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Dit parochieblad is bedoeld voor een periode van 4 weken.
De volgende aflevering verschijnt 17 januari 2004.

TOP-DIALOOG MET KERSTMIS
I n d e z e d a g e n lig t a f e n to e d o o r
weersomstandigheden een dikke mistige deken
over onze huizen en straten. Een ‘waas’ dat je
een duidelijk zicht ontneemt.
Het kan ook gebeuren dat je dat ‘waas’ in je
eigen huis hebt: b.v. je valt in je stoel voor de TV
in slaap en je weet niet eens waar het allemaal
over ging, vaag kreeg je het een en ander mee!
Ook in ons ‘persoonlijk leven’ kan zo'n ‘waas’ van onverschilligheid jegens God en
mensen zich voordoen: ik heb het al zo druk met het werk en de zaak, daar staat mijn hoofd
niet naar ... en wij hollen maar door en snakken naar de volgende vakantiedagen met
Kerstmis en houden ons nauwelijks bezig met enige diepgang in ons leven.
Zitten we ook ‘gevangen’ in onze eigen kerker? Verwijten we de Kerk duizend en één
dingen, terwijl we van ons leven slechts een dialoog maken van werken en vrije tijd.
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Maar van een dialoog van de mens met God? W at doen we met onze geloofstwijfel? Laten
wegglijden ... tot het niets van de vrije dagen met de Kerst?
In deze Advent beluisteren we hoe Johannes de Doper (M t 11, 2-11) ook in grote twijfel zit.
Hij - geroepen en gezonden als wegbereider van de M essias - zit in de gevangenis en aldaar
schijnt zijn actieve loopbaan tot een smartelijk einde te komen. Vanuit de ruimte van het
open land komt hij in de nauwe beslotenheid van een cel terecht. Hij is ‘vleugellam’
gemaakt. Zo lijkt het!
In zo'n situatie komt ieder mens ertoe om een aantal vragen aan zichzelf te stellen, wat heb
ik tot nu toe gedaan met het voorbije leven, of waar heb ik me eigenlijk voor ingezet? Zo
ook Johannes de Doper. Johannes komt tot de ontdekking dat hij in bepaalde opzichten de
figuur van Jezus niet goed kan plaatsen. Hij beantwoordt namelijk niet aan de gestalte die
hij zich- in het oude vertrouwde geloof van zijn ouders en de Joodse kerk via de oude
voorspellingen - van Hem had gevormd. Hij had Hem zich heel anders voorgesteld: meer
als degene die de bijl reeds aan de wortel van de boom heeft gelegd, die de wan in zijn hand
heeft en de dorsvloer grondig zal reinigen om de tarwe in zijn schuur te verzamelen, maar
het kaf te verbranden in onuitblusbaar vuur. Maar in de gevangenis dringt het langzaam tot
Johannes door dat Jezus heel anders optreedt dan hij zich had voorgesteld. Jezus is degene
die de kwijnende vlaspit niet dooft, en het geknakte riet niet breekt. Jezus lijkt meer op de
Dienaar van Jahweh, zoals die bezongen wordt in de beroemde liederen van de profeet
Jesaja, dan op de grote en geweldige profeet die te vuur en te zwaard het onrecht zal
uitroeien, en de gerechtigheid op aarde zal vestigen. Kort gezegd: Jezus blijkt anders te zijn
dan Johannes had gedacht.
W ij weten dat de apostelen ook andere verwachtingen van Jezus hadden. En hetzelfde geldt
voor talrijke andere Joden uit die dagen, met name voor de geestelijke leiders van het volk.
Johannes echter reageert ten aanzien van zijn eigen vragen en twijfels op de enig juiste
manier: hij vraagt Jezus zelf om uitleg. En dat tekent hem als een geloofsheld van
uitzonderlijk formaat. Zijn vragen en twijfels kunnen zijn geloof niet aantasten. Hoe anders
Jezus ook moge zijn dan hij zich had voorgesteld, hij blijft Hem trouw.
W at Johannes is overkomen, kan iedereen gebeuren: het beeld dat ik me van Jezus had
gemaakt, blijkt niet in overeenstemming te zijn met de werkelijkheid die ik ervaar. Het
bijzondere van die tijd is inderdaad zo nieuw en apart dat we het gevaar lopen het niet te
herkennen; dat kan blijkbaar alleen in de stilte van een top-ontmoeting op het niveau van
een cel! H oe meer men zich aan Christus de Heer kan overgeven, des te groter wordt de
mogelijkheid van vragen en twijfels. M aar dat is dan ook de situatie waarin de kracht en de
grootheid van het geloof kunnen blijken.
Hoe is Jezus? Dat was de vraag van Johannes de Doper. En na momenten van diepe
onzekerheid antwoordde Johannes hierop met een diepe verbondenheid naar Hem toe. Het
heeft hem letterlijk zijn hoofd (kop) gekost!
Ook wij moeten in deze Advents- en Kersttijd een antwoord willen geven op de vraag: Hoe
is Jezus? Het antwoord begint al met een teken onzerzijds van trouwe verbondenheid naar
Hem toe. Juist daarom nodigen we u uit om deze Advent-Kersttijd ‘serieus’ te vieren om zo
echte zoekers te worden die het Kerstkind eens zullen vinden. W ie zijn geloofstwijfel
hanteert met een ‘houwdegen’ van onverschilligheid, moet zich afvragen of hij of zij zich
niet plaatst in een grotere cel van verlatenheid: geen dialoog met de Heer van het leven.
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Als oprechte zoekers naar het Kerstkind mogen we ervan verzekerd zijn dat we bijzondere
genade ontvangen, als we ons tenminste durven scharen in de lange rij van herders en zo
vreemde koningen: wat een vreemd publiek bij de Kerststal! Ja, nou en? Pas maar op dat
we geen ‘vreemdelingen’ worden van Hem, want een vreemdeling verdwaalt heel snel
tussen al die glans en schittering van kerstbomen en glanzende sterren, die een week na
Nieuwjaar weer worden ingepakt. De drukke tijd vraagt toch mijn aandacht? Al is de leugen
nog zo snel en zo vol schittering, alleen het Licht van Kerstmis achterhaalt de enige en
eeuwige waarheid.
Zalig Kerstmis en Zalig Nieuwjaar aan u allen toegewenst, mede namens onze Kapelaan,
Diakens en al onze medewerkers in onze parochies!
Deken W. van Rens

GEBEDSINTENTIE
De pauselijk aanbevolen gebedsintentie voor de maand januari luidt: ‘Wij bidden dat alle
mensen mogen erkennen dat zij leden zijn van de ene familie van God en een einde maken
aan hun oorlogen, onrechtvaardigheden en discriminaties’.

BEDEVAART NAAR BANNEUX
De traditionele voetbedevaart naar Banneux start 24 december
om 9.00 uur. Deze voettocht wordt georganiseerd door de
Stichting R.-K. Kerst Boete Bidweg te Voet naar Banneux.
Vertrekpunt is de Nicolaaskerk in Valkenburg aan de Geul. De
lengte van de route is 51 kilometer. Het is mogelijk om onderweg aan te sluiten bij de tocht. In Banneux is er vervolgens om
22.00 uur een kerstnachtviering. Na afloop hiervan rijden
bussen terug.
Aanmelden en informatie bij: mevr. Spits, tel. 043-6015447.

