr. Kisselsstraat 2, 84 jaar, † 23-11-03.

Fons Dols, De Wieër 22, 73 jaar, † 27-11-03.

Eerw. Zr. M. Gertrud (Maria Schilly), Kollenberg 2, 86 jaar, † 27-11-03.

Harrie Schreinemachers, Leyenbroekerweg 94, 80 jaar, † 07-12-03.

Wim Evers, Pres. Kennedysingel 10/8, 80 jaar, † 08-12-03.

Lies Worms-Goossens, Pres. Kennedysingel 24, 84 jaar, † 10-12-03.

Louisa Hanselaar, Pres. Kennedysingel 8-7, 84 jaar, † 25-12-03.

Toon Janssen, Pres. Kennedysingel 10-5, 72 jaar, † 27-12-03.

Erna de Schwartz-Schroth, Pres. Kennedysingel 24, 93 jaar, † 01-01-04.

Hilde Snijders, Plakstraat 35-45, 49 jaar, † 02-01-04.

Annie Souren-Stienen, Pres. Kennedysingel 24, 96 jaar, † 03-01-04.
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Nettie Kremers-Sieben, Baanderthof 14, 63 jaar, † 04-01-04.

Hary Janssen, Pres. Kennedysingel 24, 95 jaar, † 08-01-04.

Paula Bormans-Colen, Mgr. Claessensstraat 20, 80 jaar, † 12-01-04.

Annie Konings-van Elswijck, Baenjehof 1, 90 jaar, † 20-01-04.

Annie Mathijssen-Beckers, Odasingel 51, 91 jaar, † 08-02-04.

Harold Buis, In de Houtzaagmolen 59, Duivendrecht, 56 jaar, † 08-02-04.

Annie de Ree-Tummers, Schuttestraat 2, 79 jaar, † 14-02-04.

Frans Engelen, Agricolastraat 158, 84 jaar, † 18-02-04.

Lie Ekkerink-Schobben, Agricolastraat 120, 86 jaar, † 29-02-04.

Eerw. Zr. Benedicta (Katharina Schnass), Plakstraat 24, 97 jaar, † 29-02-04.

Frans Debruijn, Rosmolenstraat 38 , 87 jaar, † 03-03-04.I

Pierre Nieling, Burg. Visscherstraat 54, Ulestraten, 55 jaar, † 07-03-04.

Lène Kühnen-Meulenberg, Pres. Kennedysingel 24, 88 jaar, † 21-03-04.

Riet Eyckeler-De Wilt, Mgr. Claessensstraat 12, 77 jaar, † 22-03-04.

Jo Wauben, Olympiastaete 1, Geleen, 79 jaar, † 28-03-04.

Mia Kleynen, Pres. Kennedysingel 24, 88 jaar, † 29-03-04.

Lucie Keymis-Buyink, Agricolastraat 10, 87 jaar, † 29-03-04.

Nelly Willems-Ketels, Schuttestraat 2, 89 jaar, † 02-04-04.

Francisca Peters, Schuttestraat 2, 93 jaar, † 10-04-04.

Sander Laudy, Vrangendael 50, 51 jaar, † 15-04-04.

Toos Schlössels, Pres.Kennedysingel 24, 71 jaar, † 16-04-04.

Tiny Beumers-Bux, Schuttestraat 2, 92 jaar, † 23-04-04.

Sjeng Janssen, Pres. Kennedysingel 24, 86 jaar, † 29-04-04.

Mil Mennens, Alfons Laudylaan 14, 69 jaar, † 12-05-04.

May Claessens-Bessems, Pr. Kennedysingel 24, 93 jaar, † 13-05-04.

Wil Konings, Brugstraat 39, 77 jaar, † 14-05-04.

Jet Tummers, Pres. Kennedysingel 24, 95 jaar, † 15-05-04.

Änny Speetjens-Kever, Baenjehof 2, 92 jaar, † 15-05-04.

Melanie Lenaerts-Laumen, Gerardusstraat 5, Munstergeleen, 63 jaar, † 24-05-04.

Mia M ulleneers-Mommers, Pres. Kennedysingel 24, 81 jaar, † 02-06-04.

Bertha Martens-van Loo, Baenjehof 11, 94 jaar, † 08-06-04.

Fina Spijkers, St. Pieterstraat 145, Kerkrade, 87 jaar, † 09-06-04.

Paula Extra-Schaekens, Pres. Kennedysingel 24, 84 jaar, † 14-06-04.

Willem Krüs, Wilhelminastraat 16-11, 71 jaar, † 14-06-04.

