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Dit parochieblad is bedoeld voor een periode van 4 weken.
De volgende aflevering verschijnt 18 december 2004.

GOD BLIJFT TROUW
Op Christus Koning sluiten we het liturgische jaar af en met de komende Advent begint
weer het nieuwe kerkelijke jaar. W e krijgen dan weer nieuwe lezingen uit de Heilige Schrift
want de lezingen komen pas terug om de drie jaar. Daarom kan het wel eens gebeuren dat
we onbekende lezingen of verhalen uit de Bijbel horen. In de lezingen van het Oude Testament (eerste lezing) horen we steeds weer hoe trouw onze God is. God heeft zijn volk
steeds weer nieuwe en - soms zelfs - verrassende toekomst geschonken ook al leek het volk
van Israël op doodlopende wegen gekomen te zijn. Meestal wordt dan gelezen uit de beroemde profeet Jesaja, de profeet van de hoop en verwachting van Gods toekomst. W anneer
u het boek Jesaja in zijn geheel zou lezen - en waarom zou u dat niet eens doen? - dan leest
u eigenlijk een drie-delig verhaal, een tri-logie. Het is samengesteld in verschillende tijden
en onder verschillende omstandigheden.
In de hoofdstukken 1-39 is de eigenlijke profeet Jesaja aan het woord (en dat gaat over de
periode van 736-701 v. Chr.) toen Israël als Gods Volk werd bedreigd. Er waren Joden die
zich weinig van Gods W oord aantrokken en een soort coalitie-politiek aangingen met de
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naburige heidense volkeren die toen de machthebbers waren: Assur en Babel. Jesaja waarschuwt hen namens Jahwe want de Heer ziet hun coalitie en samengaan met de ongelovigen
en spotters van het Joodse geloof als ontrouw en afvalligheid aan Jahwe. Dan wordt het
Noordrijk Israël door de Assyriërs onder de voet gelopen en verdwijnt voorgoed, het Zuidrijk Juda wordt voortdurend door diezelfde machthebbers bedreigd. Uiteindelijk worden de
Joden door de Babylonische machthebbers naar Babylon afgevoerd. De gelovige Joden zien
nu door deze geschiedenis dat God hen straft, maar óók redt ofschoon ze dit niet verdiend
hadden. Zo blijft God hen trouw ondanks hun ontrouw!
Dan komt het tweede deel van het boek Jesaja (de hoofdstukken 40-55) en dat gaat over een
periode van tweehonderd jaar later. D at kan dus nooit van de profeet Jesaja zelf zijn, maar
het gaat weer over eenzelfde thematiek: namelijk ongeveer 538 v. Chr. komt een einde aan
de ballingschap van Juda in B abylon. God heeft zijn Volk veilig geleid door de ballingschap en daarmee gered, zo mogen ze terugkeren naar Jeruzalem. De schrijvers over deze
periode worden beschouwd als een soort redactieraad van Jesaja (Deuterojesaja wordt dit
deel wel genoemd), ze hadden dezelfde doelstelling als Jesaja: n.l. om de gelovige Joden
door deze geschiedenis te laten zien dat God hen wel straft, maar óók redt ofschoon ze dit
niet ver-diend hadden. Zo blijft God hen trouw ondanks hun ontrouw!
Het laatste en derde deel (de hoofdstukken 56-66) gaat over de periode nà de ballingschap
in Babylon: we lezen hoe ze in hun geliefd Jeruzalem terugkeren als Joodse gedeporteerden
en hun stad en tempel weer mogen opbouwen. En het is dankzij Jahwe dat de nieuwe
machthebber - de ongelovige, heidense Perzische koning Cyrus - hen goedgezind is en hen
niet alleen laat terugkeren naar hun land Juda, maar hen ook nog helpt bij de wederopbouw
van de tempel in Jeruzalem. Jahwe redt hen! Zo blijft God hen trouw ondanks hun ontrouw!
Dat is nu de profetie van Jesaja bij uitstek! Wanneer we deze profetie-geschiedenis lezen in
onze dagen en we kijken naar onze tijd, dan zien we heel wat overeenkomsten met onze tijd:
hoevelen van ons katholieken leven niet meer naar het W oord van God? Trouw zijn in je
geloof: kerkbezoek, naastenliefde, niet met de beschuldigende vinger naar anderen wijzen
maar eerder naar jezelf, samenwerken met anderen is prima maar daarbij moet je je geloof
niet prijsgeven ... etc
Advent: een nieuwe tijd gaat aanbreken. Jesaja’s woorden zijn geen geschiedeniswoorden,
maar profetische woorden: d.w.z. ze gelden voor alle tijden, ook voor ons katholieken en
christenen. Maar we leven toch in een tijd van scheiding tussen kerk en staat. Het is jammer
als men dit argument zo verkreukelt dat men velen naroept en zegt: godsdienst is iets voor
je huiskamer. De scheiding tussen kerk en staat is bijvoorbeeld goed geregeld en vastgelegd
bij het Verdrag van Lateranen (1929): een afspraak tussen RK Kerk van Rome en de Staat
Italië: de Kerk houdt zich bezig met geestelijke zaken en de Staat met politieke macht. Dat
geldt ook voor onze tijd: opvallend is dat de Paus in politieke zaken best zijn stem moet
laten horen over ethische en godsdienstige zaken en dat zijn stem soms zeer gewaardeerd
wordt. Denk maar aan het vallen van de Berlijnse Muur, aan abortus, euthanasie etc.
De Kerk moet juist haar verkondigende taak openbaar en luid bij de mensen brengen en
blijven waarschuwen zoals de profeet Jesaja het heeft gedaan.
Zo zal in de komende Adventstijd de liturgie van de Kerk ons leiden naar twee kanten: Ze
wil verleden en toekomst onder ogen brengen om nu - in het heden - tot een gelovige