IEMAND OF IETS VERGETEN?
Ach, dat kan de beste overkomen, wordt wel eens gezegd. Maar het is pijnlijk voor degene
die het treft. Wij, deken van Rens, kapelaan Krewinkel, pater Obiedzinski, diaken Ter Haar
en diaken Fleischeuer, zijn er ons goed van bewust dat wij - onbedoeld of onwetend misschien mensen of afspraken hebben vergeten.
Het nieuwe jaar komt er aan! Graag willen wij onze verontschuldigingen aanbieden als we
iemand of iets hebben vergeten. Laat het ons a.u.b. weten als we afspraken hebben verwaarloosd. Dat willen we graag goedmaken. Belt u ons als dat zo is?
Deken W. van Rens
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‘PACEM IN TERRIS’ EN SOCIALE GERECHTIGHEID
Mensen herkennen God. Dat lezen we in het kerstverhaal, waar we ons nu in de Advent
weer op voorbereiden. De herders komen Jezus aanbidden, de wijzen bieden Hem geschenken aan, maar de waard van de herberg verbant de onaanzienlijke familie naar de stal en de
koning jaagt ze naar Egypte. Niet iedereen wil God in zijn buurt hebben.
Verderop in het evangelie zegt Jezus dat God te vinden valt bij de ‘minsten der mijnen’ en
dat Hij daar gediend wil worden. Bij hen begint Zijn Rijk. Van deze boodschap was ook
niet iedereen gediend, maar zij is wel door de eeuwen heen in de kerkgemeenschap aanwezig geweest.
Paus Johannes XXIII voelde zich thuis bij dit evangelie. Met de Encycliek ‘Pacem in
terris’ gaf hij in 1963 een boodschap van vrede af, maar hij zag heel goed dat er zonder
gerechtigheid geen vrede mogelijk is. Over de gerechtigheid zei hij toen: ‘Ieder mens heeft
recht op bestaan, op integriteit van het lichaam en op middelen voor levensonderhoud.
Hieruit volgt dat de mens dus ook het recht heeft op bijstand bij ziekte, ouderdom en
werkloosheid.’
Twee jaar nadien erkende de Nederlandse regering dit recht door de invoering van de
bijstandswet. Nu, in 2003, maken wij mee dat aan de fundamenten van die bijstandswet
geschaafd wordt. De gemeentelijke overheid gaat de wet uitvoeren en kan zelfs de hoogte
van de uitkering vaststellen. De vrees is dat gemeenten tekorten op hun begroting weg
willen werken door te bezuinigen op de bijstandsuitkeringen. De weg naar bedeling is dan
niet ver weg meer.
Het kost ons kennelijk steeds meer moeite te erkennen dat er mensen zijn die economisch
niet volledig voor zichzelf kunnen zorgen. Het gaat dan niet aan om hen steeds verder in
een hoek te drijven, of voorwerp van willekeur te maken. De boodschap van ‘Pacem in
terris’ en het evangelie is dat ieder mens recht op een waardig leven heeft en dat er een
plicht tot wederzijdse ondersteuning is. Het evangelie gaat zelfs een stap verder en zegt dat
God zich juist op de plekken waar mensen elkaar te hulp komen laat zien. In die buurt
moeten wij ook willen zijn.
Maarten Baltussen
Beleidsmedewerker Sociale Gerechtigheid Justitia et Pax
Zie ook: www.justitiaetpax.nl

HEILIGE MARIA, MOEDER VAN GOD (1 JANUARI)
Op de achtste dag na Kerstmis, de zogenaamde octaafdag, vieren
wij het hoogfeest van de heilige maagd Maria, de Moeder van God.
Voordat deze octaafdag werd ingevoerd bestond er in de stad Rome
op 1 januari al een feestdag ter ere van Maria. Dit Romeinse feest
geldt in de geschiedenis van de Kerk als de oudste feestdag van Maria. Pas toen er in de kalender ook andere Mariafeesten kwamen, is
deze Romeinse feestdag omgezet in de octaafdag van Kerstmis.
Deze octaafdag was allereerst bedoeld om het goddelijk moederschap van Maria te eren. Vanuit de Gallicaanse liturgie werd daaraan later toegevoegd de besnijdenis van de Heer, die volgens de joodse wet op de achtste
dag diende plaats te vinden. Op die dag werd ook volgens de joodse gebruiken de naam
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gegeven. In het evangelie van Lucas, dat tegenwoordig in de eucharistieviering van 1
januari gelezen wordt, lezen we in 2,21: ‘Toen de acht dagen voorbij waren en de tijd
gekomen was dat Hij besneden moest worden, kreeg Hij de naam Jezus, die door de engel
was genoemd voordat Hij in de moederschoot werd ontvangen.’
Dat wij het goddelijk moederschap van Maria als afronding van het kerstfeest vieren ligt
eigenlijk voor de hand. Bij de geboorte van een kind staat immers naast het kind vanzelfsprekend ook de moeder centraal in de belangstelling. In zekere zin zou je kunnen zeggen
dat het feest van Christus’ geboorte het oudste Mariafeest is.
Voor de nauwe band tussen de geboorte van Jezus, de Zoon van God, en zijn moeder de
maagd Maria is van het begin af aan in de Kerk veel nagedacht. Een hoogtepunt was de
uitspraak van het Concilie van Efese in 431, dat Maria de Moeder van God is. Maria is de
Moeder van God geworden, omdat haar zoon Jezus niet door de tussenkomst van een man
is verwekt, maar door de heilige Geest die haar heeft overschaduwd na de boodschap van
de engel Gabriël.
Het nieuwe jaar zetten wij in door op de eerste dag het moederschap van de maagd Maria
te gedenken en haar samen met alle andere christenen aan te roepen als de Moeder van
God.
Evert de Jong