Helena Krekels-Offermanns, Pres. Kennedysingel 24, 95 jaar, † 14-06-04.

Jam Brands, Wilhelminastraat 16-21, 73 jaar, † 19-06-04.

Bey Willen-Coenen, Pres. Kennedysingel 24, 77 jaar, † 20-06-04.

Joep Joosten, Bergstraat 12, 70 jaar, † 20-06-04.

Casimiro Pulido Parejo, Heinseweg 13, 42 jaar, † 22-06-04.

Jan Spée, Wilhelminastraat 7-1, 83 jaar, † 02-07-04.

Annie Vroomen-Fijen, Paardestraat 13, 74 jaar, † 10-07-04.

Thom van Huygevoort, Huygensstraat 10, 79 jaar, † 11-07-04.

Jo Smeets, P.P. Rubensstraat 34, 68 jaar, † 24-07-04.

Willie Muller, Kollenbergerhof 9, 87 jaar, † 25-07-04.



PAROCHIEBLAD H. PETRUS EN H. MICHAËL - H. BERNADETTE - H. PAULUS 11

Jacques Simons, Walramstraat 76, 95 jaar, † 02-08-04.

Maria Merkus-Geurts, Pres. Kennedysingel 24, 97 jaar, † 03-08-04.

Mia Lauta van Aijsma-Geurts, Baenjehof 9, 84 jaar, † 03-08-04.

Leo Damoiseaux, Agricolastraat 33, 76 jaar, † 04-08-04.

Tinus van Zwieten, Eisenhowerstraat 134, 73 jaar, † 05-08-04.

Harry Wijnhoven, Pres. Kennedysingel 24, 85 jaar, † 07-08-04.

Mia Laumen-Martens, Putstraat 86, 82 jaar, † 10-08-04.

Jurgen Stijnen, Sweelinckstraat 10, 38 jaar, † 10-08-04.

Tonny Haustermans-Beenen, Lienaertsstraat 159, 84 jaar, † 13-08-04.

Mia van der Venne-Hofhuis, Pres. Kennedysingel 24, 88 jaar, † 15-08-04.

Dieneke Schmeitz-Meisen, Pres. Kennedysingel 24, 94 jaar, † 16-08-04.

Jes Claessen-Lemmens, Pres. Kennedysingel 24, 85 jaar, † 21-08-04.

Harie Vink, Wilhelminastraat 27, 67 jaar, † 24-08-04.

Diny Kleikamp, Voorstad 3, 84 jaar, † 29-08-04.

Truke Dols, Mozartstraat 27, 88 jaar, † 02-09-04.

Alice Verhoeve-Cremers, Leyenbroekerweg 41. 69 jaar, † 11-09-04.

Truus Kramer-Herijgers, Stationsplein 16/6, 77 jaar, † 13-09-04.

Joep Oirbons, Pres. Kennedysingel 24, 84 jaar, † 19-09-04.

Magda Voncken, Pres. Kennedysingel 24, 85 jaar, † 20-09-04.

Corrie Dircks, Putstraat 66, 82 jaar, † 21-09-04.

Zef Hamers, Gouv. Van Hövellstraat 6, 85 jaar, † 23-09-04.

Rosa Zentjens-Van Pul, Carlsonstraat 11, 80 jaar, † 25-09-04.

Hans Rulkens, Hollander 6, Heythuysen, 56 jaar, † 04-10-04.

Lambert Ehlen, Pres. Kennedysingel 24, 81 jaar, † 07-10-04.

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

HEILIG UUR
Op donderdag 4 november houden wij het maandelijks biduur voor roeping-

en tot het priesterschap, het diaconaat, het religieuze en ander aan God gewijde

leven en tevens voor goede gezinnen bij het uitgestelde Allerheiligste Sacra-

ment in de St.-Petruskerk. Wij nodigen u allen uit om op de vooravond van

elke eerste vrijdag van de maand - bijzonder toegewijd aan het H. Hart van

Jezus - samen te bidden voor genoemde intenties. De bewoners van een aantal

straten krijgen elke maand een speciale uitnodiging. Voor de maand november

zijn dat: Schuttestraat, Stadswegske, Stationsdwarsstraat, Stationsplein, Stati-

onsstraat en Steenweg .

REGINA CARMELI
* Eerherstelviering

Leiding: Pater A. Stolk, montfortaan
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14.30 uur: H. Mis; daarna: half uur aanbidding, conferentie

Datum: Donderdag 4 november, (en iedere donderdag vóór de eerste

vrijdag)

* Nederlandse Vespers

Zondag 7 november, 17.00 uur (Uitstelling, aanbidding, vespers en eucharistische zegen)

* Bezinningsweekend - in stilte

Thema: Om heil en genezing te vinden 

Genezing gezien in bijbels perspectief. Een weekend voor mensen die zich in

zekere mate vertrouwd voelen met de charismatische vernieuwing.