OCTAAF VAN SINT GERLACHUS TE HOUTHEM
In Houthem (gemeente Valkenburg aan de Geul) wordt van zondag 4 tot en met zondag
11 januari het traditionele octaaf (= achtdaags kerkelijk feest) ter ere van de heilige
Gerlachus gehouden.
Gerlachus is een echte Limburgse heilige. Omstreeks 1100 werd hij in Valkenburg geboren. Onderweg naar een toernooi hoorde de ridder - want dat was hij - dat zijn vrouw
Lenora was overleden. Hij kwam tot inkeer, maakte een pelgrimstocht naar Rome en
werkte hierna zeven jaar als johannieter voor zieken in Jeruzalem. Vervolgens vestigde hij
zich als kluizenaar in Houthem. Hier woonde hij 14 jaar in een holle eik. Onder zijn harnas
droeg de berouwvolle zondaar uit boete een kriebelend kleed. De boeren in de omgeving
brachten hun zieke dieren bij hem ter genezing. Hij had een spirituele band en correspondeerde onder meer met de heilige Hildegard von Bingen. Dagelijks liep hij vanuit Houthem
naar het graf van de heilige Servaas in Maastricht om hier te bidden. Volgens de legende
gaf Servaas zelf hem de laatste sacramenten, toen hij stervende was. Dat was op 5 januari
rond 1165 of 1175.
Boven zijn graf bouwde men het Norbertinessenklooster St. Gerlach, eeuwenlang een
veelbezochte bedevaartplaats. Het klooster werd een luxe hotel en conferentieoord, de
kloosterkerk parochiekerk. Hier ligt hij tot op de dag van vandaag begraven. Het zand
onder zijn graf en de jaarlijks op zijn gedenkdag gebakken Gerlachusbroodjes gelden als
geneeskrachtig voor vee en mens.
Gerlachus wordt aangeroepen voor een goede oogst en bij ziekten van huisdieren. Ook is
hij patroonheilige van paarden en vee en natuurlijk van Houthem, dat aan de plaatsnaam de
benaming ‘Sint Gerlach’ toevoegde.
Tijdens het octaaf wordt dagelijks om 10.00 uur een feestelijke eucharistieviering gehouden en om 19.00 uur een gebedsdienst. Hoogtepunt vormt de feestelijke eucharistieviering
op de gedenkdag van de heilige, maandag 5 januari. Dit jaar is vicaris-generaal Mgr. H.
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Schnackers hoofdcelebrant. Op vrijdag 9 januari is er bovendien een speciale jongerenviering en –avond met hulpbisschop E. de Jong van Roermond.

5 JANUARI: ZALIGE KAREL HOUBEN VAN SINT ANDRIES
Op 5 januari is het 111 jaar geleden dat de zalige pater Karel van Sint Andries in Ierland
overleed. Pater Karel Houben, zoals hij in Limburg vooral bekend is, werd in 1821 in
Munstergeleen geboren als zoon van de plaatselijke molenaar. Al op jonge leeftijd wilde
hij priester worden, maar toen hij 19 jaar was, werd hij opgeroepen voor militaire dienst.
Een plicht die toen nog vijf jaar duurde! Na enkele maanden kon zijn vader hem echter
vrijkopen. Als reservist moest hij echter wel beschikbaar blijven. Dat betekende dat hij nog
niet tot priester gewijd kon worden, maar wel al aan zijn studie daartoe kon beginnen.
In zijn korte tijd in militaire dienst had Houben kennis gemaakt met de Paters Passionisten,
bij wie hij in 1844 intrad onder de kloosternaam Karel van Sint Andries. In 1850 werd hij
in Doornik tot priester gewijd en door zijn congregatie uitgezonden naar Engeland en later
naar Ierland. Daar trok pater Karel zich vooral het lot van de arbeiders in Dublin aan, die in
zeer armoedige omstandigheden leefden. Karel trok prekend en luisterend rond en hij werd
al snel als de ‘heilige pater Charles’ beschouwd. Niet omdat hij grote daden verrichtte,
maar gewoon omdat hij steeds voor de mensen klaarstond. Met name zieken klopten bij
hem aan en er zijn veel verhalen bekend van mensen die genazen nadat ze door pater Karel
gezegend waren.
Na beschuldigingen aan zijn adres over kwakzalverpraktijken werd hij door zijn congregatie enige tijd naar Engeland gestuurd. Toen de commotie rond zijn persoon voorbij was,
keerde Karel in 1874 terug naar Dublin, waar de mensen hem al snel weer wisten te vinden. Zijn klooster werd een echt pelgrimsoord. Pater Karel overleed - zelf door ziekte
ernstig verzwakt - op 5 januari 1893. In 1937 werd het proces tot heiligverklaring geopend.
In Munstergeleen is zijn geboortehuis sinds 1954 als kapel ingericht. In 1988 werd Karel
Houben door de Paus zaligverklaard. Alleen de erkenning van een wonder staat zijn
heiligverklaring nog in de weg. Het feest van de zalige pater Karel wordt gevierd op 5
januari.

KERST OP SOLDER
De diversiteit van kerststallen die dit jaar van 13 december
tot 6 januari 2004 in Ons’ Lieve Heer op Solder in Amsterdam te zien zijn, is groot. Niet alleen in formaat en
herkomst, ook in stijl zijn de groepen zeer verschillend. De
kunstenaar Clemens Merkelbach van Enkhuizen is verantwoordelijk voor de ‘klassieke’ 19de-eeuwse kerstgroep. In
een subtiele opstelling, waarbij hij op een sfeervolle manier
gebruik maakt van zand, stro en verschillende soorten
groen, legt hij de verbinding tussen de oude gipsen beelden
en het schilderij van Jacob de Wit er tegenover.
Ook de bijzondere groep van Charles Hammes (1915-1991)
wordt tentoongesteld. Zijn ‘Aanbidding der Koningen’ bestaat uit meer dan 80 geboetseerde figuren. In een dor woestijnlandschap, tussen de ruïnes van antieke tempels, aanbid6
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den de Drie Koningen het Christuskind. De tempelruïnes verbeelden het afbrokkelende
heidendom. De Koningen Caspar, Melchior en Balthasar symboliseren naast Afrika,
Europa en Azië ook de drie fasen van het menselijk leven: de jeugd, middelbare leeftijd en
ouderdom. Hun gevolg is door de beeldhouwer uitgebeeld als de vertegenwoordiging van
alle volkeren en tijden.
Daarnaast is er voor kinderen aan de hand van een speurtocht veel te ontdekken aan de
tientallen kerstgroepen die opgesteld zijn in het Prentenkabinet van het museum. De
groepen zijn afkomstig uit de collectie van de heer en mevrouw Delemarre.
Het museum is tijdens de kerstperiode gehuld in speciale kerstsfeer. Imposante guirlandes
hangen aan de balustrades van de kerk.
‘Kerst op Solder’, van 13 december tot 6 januari, Museum Amstelkring, Ons’ Lieve Heer
op Solder, Oudezijds Voorburgwal 40 Amsterdam, telefoon: 020 6246604,
www.museumamstelkring.nl, dagelijks open van 10.00 – 17.00 uur, op zon- en feestdagen
van 13.00 – 17.00 uur, gesloten op 1 januari.

THEOLOGIE STUDEREN IN LIMBURG?
Dat kan onder andere aan de Fontys Hogescholen in Sittard. De studie Theologie en Levensbeschouwing leidt onder meer op tot leraar godsdienst/levensbeschouwing in het
voortgezet onderwijs, maar ook tot catecheet of pastoraal werker. De opleiding werkt nauw
samen met het bisdom Roermond en studenten die in de kerkelijke variant afstuderen,
kunnen in aanmerking komen voor een benoeming door de bisschop in een parochie of
instelling.
Op maandag 12 januari houdt de Fontys Hogescholen in Sittard een informatieavond. Van
18.00 uur tot 20.00 uur wordt informatie gegeven over de opleiding, de beroepsperspectieven en krijgen de belangstellenden een rondleiding door het gebouw.

ABDIJ ROLDUC VIERT 900-JARIG BESTAAN
De voormalige abdij Rolduc in Kerkrade bestaat dit jaar 900
jaar. Dit wordt gevierd met een uitgebreid feestprogramma, dat
op 17 januari van start gaat. Dan zal bisschop F. W iertz het
jubileumjaar openen met een pontificale eucharistieviering in
de abdijkerk. Na afloop van de viering wordt in de hal van de
abdij een beeld onthuld van Mgr. J. Stassen. Hij was jarenlang
directeur van Rolduc en leidde met name de grote restauratie
van het abdijencomplex in de jaren zeventig en tachtig.
Rolduc werd in 1104 gesticht door Ailbertus van Antoing onder de naam Kloosterrade. De
naam Rolduc (een verbastering van Rode le Duc, wat ’s Hertogenrade/Herzogenrath betekent) dateert van veel later. Tot aan de Franse tijd woonden in de abdij eeuwenlang Augustijner koorheren. Daarna werd het complex voor allerlei doeleinden gebruikt. Onder meer
als militair hospitaal. Halverwege de 19 e eeuw kreeg Rolduc weer een kerkelijke functie.
Het nieuwe bisdom Roermond stichtte in Rolduc een kostschool voor jongens en een kleinseminarie.
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Op dit moment is in Rolduc naast de huidige priester- en diakenopleiding van het bisdom
ook een modern hotel- en conferentieoord gevestigd, een middelbare school en zijn enkele
ruimtes verhuurd aan diverse instellingen en particulieren.

JAARPROGRAMMA JEUGD EN JONGEREN
De afdeling jeugd en jongeren van het bisdom presenteert binnenkort haar jaarprogramma
voor 2004. In grote lijnen ziet het er als volgt uit:
Kinderen (8/12 jaar): misdienaarsdag (19 juni) en diverse zomerkampen (juli en augustus).
Tieners (12/15 jaar): tienerweekeinde (april), Vormelingendag (12 juni), misdienaarsdag
(19 juni), waterdag (10 juli), diverse zomerkampen (juli en augustus) en een tienerdag (20
november).
15-plussers: tienerweekeinde (april), weekeinde rond levensoriëntatie (mei), ontmoetingsweekeinden (mei en oktober) en een ardennentocht (augustus).
18-plussers: bezinningsreis (februari), WJD (4 april), conferentie (april), springprocessie
(mei/juni), zomerreis (augustus), sociale actie (september), jongerendag (2 oktober) en een
jongerenkorenfestival (28 november).
Voor meer informatie over het jeugd- en jongerenwerk van het bisdom: tel. 0475-386756
of e-mail: jongeren@bisdom-roermond.nl.

Beste kinderen,
Donderdag is het Kerstmis! Dan hoor je in het
evangelie hoe Jezus geboren wordt in een stal,
omdat er in de huizen en herberg geen plaats
meer is. Er zijn heel veel mensen in het stadje, de keizer van Rome wil namelijk weten
hoeveel mensen er in zijn rijk wonen.
Jezus is de Zoon van God. We snappen best dat Hij veel en veel meer is dan de keizer van
Rome. Zou Jezus precies willen weten over hoeveel mensen Hij de baas is? Of zou Jezus
net als de keizer een groot paleis willen wonen? Zie je het verschil al tussen Jezus en de
keizer? De keizer vergeet de mensen en kijkt alleen naar zichzelf. Jezus kijkt alleen naar de
mensen en .... vergeet zichzelf. Want: Hij wordt geboren in een stal, zijn bedje is een
voerbak voor dieren, de eerste visite zijn eenvoudige herders.
De keizer heeft veel indrukwekkende titels. Maar toch heeft hij een titel niet, die Jezus wel
heeft: Redder. Zoals de engel ons vertelt: ‘Heden is u een Redder geboren.’ Jezus heet
Redder. Jezus redt ons zodat wij eenmaal thuis kunnen komen bij God.
Van harte zijn jullie, je ouders en grootouders welkom in de gezinsmis op Kerstavond 24
december in de St.-Petruskerk om 18.00 uur.
Voor de allerkleinsten (tot en met groep 3) is er om 17.00 uur een speciale korte gebedsdienst: Kindjewiegen.
Nog even het volgende: op woensdag 14 en 28 januari kunnen de kinderen van onze
parochies (leeftijd: 8 - 12 jaar) weer terecht voor de PaJo-Club bij Riet ter Haar in de zaal
achter de Bernadettekerk. De kleuters zijn op vrijdag 16 en 30 januari weer van harte
welkom, eveneens in de zaal achter de kerk.
8
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Van harte welkom en alvast een Zalig Kerstfeest en een gezegend Nieuwjaar.

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

NIEUWKOMERS ZIJN WELKOM!
Aan alle katholieken die nieuw zijn komen wonen in onze Binnenstadsparochie:
Van harte welkom namens onze Deken, Kapelaan, Diakens en W elkomstgroep!

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, 0464519039. Hartelijk dank!

N.B. De administratie
van de parochie is op woensdag 24
en woensdag 31 december gesloten.

PAROCHIEBLAD H. PETRUS EN H. MICHAËL - H. BERNADETTE - H. PAULUS
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STICHTINGEN
Stichtingen die in 1984 voor de eerste maal voldaan zijn en voor twintig jaar gelden,
lopen dit jaar af. Indien u de stichting wilt vernieuwen, en dat kan tegenwoordig ook
voor tien jaar, wordt u verzocht contact op te nemen met de Deken of de administratie.

UW AANDACHT S.V.P.
Woensdag 24 december: Vigilie van Kerstmis.
Vanaf 14.00 uur wordt de Kerstcommunie gebracht aan onze zieken en andere aan huis
gebondenen. Als u niet maandelijks op Eerste Vrijdag ons Heer thuis gebracht krijgt, maar
met Kerstmis graag de Kerstcommunie zou ontvangen, wordt u verzocht dit aan de deken,
de kapelaan of de diaken te melden.
Om 17.00 uur: in de St.-Petruskerk, kindje wiegen (gebedsdienst), speciaal bedoeld voor
kinderen tot en met groep 2 van de basisschool en hun ouders.
Om 18.00 uur: in de St.-Petruskerk, gezinsmis op Kerstavond, speciaal bedoeld voor
kinderen vanaf groep 3 en hun ouders.
Om 20.00 uur: in de St.-Petruskerk, inleidende Vigiliedienst van muziek, lezing, gebed en
samenzang als voorbereiding op de Nachtmis van 20.30 uur. De zang wordt verzorgd
door het St.-Petruskoor, dat ook meermalen de samenzang van alle aanwezigen zal ondersteunen.
Om 22.45 uur: in de St.-Michielskerk, Vigiliedienst van muziek, lezing, gebed en samenzang als voorbereiding op de Nachtmis van 23.00 uur. De zang (Gregoriaans) wordt
verzorgd door de Schola Cantorum Sanctus Michael, die ook meermalen de samenzang
van alle aanwezigen zal ondersteunen.
Donderdag 25 december: Hoogfeest van Kerstmis, Geboorte van de
Heer.
Om 8.30 uur: Herdersmis met samenzang in de St.-Michielskerk.
Om 9.30 uur: Plechtige dagmis van Kerstmis in de St.-Michielskerk.
Om 11.30 uur: Plechtige dagmis van Kerstmis met zang van het
St.-Petruskoor in de St.-Petruskerk.
Er is géén avondmis.
Vrijdag 26 december: Tweede Kerstdag, feest van St. Stefanus, eerste martelaar.
Er is géén avondmis.
Woensdag 31 december: Oudejaarsdag.
De grote dankdienst bij het besluit van het jaar des Heren 2003 begint om 18.30 uur.
Donderdag 1 januari: Nieuwjaarsdag, octaafdag van Kerstmis, Hoogfeest van de H.
Maagd Maria, Moeder van God, Dag van de Vrede.
De H.H. Missen zijn als op zondag, met deze beperking dat de avondmis in de Grote
Kerk vervalt.
Vrijdag 2 januari: Eerste vrijdag van de maand. Vandaag wordt geen ziekencommunie
gebracht.
N.B. In dit parochieblad bevindt zich een acceptgiro voor bijdragen t.b.v. parochieblad.
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GEDOOPT