Leiding: Pater Carlos Noyen, karmeliet 

Begin: Vrijdag 29 oktober, 18.00 uur (avondeten)

Sluiting: Zondag 31 oktober, 14.00 uur

Kosten: € 60,- (lunchpakket meebrengen)

INFORM ATIE EN AANM ELDINGEN: Bezinningshuis Regina Carmeli, Kollenberg 2,

Postbus 28, 6130 AA Sittard, F 046-4525380, Zr. M. Gisela.

KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES
Om er zeker van te zijn dat de misintenties in het parochieblad vermeld worden, dienen ze

uiterlijk 6 november 2004 opgegeven te zijn op de pastorie, Kloosterplein 10, of op ons e-
mail adres, kantoor-fedpetrus@planet.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 23 oktober
18.00 uur gestpljrd Lien Beursgens-Verwij-
len; plev ouders Wolffs-Dobbelstein;
nadienst Truus Kramer-Herijgers, Zef Ha-
mers, Rosa Zentjens-van Pul, Hans Rulkens
(Samenzang)
Zondag 24 oktober - Dertigste zondag
door het jaar
11.30 uur plev uit dankbaarheid; plzwd Ali-
ce Verhoeve-Cremers; pljrd Mia Smeets uit
dankbaarheid, Albert Nijenhuis, Els Kreutz-
kamp-Ubaghs; plev ouders Timmermans-van
Ratingen en al hun overleden familie (St.-
Petruskoor)
17.30 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
Maandag 25 oktober - Hoogfeest van de
kerkwijding van geconsacreerde kerken

waarvan de wijdingsdatum niet bekend is
08.00 uur ev ouders Schmidt-Fliegel, Netta
en Tilke, echtp. Caulfield-Tholen
19.00 uur ev levenden en overledenen van
de fam. Mullink
Dinsdag 26 oktober
08.00 uur gestev echtp. Jennen-Palmen; ev
Pierre Notten
19.00 uur ev echtp.Ritzen-Merkelbach,
echtp. Caulfield-Tholen
Woensdag 27 oktober
08.00 uur ev overl fam. Marx, echtp.
Caulfield-Tholen, Pierre Notten
19.00 uur jrd Zef Heinen; gestev echtp.
Kaptein-Haagmans; ev Cor de Wit en Dory
Neilen en Nico Rutten, families Wyszenko,
Meerts en Hendriks
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Donderdag 28 oktober - Feest van de 
H.H. Simon en Judas, apostelen
08.00 uur gestev fam. Feron-Hoenen; ev
echtp. Caulfield-Tholen, Pierre Notten
19.00 uur gestev Zef Meulenberg; ev voor
de zusters van een kloostercommuniteit
Vrijdag 29 oktober
08.00 uur ev echtp. Caulfield-Tholen, Pierre
Notten
19.00 uur ev voor roepingen tot het pries-
terschap en voor vrede; gestev ouders
Laumen-van Loon
Zaterdag 30 oktober - Maria op zaterdag
08.00 uur ev grootouders Simonis-Tummers
en ouders Hage-Simonis, echtp. Caulfield-
Tholen
18.00 uur pl1ejrd Frits Hustinx; plev Chris-
tien Moling-Ubben, Joep Joosten vw de
buurt, ouders Gieskens-Martens en uit dank-
baarheid; nadienst Zef Hamers, Rosa
Zentjens-van Pul, Hans Rulkens (Samen-
zang)
Zondag 31 oktober - Eenendertigste zon-
dag door het jaar
11.30 uur pljrd ouders Rutten-Backus, Ad
Pfennings; plev Wim Veders, Ria Piek-Meu-
lenberg, ouders Cremers-Custers en Math,
Zef, Paul, Zaché, Niek en Gé, overl. fam.
Rutten-Backus (St.-Petruskoor)
17.30 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
Maandag 1 november - Hoogfeest van
Allerheiligen
08.00 uur ev t.e.v. de H. Geest voor allen
die in ons bisdom en in de parochies zijn
gesteld om leiding te geven, echtp.
Caulfield-Tholen
09.30 uur gestpljrd levende en overledenen
van de fam. Vleugels-Dieteren; gestplev
t.i.v. overl. priesters en bedienaren van pa-
rochie en dekenaat vw St.-Petrusacolyten,
ouders Schaekens-Peulen en zonen Jozef en
Martin; plev overl. fam. Bisschops (Samen-
zang)
19.00 uur gestev fam. Willems-Dols, ouders
Pannemans-Janssen; ev ouders De Wever-
Brouwers, ouders Duysters-Vroemen
Dinsdag 2 november - Gedachtenis van
alle overleden gelovigen, Allerzielen