Germaine, dochter van ouders Damoiseaux-Krekels, Wilhelminastraat 13 3, 16-11-03.
Roos, dochter van ouders Kessels-van Doezelaar, Kentstraat 15, 15-11-03.
Wij bidden dat Roos en Germaine onder de goede zorgen van hun ouders en naar hun
voorbeeld en ook dat van hun peter en meter en van de hele geloofsgemeenschap,
mogen opgroeien tot goede christenen.

KERKELIJK HUWELIJK
Gino van Tilborg en Claudia Claessen, Baandertweg 89, 03-01-04 in de Basiliek.
Wij wensen het bruidspaar Gods Zegen voor de toekomst!

OVERLEDEN
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.

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

FONTISSIMA SITTARD
Op Eerste Kerstdag luistert het Damesensemble Fontissima Sittard de
plechtige Eucharistieviering om 9.30 uur in de St.-Michielskerk op met de
‘Messe Basse’ van Gabriel Fauré en internationale kerstgezangen. Dit koor
staat onder leiding van Jan Tobben (oud-dirigent van het koor van de St.Petruskerk) en wordt op het orgel begeleid door John Boone.

Op Nieuwjaarsdag, donderdag 1 januari, na de H. Mis van 11.30 uur,
willen de parochiegeestelijkheid en het Kerkbestuur graag
zo veel mogelijk parochianen in het Jochem Erenshoes (begane grond)
aan het Kloosterplein ontmoeten om nieuwjaarswensen uit te wisselen.

PAROCHIEBLAD H. PETRUS EN H. MICHAËL - H. BERNADETTE - H. PAULUS
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JAARDIENST DEKEN TIJSSEN
Wij willen u er nu reeds op attenderen dat de vijfenzeventigste jaardienst voor deken
Ludovicus Tijssen z.g. gehouden zal worden op zondag 29 februari 2004, om 11.30 uur in
de Grote Kerk.

REGINA CARMELI
* Nederlandse Vespers
Zondag 4 januari, 17.00 uur (Uitstelling, aanbidding, vespers
en eucharistische zegen)
I N FO RM A T IE EN A AN M ELDING EN : 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 3 januari 2004 opgegeven te zijn op de pastorie, Kloosterplein 10, of op ons email adres, administratie@rk-kerken-sittard.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.
S T .-P ETR U SK ER K
Zaterdag 20 december
18.00 uur plzwd Herta Ramaekers-Lenceit;
pljrd Jan Bormans, Mia Claessen-Frederix,
Eduard Roeters; plev Pierre Meerts vw de
buurt; nadienst Louis Kuijpers, Jeanette
Pannemans, Fons Dols, Wim Evers (Samenzang)
Zondag 21 december - Vierde zondag van
de Advent
11.30 uur gestpljrd
Herman Boelens, Victor
Eijckeler en Elly EijckelerTummers ; plev overl. fami-

lieleden Pier-Weijzen, Annie Spée-Canton (Samenzang)
16.30 uur Vesperdienst
17.30 uur gestev echtp.
Feron-Hoenen en em. pastoor Eduard Hoenen
Maandag 22 december

Merkelbach, echtpaar Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev ouders Buyzen-Vernooy
en René; ev Wim de Vet
Dinsdag 23 december
08.00 uur ev echtpaar Caulfield-Tholen
19.00 uur ev families Wyszenko, Meerts en
Hendriks
W oensdag 24 december
08.00 uur gestev Mia W illems; ev echtpaar

Caulfield-Tholen
17.00 uur Kindje wiegen
18.00 uur (Gezinsmis, Jeugdkoor)
20.30 uur gestplev ouders van den BergFrehe, ouders Tummers-Janssen, levende en
overl. leden van de fam. Triepels-Vermij,
levende en overl. leden van de fam. JanssenRenckens; pljrd ouders van Rens-Reijnders;
plev overl. van de familie ReijndersKuijpers, overl. fam. Zef Kil-van Sloun (St.Petruskoor)

08.00 uur ev Riet Willems en de meest verlaten zielen in het vagevuur, echtp. Ritzen12
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Donderdag 25 decem
ber - Hoogfeest van
Kerstmis, Geboorte
van de Heer
11.30 uur gestplev Lies

Dinsdag 30 december - Zesde dag onder
het octaaf van Kerstmis
08.00 uur ev echtpaar Caulfield-Tholen
19.00 uur ev families Wyszenko, Meerts en

Roppe en overledenen
van de fam. Roppe-Kissels, Corry WetzelsWilms en voor een bijzondere intentie; pljrd
Frans en Wies Palmen
en Frank Engendahl,
Noël Ramakers en overl. fam. RamakersIndekeu; plev ouders Bisschops-Maessen,
Jan Konings en ouders Köhlen-Janssen (St.Petruskoor)
17.30 uur vervalt
Vrijdag 26 december - Tweede Kerstdag,
H. Stefanus, eerste martelaar
11.30 uur plev overl. van de fam.

Woensdag 31 december - Zevende dag

Brouwers-van Berkum, Jan Bouwman
(Jeugdkoor)
17.30 uur vervalt
Zaterdag 27 december - Zaterdag onder
octaaf van Kerstmis, Feest van de H. Johannes, apostel en evangelist
08.00 uur gestev echtp. Storms-Sampers; ev
grootouders Simonis-Tummers en ouders
Hage-Simonis, ouders Schmidt-Fliegel, Netta en Tilke, echtpaar Caulfield-Tholen

18.00 uur pljrd Wim de Vet, plev ouders
Wolffs-Dobbelstein; nadienst Louis
Kuijpers, Jeanette Pannemans, Fons Dols,
Wim Evers (Samenzang)
Zondag 28 december - Zondag onder het
octaaf van Kerstmis, Feest van de H. Familie: Jezus, Maria en Jozef
11.30 uur pljrd Ad van Reijen
(Samenzang)
17.30 uur gestev ouders Kleikamp-Lemmens; ev echtpaar Caulfield-Tholen