08.00 uur ev t.e.v. de H.H. Engelbewaarders
uit dankbaarheid voor bescherming en lei-
ding; gestev overl. priesters en diaken  van
de parochie en het dekenaat Sittard; ev Mar-
tin Meuwissen, echtp. Caulfield-Tholen,
Pierre Notten
19.00 uur plev voor alle overleden parochi-
anen, speciaal voor hen die sinds Allerzielen
2003 overleden zijn; gestjrd Pierre Willems
en ouders, Joep Schrijnemakers en fam.; ev
levende en overl. leden van de families
Hansen-Pricken en Kleis-Schumacher (Da-
meskoor)
Woensdag 3 november - H. Hubertus,
bisschop
08.00 uur ev t.e.v. St. Joseph voor goede
gezinnen en de moed om godsdienstig te
leven, Corrie Chorus-Janssen, overl. fam.
Marx, Pierre Notten
19.00 uur jrd Jan Rademacher; gestev ou-
ders Eyckeler-Buyzen; ev ouders Kleikamp-
Cremers, echtp. Caulfield-Tholen
Donderdag 4 november - H. Carolus Bor-
romeüs, bisschop
08.00 uur ev echtp. Ritzen-Merkelbach,
echtp. Laudy-Kleinen, Pierre Notten
19.00 uur ev ouders Schmidt-Fliegel, Netta
en Tilke, echtp. Caulfield-Tholen
19.30 uur Heilig Uur (zie boven)
Vrijdag 5 november
08.00 uur gestev t.e.v. het H. Hart van Je-
zus; ev levende en overl. leden van de fami-
lies Marx en Fox, t.e.v. O.L. Vrouw van
Lourdes voor een overl. brancardier, echtp.
Caulfield-Tholen, Pierre Notten
19.00 uur ev voor roepingen tot het pries-
terschap en voor vrede, families Wyszenko,
Meerts en Hendriks, Cor Nuys
Zaterdag 6 november - Feest van alle hei-
lige verkondigers van het geloof in onze
streken
08.00 uur ev voor priesterroepingen in pa-
rochie, dekenaat en bisdom, echtp.
Caulfield-Tholen
18.00 uur plzwd Rosa Zentjens-van Pul;
gestpljrd Gerardine Vermeulen; v overl ou-
ders Pfenning-Salvino, Wil en Zef; plev le-
vende en overl. leden van de families Diete-
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ren en Hellbach, Felix Paques; nadienst
Hans Rulkens (Samenzang)
Zondag 7 november - Hoogfeest van de H.
Willibrord, bisschop, verkondiger van ons
geloof, patroon van de Nederlandse kerk-
provincie
11.30 uur gestpljrd ouders Laudy-Vaessen,
echtp. Kaptein-Haagmans; pljrd Adje Chau;
gestplev fam. van Bommel-Straeten,
François Kallen, ouders Herzig-Schaaf, ou-
ders Bergmans-Schattenberg; plev Harry
Gubbens, Herman en Annie Pier-Weijzen
(Samenzang)
17.30 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
Maandag 8 november
08.00 uur gestev Josephine Otten
19.00 uur ev t.e.v. de H. Odilia uit dank-
baarheid; gestev ouders Hendriks-Stöcker,
Twan Douffet, echtp. Caulfield-Tholen
Dinsdag 9 november - Feest van de kerk-
wijding van de Basiliek van Sint Jan van
Lateranen
08.00 uur gestjrd Sjang Bronneberg en Wil-
ly; ev ouders Leonard Dieteren en Maria
Brandts uit dankbaarheid, echtp. Caulfield-
Tholen, Pierre Notten
19.00 uur ev t.e.v. O.L. Vrouw van Lourdes
uit dankbaarheid; gestev echtp. Feron-Hoe-
nen en em. pastoor Eduard Hoenen
Woensdag 10 november - H. Leo de Gro-
te, paus en kerkleraar
08.00 uur gestev Zef Meulenberg; ev echtp. 
Ritzen-Merkelbach, overl. fam. Marx, Pierre
Notten 
19.00 uur gestev Riet Willems; ev families
Wyszenko, Meerts en Hendriks, Cor de Wit
en Dory Neilen, echtp. Caulfield-Tholen
Donderdag 11 november - H. Martinus,
bisschop
08.00 uur gestev ouders Schaekens-Peulen
en zonen Jozef en Martin; ev ouders
Schmidt-Fliegel, Netta en Tilke, Pierre Not-
ten
19.00 uur ev voor bijzondere intentie (B),
echtp. Caulfield-Tholen
19.30 uur lof met rozenhoedje
Vrijdag 12 november - H. Josafat,
bisschop en martelaar