Hendriks
onder het octaaf van Kerstmis, H. Silvester, paus, Oudejaarsdag
08.00 uur ev echtp. Ritzen-Merkelbach,

echtpaar Caulfield-Tholen
19.00 uur gestpljrd Lies Laumen-van Loon ;

pljrd Guus Jessen; gestplev levende en
overl. leden van de fam. Triepels-Vermij,
levende en overl. leden van de fam. JanssenRenckens; plev Sophie Zimmermann (St.Petruskoor en samenzang)
Donderdag 1 januari - Octaafdag van
Kerstmis, Hoogfeest van de H. Maria,
Moeder van God, Dag van de Vrede,
Nieuwjaarsdag
11.30 uur gestpljrd echtp. Beckers-Hennekens; gestplev Hermine Hameleers-Boelens
en echtgenoot, Lies Roppe en overledenen
van de fam. Roppe-Kissels; plev Annie
Spée-Canton (Samenzang)
17.30 uur vervalt
Vrijdag 2 januari - H.H. Basilius de Grote
en Gregorius van Nazianze, bisschoppen
en kerkleraren
08.00 uur gestev t.e.v. het H. Hart van Jezus; ev levende en overl. leden van de families Marx en Fox
19.00 uur ev voor roepingen; zwd Louis
Kuijpers; ev echtpaar Caulfield-Tholen
Zaterdag 3 januari
08.00 uur ev voor priesterroepingen in parochie, dekenaat en bisdom; gestev Hermine
Hameleers-Boelens en echtgenoot; ev echt-

paar Caulfield-Tholen
18.00 uur plzwd Jeanette Pannemans; pljrd
Sjang Schrijen; plev levende en overl. leden
Maandag 29 december - Vijfde dag onder van de families Dieteren en Hellbach, echtp.
het octaaf van Kerstmis
Schrijen-Tholen, Felix Paques; nadienst
08.00 uur ev ouders Schmidt-Fliegel, Netta
Fons Dols, Wim
en Tilke, echtpaar Caulfield-Tholen
Evers (Samenzang)
19.00 uur gestev levende en overl. leden
Zondag 4 januari van de fam. Lejeune-Duykers; ev Willem
Hoogfeest van de
Biermans
Openbaring des HePAROCHIEBLAD H. PETRUS EN H. MICHAËL - H. BERNADETTE - H. PAULUS

13

ren, Driekoningen
11.30 uur plev Buurt Rontjom de Groote
Kirk; gestpljrd fam. Brouwers-Geraets,
echtp. Beckers-Hennekens ; gestplev Lies
Roppe en overledenen van de fam. RoppeKissels; plev Herman en Annie Pier-Weij-

zen, Elly Custers-Stassen, ouders SchinsMeerts en alle overl. van de familie
(Samenzang)
17.30 uur ev t.e.v. O.L. Vrouw v Lourdes
Maandag 5 januari
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; gestev Lies
Roppe en overledenen van de fam. RoppeKissels
19.00 uur ev ouders De W ever-Brouwers,

echtpaar Caulfield-Tholen
Dinsdag 6 januari
08.00 uur ev t.e.v. de H.H.
Engelbewaarders uit dankbaarheid voor bescherming en leiding
19.00 uur gestev ouders Verviers-Gieskens;

ev echtp. Ritzen-Merkelbach, echtpaar
Caulfield-Tholen
W oensdag 7 januari
08.00 uur ev t.e.v St. Joseph voor goede
gezinnen en de moed om godsdienstig te
leven; gestev Lies Roppe en overledenen
van de fam. Roppe-Kissels

19.00 uur ev bijzondere intentie De WitNeilen, ouders Schmidt-Fliegel, Netta en
Tilke , Wim de Vet, echtpaar CaulfieldTholen
Donderdag 8 januari
08.00 uur ev t.e.v. O.L. Vrouw van Lourdes
en de H. Bernadette, ouders Leonard Dieteren en Maria Brandts uit dankbaarheid, echt-

paar Caulfield-Tholen
19.00 uur ev bijzondere intentie, ouders
Smeets-Renkens en Mieke, families
Wyszenko, Meerts en Hendriks
19.30 uur lof met rozenhoedje
Vrijdag 9 januari
08.00 uur ev echtpaar Caulfield-Tholen
19.00 uur ev levende en overl. leden van het
collectantencollege H. Petrus en H. Michaël
Zaterdag 10 januari
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08.00 uur gestev Corrie Close en familie ,
echtp. Storms-Sampers; ev echtpaar
Caulfield-Tholen
18.00 uur gestpljrd Edeltrudis Schlimbach
en echtp. Baltussen-Schlimbach; plev Eef
van Rooij vw flatbewoners Delhougne,
Jeanny Queisen-Wessels, Lien BeursgensVerwijlen vw buurtbew.; nadienst Wim
Evers (Jeugdkoor)
Zondag 11 januari - Feest van de Doop
van de Heer
11.30 uur gestplev Guus v Aubel, fam.
Muyres-Maessen; plev Jeanette Pannemans
vw buurtbew. (St.-Petruskoor)
17.30 uur gestjrd echtp. Peters-Kerrens; ev
echtpaar Caulfield-Tholen
Maandag 12 januari
08.00 uur ev Riet Willems en de meest verlaten zielen in het vagevuur
19.00 uur ev echtpaar Caulfield-Tholen
Dinsdag 13 januari
08.00 uur gestev Fine Close; ev ouders
Schmidt-Fliegel, Netta en Tilke
19.00 uur ev families Wyszenko, Meerts en
Hendriks, echtpaar Caulfield-Tholen
W oensdag 14 januari
08.00 uur gestev Zef Meulenberg; ev echt-

paar Caulfield-Tholen
19.00 uur ev echtp. Ritzen-Merkelbach
Donderdag 15 januari - H. Arnold Janssen, priester
08.00 uur ev echtpaar Caulfield-Tholen
19.00 uur ev t.e.v. O.L. Vrouw van Lourdes
en de H. Bernadette
19.30 uur lof met rozenhoedje
Vrijdag 16 januari
08.00 uur ev Maria Feiter

19.00 uur ev echtpaar Caulfield-Tholen,
Jeanette Pannemans vw buurtbew.
Zaterdag 17 januari - H. Antonius, abt
08.00 uur gestev Ingrid Pijls; ev echtpaar

Caulfield-Tholen
18.00 uur plzwd Fons Dols; gestplev fam.
Duynstee-van Basten Batenburg, ouders
Heinen-Schuurmans; plev Miep DebruijnKengen vw flatbew, Elly Beursgens-Kessels; nadienst Wim Evers (Jeugdkoor)
7e jaargang - nr. 2 - 20 december 2003
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Zondag 21 december - Vierde zondag
van de Advent
08.30 uur gestev fam. Derrez, fam. Mar
tens, echtp. Paulsen-Schaefer; ev families
Gieskens-Muyres en Corbeij-Kerrens
09.30 uur gestplev em. pastoor-deken Leo

Feiter en Anna en Maria Feiter
(Samenzang)
Woensdag 24 december
23.00 uur plev ouders Flecken-Laumen en
Henriëtte Laumen (Schola Cantorum
Sanctus Michael)
Donderdag 25 december - Hoogfeest van
Kerstmis, Geboorte van de Heer