08.00 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
19.00 uur ev v roepingen tot het priester-
schap en v vrede, Jan en Annie Spée-Canton
Zaterdag 13 november-Maria op zaterdag
08.00 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
18.00 uur gestplev Jan Schrijen, Maria Kis-
sels en fam.; plev fam. Leonnie Dieteren-
Meyer, ouders Kleikamp-Lemmens, Mia
Laumen-Martens vw buurt PPP; uit dank-
baarheid Zr.J; nadienst Hans Rulkens
(Jeugdkoor)
Zondag 14 november - Drieëndertigste
zondag door het jaar
10.00 uur oecumenische dienst b.g.v. Klap-
roosdag (Philharmonie en St.-Petruskoor)
11.30 uur plev uit dankbaarheid (D); plzwd
Zef Hamers; gestpljrd Guus van Aubel, Jo
Peeters, Elly Eijckeler-Tummers en Victor
Eijckeler, ouders Scheen-Reijgersberg; pljrd
Ad van Reijen, ouders Leonard Dieteren en
Maria Brandts uit dankbaarheid, Lambert
van Mousch, Zef Kil, ouders Van
Binsbergen-Geenen (Samenzang)
17.30 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
Maandag 15 november
08.00 uur gestev Corrie Close en fam.; ev
Riet Willems en de meest verlaten zielen in
het vagevuur, echtp. Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev Thea Scheers
Dinsdag 16 november - H. Gertrudis,
maagd
08.00 uur ev Maria Feiter, echtp. Caulfield-
Tholen, Pierre Notten
19.00 uur ev t.e.v. O.L. Vrouw van Lourdes
voor een overl. brancardier
Woensdag 17 november - H. Elisabeth
van Hongarije
08.00 uur ev ouders Schmidt-Fliegel, Netta
en Tilke, echtp. Caulfield-Tholen, Pierre
Notten
19.00 uur ev echtp. Ritzen-Merkelbach, Wil
Corten
Donderdag 18 november 
08.00 uur ev families Gieskens-Muyres en
Corbeij-Kerrens, echtp. Caulfield-Tholen,
Pierre Notten
19.00 uur gestev Fine Close; ev families
Wyszenko, Meerts en Hendriks
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19.30 uur lof met rozenhoedje
Vrijdag 19 november
08.00 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev t.e.v. St. Elisabeth vw
Stichting Elisabethvereniging; ev voor roe-
pingen tot het priesterschap en voor vrede
Zaterdag 20 november - Maria op zater-
dag

08.00 uur gestev fam. Feron-Hoenen, leven-
de en overl. leden van de fam. Janssen-de
Ponti, echtp. Storms-Sampers; ev echtp.
Caulfield-Tholen
18.00 uur pljrd Paula Frenken-Heemels;
plev ouders Wolffs-Dobbelstein (St.-Petruskoor)

        ST.-M ICHIELSKERK

Zondag 24 oktober - Dertigste zondag
door het jaar
08.30 uur gestev R.D. Harie Gieskens, fam.
Derrez, fam. Geurts
09.30 uur (Samenzang)
Zondag 31 oktober - Eenendertigste zon-
dag door het jaar
08.30 uur ev ouders Gobbels-Last
09.30 uur plev t.i.v. de levende en overl.
leden van het Sittards Mannenkoor “SI-
TARD 1897"; gestplev echtp. Haffmans-
Bressers, René Oberdorf; plev Jan Hamers
(Si-tard)
Zondag 7 november - Hoogfeest van de H.
Willibrord, bisschop, verkondiger van ons

geloof, patroon van de Nederlandse kerk-
provincie
08.30 uur gestev fam. Bour-Oostwegel, fam.
van Gansewinkel-Michiels
09.30 uur gestplev echtp. Kremer-Schelberg;
plev Harry Gubbens (Samenzang)
Zondag 14 november - Drieëndertigste
zondag door het jaar
08.30 uur gestjrd Ber Daniëls; gestev fam.
Derrez, ouders van Giesen-Narinx en H.
Lutz; ev Nenette Oosterwijk-Corbeij, ouders
Schmeits-Lahaye
09.30 uur gestplev ouders Schutgens-Gijzen
(Samenzang)

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

Zondag 24 oktober - Dertigste zondag
door het jaar
10.30 uur plev echtp. Caulfield-Tholen
Dinsdag 26 oktober
08.30 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
Woensdag 27 oktober
08.30 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
Donderdag 28 oktober - Feest van de 
H.H. Simon en Judas, apostelen
08.30 uur ev kinderen van de Kinderkrans
en leden van de Aartsbroederschap, overl.
zussen Ans Wolfkamp-Bosman en Ria ten
Dam-Bosman
10.30 uur ev Margriet Roebroek en zegen

over de familie, echtp. Caulfield-Tholen
Vrijdag 29 oktober
08.30 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
Zaterdag 30 oktober - Maria op zaterdag
09.00 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
Zondag 31 oktober - Eenendertigste zon-
dag door het jaar
10.30 uur plev Wil Hoorens, overledenen
van de fam. Smeds-Smeets, echtp. Caulfield-
Tholen
Maandag 1 november - Hoogfeest van
Allerheiligen
10.30 uur plev voor alle levende en overle-
den leden van de Aartsbroederschap, echtp.
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Caulfield-Tholen
Dinsdag 2 november - Gedachtenis van
alle overleden gelovigen, Allerzielen
08.30 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
Woensdag 3 november - H. Hubertus,
bisschop
08.30 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
Donderdag 4 november - H. Carolus Bor-
romeüs, bisschop
08.30 uur ev kinderen van de Kinderkrans
en leden van de Aartsbroederschap
10.30 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
Vrijdag 5 november
08.30 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
Zaterdag 6 november - Feest van alle hei-
lige verkondigers van het geloof in onze
streken
09.00 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
Zondag 7 november - Hoogfeest van de H.
Willibrord, bisschop, verkondiger van ons
geloof, patroon van de Nederlandse kerk-
provincie
10.30 uur plev levende en overleden leden
van de Aartsbroederschap, fam. Wehrens-
Wetzels, echtp. Caulfield-Tholen
Dinsdag 9 november - Feest van de kerk-
wijding van de Basiliek van Sint Jan van
Lateranen
08.30 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
Woensdag 10 november - H. Leo de Gro-
te, paus en kerkleraar
08.30 uur ev dat de normen en waarden
door het geloof in Nederland terugkeren en
behouden blijven, echtp. Caulfield-Tholen
Donderdag 11 november - H. Martinus,

bisschop
08.30 uur ev kinderen van de Kinderkrans
en leden van de Aartsbroederschap
10.30 uur ev heer Wijnen en heer Jan Sch-
rijen, echtp. Caulfield-Tholen
Vrijdag 12 november - H. Josafat, bis-
schop en martelaar
08.30 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
Zaterdag 13 november - Maria op zater-
dag
09.00 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
Zondag 14 november - Drieëndertigste
zondag door het jaar
10.30 uur plev uit dankbaarheid t.e.v. O.L.
Vrouw van het H. Hart, mevr. Willems-Ke-
tels, echtp. Caulfield-Tholen
Dinsdag 16 november - H. Gertrudis,
maagd
08.30 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
Woensdag 17 november - H. Elisabeth
van Hongarije
08.30 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
Donderdag 18 november
08.30 uur ev kinderen van de Kinderkrans
en leden van de Aartsbroederschap
10.30 uur ev fam. G. Joosten-Gonera, echtp.
Caulfield-Tholen
Vrijdag 19 november
08.30 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
Zaterdag 20 november - Maria op zater-
dag
09.00 uur ev mevr. Van Bokhoven, echtp.
Caulfield-Tholen

Kerkbijdrage Parochie H. Petrus en H. Michaël
Girorekening 1032540 - Bankrekening 147603676 Rabobank Sittard
t.n.v. Penningmeester Parochie-Comité Kerkbijdrage, Kloosterplein 10, Sittard
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Parochie H. Bernadette - Baandert

Pastoor-deken W. van Rens, Kloosterplein 10 F 4512275
Kapelaan I. Krewinkel, Oude Markt 24 F 4512628

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

Kerkbijdrage Giro 157.19.73

Gironummer voor overmaken van misstipendium: 10.59.178 (€ 7,- of € 21,-)
t.n.v. Kerkbestuur Parochie H. Bernadette o.v.v. datum en intentie.

Intenties kunt u opgeven bij de diaken.