08.30 uur ev echtpaar Caulfield-Tholen
(Samenzang)
09.30 uur gestplev ouders Schaekens-Peulen en zonen Jozef en Martin; plev ouders
Simons-Magermans, ouders Ubben-Maintz,
ouders Maintz-Cals
(Damesensemble ‘Fontissima’)
Vrijdag 26 december - Tweede Kerstdag, H.
Stefanus, eerste martelaar
08.30 uur gestev fam. Jennen-Palmen; ev

echtpaar Caulfield-Tholen
09.30 uur gestplev fam. Dols-Zeij, kinderen en aangetrouwde kinderen, fam.
Derrez-Gieskens (Samenzang)

Zondag 28 december - Zondag onder
octaaf v Kerstmis, Feest van de H. Familie: Jezus, Maria en Jozef
08.30 uur ev Nenette Oosterwijk-Corbeij
09.30 uur tev OL V.rouw (Samenzang)
Donderdag 1 januari - Octaafdag van
Kerstmis, Hoogfeest van de H. Maria,
Moeder van God, Dag van de Vrede,
Nieuwjaarsdag

08.30 uur gestev fam. Bour-Oostwegel,
fam. Derrez, fam. Pereij-Ament; ev echtpaar Caulfield-Tholen
09.30 uur plev uit dankbaarheid (B);
gestpljrd ouders Hermans-Kamps
(Samenzang)
Zondag 4 januari - Hoogfeest van
Openbaring des Heren, Driekoningen

08.30 uur ev echtpaar Caulfield-Tholen
09.30 uur plev Harry Gubbens
(Samenzang)

Zondag 11 januari - Feest van de Doop
van de Heer
08.30 uur gestev fam. Derrez, fam. Haus
mans, fam. Van Gansewinkel- Michiels
09.30 uur gestplev ouders Eyckeler-Buy
zen ; plev Jean Swakhoven

(Samenzang)

Basiliek van O.L. Vrouw van het H. Hart
Zondag 21 december - Vierde zondag van de
Advent
10.30 uur plev levende en overl. leden van de
Cluc Wo-van, Mathieu Corbeij vw zijn verjaardag, echtp. Caulfield-Tholen
Dinsdag 23 december
08.30 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
Woensdag 24 december
08.30 uur ev Rosa Karolina de Harde-Roth,
echtp. Caulfield-Tholen
Geen Nachtmis
Donderdag 25 december - Hoogfeest van
Kerstmis, Geboorte van de Heer

10.30 uur plev kinderen van de Kinderkrans en
levende en overl. leden van de Aartsbroe-derschap, overl. familie, Jan Beaumont, Johannes
Gerardus de Harde junior en senior, Margriet
Roebroek en zegen over de familie, echtp.
Caulfield-Tholen, overl. familie van de Zusters
en zegen over de families
Vrijdag 26 december - Tweede Kerstdag, H.
Stefanus, eerste martelaar
10.30 uur plev overl. familie, echtp. CaulfieldTholen
Zaterdag 27 december - Zaterdag onder octaaf van Kerstmis, Feest van de
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H. Johannes, apostel en evangelist
09.00 uur ev Elle Klaus-van Heugten, echtp.
Caulfield-Tholen
Zondag 28 december - Zondag onder het octaaf van Kerstmis, Feest van de
H. Familie: Jezus, Maria en Jozef
10.30 uur pljrd Pierre Schols; plev
echtpaar Caulfield-Tholen
Dinsdag 30 december - Zesde dag onder het
octaaf van Kerstmis
08.30 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
Woensdag 31 december - Zevende dag onder
het octaaf van Kerstmis, H. Silvester, paus,
Oudejaarsdag
08.30 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
Donderdag 1 januari - Octaafdag van
Kerstmis, Hoogfeest van de H. Maria, Moeder van God, Dag van de Vrede,
Nieuwjaarsdag
10.30 uur ev kinderen van de Kinderkrans en
lev. en overleden leden vd Aartsbroederschap,
overl. fam, echtp. Caulfield-Tholen
Vrijdag 2 januari - H.H. Basilius de Grote en
Gregorius van Nazianze, bisschoppen en kerkleraren
08.30 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
Zaterdag 3 januari
09.00 uur ev Elle Klaus-van Heugten, echtp.
Caulfield-Tholen
15.00 uur pl huwelijksmis: bruidspaar van
Tilborg-Claessen
Zondag 4 januari - Hoogfeest van de
Openbaring des Heren, Driekoningen
10.00 uur plev levende en overl. leden van de