Zondag 24 oktober: 30e zondag door het jaar Dameskoor

10u30 Margaretha Linssen, ovl. oud. en fam.; oud. Hendriks-Ubachs;   nadienst: Nelly Martens-

Baeten; Ria Geilen-v.d. Diepstraten  

Dinsdag 26 oktober 
 9u00 gest.tev. OLV van Lourdes en H. Bernadette

Donderdag 28 oktober: Feest van de HH. Simon en Judas, apostelen
 9u00 roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven

Zondag 31 oktober: 31e zondag door het jaar
10u30 Zwd. Magda Voncken;  nadienst: Nelly Martens-Baeten; Ria Geilen-v.d. Diepstraten

 Schola Gregoriana Sittardiensis 

Dinsdag 2 november: Allerzielen, gedachtenis alle overleden gelovigen
19u00 Frans Fiddelers en Gertrudis Mostard Gemengd koor 

Donderdag 4 november: H. Carolus Borromeus, bisschop
 9u00 roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven

Zondag  7 november: Hoogfeest van de H. Willibrord, bisschop, verkondiger van ons geloof,
patroon van de Nederlandse kerkprovincie
10u30 Jrd. Lambert Meulenberg; jrd. ovl. oud.Moonen-Pollmeijer en Halmans-Claessen; ovl.

oud. Collombon-Köhlen; Reinhard en Fien v.d. Brock-Limpens; Bertha Brouwers-Nieling;

 nadienst: Nelly Martens-Baeten; Ria Geilen-v.d. Diepstraten

Dinsdag  9 november: Feest: kerkwijding Basiliek St. Jan v.Lateranen 
 9u00 Margaretha Linssen, ovl.oud. en fam.; t.e.v. OLV v.Lourdes 

Donderdag 11 november: H. Martinus van Tours, bisschop
 9u00 roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven

Zondag 14 november: 33e zondag door het jaar Dameskoor

10u30 Zwd. Nelly Martens-Baeten; 1e jrd. Emile v. Leeuwen   nadienst: Ria Geilen-v.d. Diepstraten

Dinsdag 16 november: H. Gertrudis, maagd 
 9u00 Tilke Jetten-Hanckmann; t.e.v. H. Bernadette

Donderdag 18 november: Kerkwijding Basilieken HH. Petrus en Paulus
 9u00 roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven; gest. fam. Jennen-Palmen
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GEDOOPT
3 oktober werd gedoopt: Rens Oberije (Ovidiusstraat 3)
Moge hij onder de goede zorgen en naar het voorbeeld van zijn ouders, peter en meter en van
de hele geloofsgemeenschap, opgroeien tot een goed christen.

ALLERHEILIGEN 
Op maandag 1 november a.s. viert de Kerk het hoogfeest van Allerheiligen. In de Petruskerk
is die dag om 9.30 uur en om 19.00 uur een plechtige Hoogmis.

ALLERZIELEN 
Op dinsdag 2 november (Allerzielen) worden de overledenen van afgelopen jaar tijdens de
H.Mis van 19.00 uur in onze parochiekerk bijzonder herdacht:
3 november: Mia van Eeghem-Deteren (91 jaar), voorheen Welterflat
11 november: Emile van Leeuwen (49 jaar), voorheen Hemelsley 53
19 november: Val Boeren (77 jaar), Pr.Kennedysingel 12-22
27 november: Annemie v.Kempen-Köhnen (70 jaar), H. v. Veldekestr.14
14 maart: Bob Hanselaar (76 jaar), Odasingel 80
17 maart: Adam Spijkers (80 jaar), Putstr. 116 (voorheen Nolenslaan)
21 maart: Truus Maessen (90 jaar), Odasingel 108
4 april: Math Roberts (77 jaar), Invia (voorheen H. Weltersstr.)
21 april: Sef Dieteren (75 jaar), Baandertweg 76
9 mei: Bertha Brouwers-Nieling (75 jaar), Vrangendael 140
21 mei: Laurent Muris (83 jaar), Odasingel 323
20 september: Magda Voncken (85 jaar) Huize De Kollenberg
28 september: Nelly Martens-Baeten (82 jaar), Baandert 73
4 oktober: Ria Geilen-van den Diepstraten (71 jaar), M.Kempstraat 9

H. COMMUNIE VOOR AAN HUIS GEBONDENEN  
Op vrijdag 5 november (1  vrijdag van de maand) om 11 uur in de ontmoetingsruimte op dee

3  etage in de Odaflat. De dag van te voren (donderdag 4 november) wordt deze in de rest vane

de parochie rondgebracht. 