Aartsbroederschap; plzwd Els Hendriks-Storms;
plev fam. Wehrens-Wetzels, echtp. CaulfieldTholen
Dinsdag 6 januari
08.30 uur ev overl. familie, echtp. CaulfieldTholen
Woensdag 7 januari
08.30 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
Donderdag 8 januari
08.30 uur ev kinderen vd Kinderkrans en lev
en overl. leden v Aartsbroederschap
10.30 uur ev fam. G. Joosten-Gonera, echtp.
Caulfield-Tholen
Vrijdag 9 januari
08.30 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
Zaterdag 10 januari
09.00 uur ev Elle Klaus-van Heugten, echtp.
Caulfield-Tholen
Zondag 11 januari - Feest Doop vd Heer
10.30 uur plev echtp. Caulfield-Tholen
Dinsdag 13 januari
08.30 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
Woensdag 14 januari
08.30 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
Donderdag 15 januari - H. Arnold
Janssen, priester
08.30 uur ev kinderen Kinderkrans en lev. en
overl. leden vd Aartsbroederschap
10.30 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
Vrijdag 16 januari
08.30 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
Zaterdag 17 januari - H. Antonius, abt
09.00 uur ev 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
Zondag 21 december: 4e zondag van de Advent
10u30 ovl. oud. Simonis-Tummers nadienst: Emile van Leeuwen; Val Boeren; Annemie
van Kempen-Köhnen
Dameskoor
Dinsdag 23 december
9u00
Margaretha Linssen, ovl. oud. en fam.; t.e.v. H. Bernadette
Woensdag 24 december (Nachtmis van Kerstmis)
23u00 ovl. oud. van Tilburg-Kusters
Gemengd koor
Donderdag 25 december: Kerstmis, Geboorte van de Heer
10u30 Margaretha Linssen, ovl. oud. en fam.
Kinderkoor
Vrijdag 26 december: Feest van de H. Stefanus (2e kerstdag)
10u30 gest. jrd. ovl. fam. Tillemans-Elbers; voor levende en ovl. leden KBO Baandert
nadienst: Val Boeren
Schola Gregoriana Sittardiensis
Zondag 28 december: Feest van de H. Familie
10u30 Zwd. Emile van Leeuwen; jrd. Ria Strikers-Scott en echtg. Jan Strikers vw kinderen,
kleinkinderen en achterkleinkinderen; nadienst: Annemie van Kempen-Köhnen
Dinsdag 30 december
9u00
t.e.v. O.L.Vrouw van Lourdes
Donderdag 1 januari 2004: Hoogfeest H. Maria, Moeder van God
11u30 in de St.-Petruskerk: gezamenlijke Eucharistieviering
Bernadettekoor
Zondag 4 januari: Hoogfeest Openbaring des Heren (Driekoningen)
10u30 Zwd. Val Boeren; jrd. Jan Arts en ovl. fam. Arts-Beumers; ovl. oud. Collombon-Köhlen;
Reinhard en Fien v.d. Brock-Limpens nad: Annemie van Kempen-Köhnen
Dinsdag 6 januari
9u00
gest. t.e.v. OLV van Lourdes en H. Bernadette
Donderdag 8 januari
9u00
roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
Zondag 11 januari: feest: Doop van de Heer
10u30 1e jrd. Mia Gerards-Schoonus en echtg. Jeu Gerards nadienst: Annemie van KempenKöhnen
Dinsdag 13 januari: H. Hilarius, bisschop en kerkleraar
9u00
Margaretha Linssen, ovl. oud. en fam.; t.e.v. H. Bernadette
Donderdag 15 januari: H. Arnold Janssen, priester
9u00
roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
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OVERLEDEN
Op 19 november overleed Val Boeren (77 jaar), Pres. Kennedysingel 12-22
Op 27 november overleed Annemie van Kempen-Köhnen (70 jaar), H. van Veldekestr.14
Mogen zij rusten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer.
BIJDRAGE PAROCHIEBLAD
Vanwege onze parochiesamenwerking is er enkele jaren geleden voor een gezamenlijk parochieblad
gekozen. We zijn alweer aan de 7e jaargang bezig. Er is geen abonnementsgeld voor dit
parochieblad verschuldigd. Maar u begrijpt dat er wel kosten zijn. In dit parochieblad is een
acceptgiro ingevoegd met één gironummer (van de binnenstadparochie), omdat de lusten en
de lasten van dit gezamenlijke blad door onze drie parochies gezamenlijk gedragen worden,
middels één financiële exploitatie. U kunt een geheel vrijwillige bijdrage middels deze acceptgiro
overmaken. Er wordt dus niet meer jaarlijks huis-aan-huis aangebeld om voor het parochieblad
te collecteren.
H. COMMUNIE VOOR AAN HUIS GEBONDENEN
Op de dag voor Kerstmis (woensdag 24 december) wordt deze uitgedeeld in de ontmoetingsruimte
op de 3e etage in de Odaflat om 11.00 u.
De dag daarvoor (dinsdag 23 december) in de rest van de parochie.
Op vrijdag 2 januari vervalt de huiscommunie.
H.H. MISSEN MET KERSTMIS EN NIEUWJAARSDAG
De Nachtmis is op kerstavond woensdag 24 december om 23 uur. Op 1e en 2e Kerstdag zijn
de H.H. Missen zoals intussen gebruikelijk om 11 uur.
Op Nieuwjaarsdag houden onze samenwerkende parochies een gezamenlijke H. Mis om 11.30
uur in de St.-Petruskerk. Het Bernadettekoor zal in deze plechtige H. Mis zingen. In de Baandert
en Limbrichterveld zijn er dan geen H.H. Missen.
Aansluitend is in het Jochem Erenshoes de gezamenlijke nieuwjaarsreceptie.
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.
KERKBALANS 2003: RUIMTE GEVEN
Mogen we op u rekenen? U kunt uw kerkbijdrage overmaken op Gironummer 157.19.73 t.n.v.
Parochie H. Bernadette, Baandert 23, Sittard-Baandert, o.v.v. 'Kerkbijdrage'.
RK VROUWENVERENIGING BAANDERT
De eerstvolgende avond is op woensdag 21 januari 2004.
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Parochie St. Paulus - Limbrichterveld en Hoogveld
Pastoor-Deken Mgr.W . van Rens, Kloosterplein 10, tel: 4512275
Kapelaan I. Krewinkel, Oude Markt 24 tel: 4512628
Diaken B. ter Haar, Baandert 23, tel: 4513381
R.K. Kerkbestuur St. Paulus, Kloosterplein 10
Kerkbijdrage: Postbank 3268633 - Rabobank 147607558
4 E ZO ND A G V A N D E A D VEN T
zaterdag 20 dec
zondag 21 dec
maandag 22 dec
woensdag 24 dec
donderdag 25 dec

vrijdag 26 dec

19.00 u. Zeswekendienst Willy Contzen - Gerrit Derks
Nadienst Ser Smeets
10.30 u. H. Mis t.b.v. de Poolse gemeenschap
14.00 u. H. Mis t.b.v. de Tamil gemeenschap
19.00 u. Roepingen voor priesterschap, diaconaat en rel. leven
20.30 u. Lauw Schoenmakers en overleden ouders Schoenmakers, overleden ouders Prenger
+ Pauluskoor
09.30 u. 1e Kerstdag
OLV van Lourdes + Pauluskoor
10.30 u. H. Mis t.b.v. de Poolse gemeenschap
11.30 u. H. Mis t.b.v. de Tamil gemeenschap
09.30.u. 2e Kerstdag
Zeswekendienst Ser Smeets
H . FAMILIE , JEZUS, MARIA , JOZEF

zaterdag 27 dec
maandag 29 dec

19.00 u. OLV van Lourdes
19.00 u. Roepingen voor priesterschap, diaconaat
en religieuze leven

zaterdag 3 jan
maandag 5 jan
woensdag 7 jan

19.00 u. JRD Lies Tummers-Tangelder
+ Pauluskoor
19.00 u. Roepingen voor priesterschap, diaconaat en rel. leven
19.00 u. OLV van Lourdes

O PENBA RING

DES HEREN

D OOP VAN DE HEER
zaterdag 10 jan

19.00 u. OLV van Lourdes
19.00 u. Roepingen voor priesterschap, diaconaat en religieuze
leven
19.00 u. OLV van Lourdes
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Parochiemededelingen St. Paulusparochie
Van maandag tot zaterdag wordt om 18.40 uur het rozenhoedje gebeden.
Donderdagmorgen is de kerk van 9.00 - 12.00 u. geopend voor stil gebed.
Misintenties voor het volgende parochieblad opgeven vóór 3 januari.
Misintenties kunt u opgeven bij de heer W. Oostenbrink F 4511801 of bij een van de
leden van het Priesterteam, kerkbestuur of kosteres.
In dit parochieblad bevindt zich een acceptgiro voor bijdragen t.b.v. parochieblad.
Woensdag 31 december en donderdag 1 januari is er geen H. Mis in de H. Pauluskerk.
Op 1 januari om 11.30 uur is er een gezamenlijke Hoogmis in de H. Petruskerk, met
aansluitend Nieuwjaarsreceptie in het Jochem Ehrenshoes. U bent van harte welkom.
Tijdens de H. Mis van 24 en 25 december is er een extra collecte.
Bedankt
Een hartelijk woord van dank gaat bij het naderen van het Kerstfeest
en de jaarwisseling uit naar onze vele vrijwilligers en vrijwilligsters.
Zonder hun steun en inzet gaat het niet. We hopen dat wij ook het
komende jaar weer op hun inzet kunnen rekenen.

Het priesterteam en kerkbestuur wensen u allen
een

Zalig Kerstfeest en een Zalig Nieuwjaar
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