RK VROUWENVERENIGING BAANDERT
Op woensdag 17 november a.s. komt mevr. Marion Remmel voor een "inpakavond"; we gaan
cadeautjes leren inpakken. Breng mee: schaar, plakband, fles wijn, doos of boek.  Op vrijdagmorgen
17 december gaan we voor de laatste keer naar de Breifabriek Marcienne.
Opgave: tel. 4514343 of 4517700. Kosten 5 Euro.

KERKBALANS 2004: KOERSVAST
U kunt uw kerkbijdrage overmaken op Gironummer 157.19.73 t.n.v. Parochie H. Bernadette,
Baandert 23, Sittard-Baandert, o.v.v. 'Kerkbijdrage'.

SPREEKUUR
Op donderdagmorgen van 9.30 tot 10.30 u. en op vrijdagavond van 17 tot 18 u. (behalve 1e vrijdag
van de maand) is altijd iemand aanwezig.
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30E ZONDAG DOOR HET JAAR

zaterdag 23 okt 19.00 u. Jrd Mia Vrehen-vd Wal en Niek Vrehen; nadienst
Martien Holierhoek

maandag 25 okt 19.00 u. OLV v. Lourdes
woensdag 27 okt 19.00 u. Fien Schmeitz en overleden familieleden

31E ZONDAG DOOR HET JAAR

zaterdag 30 okt 19.00 u. OLV v. Lourdes; nadienst Martien Holierhoek
maandag 1 nov 19.00 u. Allerheiligen - Lauw Schoenmakers

Voor alle overleden parochianen van het
afgelopen jaar

woensdag 3 nov 19.00 u. Roepingen voor priesterschap, diaconaat en
religieuze leven

H. WILLIBRORD

zaterdag 6 nov 19.00 u. OLV v. Lourdes; nadienst Martien Holierhoek
+ Pauluskoor

maandag 8 nov 19.00 u. Frits Ehlen
woensdag 10 nov 19.00 u. Roepingen voor priesterschap, diaconaat en

religieuze leven

33E ZONDAG DOOR HET JAAR

zaterdag 13 nov 19.00 u. OLV v. Lourdes; nadienst Martien Holierhoek
+ Pauluskoor

maandag 15 nov 19.00 u. Willy v. Hees en overl. ouders Keijzers-Franken
woensdag 17 nov 19.00 u. Roepingen voor priesterschap, diaconaat en

religieuze leven

Parochiemededelingen St. Paulusparochie
Van maandag tot zaterdag wordt om 18.40 uur het rozenhoedje gebeden.
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Donderdagmorgen is de kerk van 9.00 - 12.00 u. geopend voor stil gebed.
Misintenties voor het volgende parochieblad opgeven vóór 7 november
Misintenties kunt u opgeven bij Dhr. W. Oostenbrink F 4511801 of bij een van de leden
van het Priesterteam, kerkbestuur of kosteres.

Overleden

Martien Holierhoek, Dempseystraat 138, 72 jaar
 

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

Uit de St.-Paulusparochie werden in het afgelopen jaar tot God geroepen

  Willy Contzen     Ser Smeets
     Mia Schols-Paes       Anneke Luijkx
Mieteke Wijnhoven         Mary Pfeifer-Schumans
    Ton Borsten       Piet van Dongen
       Hein Hochstenbach                         Gerard Lemmens

      Re n  é    C  r  e  m   e  r s                                      Martien Holierhoek

Je kunt niet dieper vallen dan enkel in Gods Hand,
die Hij tot Heil van ons allen barmhartig over ons spant.
Het eindpunt van alle paden, door toeval, schuld en dood,

is echter Gods genade, ondanks alle nood.
Wij zijn door God omgeven, in ruimte en in tijd,

en zullen zijn en leven, in God in eeuwigheid.

Deze overleden parochianen worden bijzonder herdacht in de H. Mis van
Allerheiligen op maandag 1 november om 19.00 uur.

Actie Kerkbalans
Het jaar 2004 mag dan bijna afgelopen zijn, maar de Actie Kerkbalans 2004 gaat
nog steeds door! We hopen dat, indien vergeten, u alsnog gebruik maakt van de
acceptgiro om onze parochie te steunen.
(Postbank 3268633 of Rabobank 147607558) ovv Kerkbijdrage 2004
Dankzij u allen kunnen we als geloofsgemeenschap liturgie vieren, het parochie-
blad verzorgen, onze kerken onderhouden, onze pastores betalen, andere kosten
bestrijden en zij die het minder hebben de helpende hand toesteken. Kortom,
dankzij u allen kunnen we als Kerk aanwezig zijn om het Evangelie present te
stellen. Heel veel dank daarvoor.