2

8e jaargang - nr. 1 - 20 november 2004

beslissing te komen. Op basis van de beloften van het verleden én de vervulling ervan, mag
onze hoop op de toekomst gevoed en gesterkt worden in een onophoudelijk gebed:
“ Uw rijk kom e, uw wil geschiede op aarde zoals in de hem el ...”

Deken W. van Rens

GEBEDSINTENTIE
De pauselijk aanbevolen gebedsintentie voor de maand december luidt: ‘Wij bidden dat
kinderen mogen worden beschouwd als kostbare geschenken van God, die altijd moeten
worden benaderd met respect, begrip en liefde’.

EEN A-JAAR
Met ingang van de Eerste zondag van de Advent begint een zogenaamd A-jaar. Wat wil dat zeggen? In de constitutie over de heilige
liturgie van het Tweede Vaticaans Concilie lezen we in hoofdstuk 1
onder nº 35: ‘[Daarom] moet in de vieringen een rijkere, meer afwisselende en meer aangepaste lezing van de Heilige Schrift worden
ingevoerd.’ Lazen we voor het concilie op de 52 zondagen van het jaar steeds dezelfde
twee lezingen, zodat de trouwe kerkbezoeker op zondag 104 stukjes uit de H. Schrift te
horen kreeg en ieder jaar dezelfde, bij de uitvoering van deze bepaling van het concilie
heeft men ervoor gekozen iedere zondag drie stukjes uit de H. Schrift te (doen) lezen.
Daardoor steeg het aantal schriftlezingen met 52 tot 156. Bovendien heeft men drie cycli
van 156 lezingen uitgezocht en deze - te beginnen met een willekeurig jaar - over A-, B- en
C-jaren verspreid, zodat de trouwe zondagse kerkganger nu in drie jaar 468 pericopen uit
de H. Schrift te horen krijgt. Aangezien we met de laatste zondag van het kerkelijk jaar
2003-2004 een C-jaar hebben afgesloten, beginnen we op de Eerste zondag van de Advent
van het kerkelijk jaar 2004-2005 met een A-jaar.

KERSTINKOPEN - ADVENTSBEZINNING
In de aanloopperiode naar het feest Sinterklaas (H. Nicolaas) en
uiteraard het Kerstfeest (de Geboorte van Jezus Christus) worden wij in onze tijd overladen met reclame. Deze feesten die
eigenlijk geestelijk, spiritueel van aard zijn, worden uitgebuit
door de commercie. Elkaar geschenken geven is een wijze om
te laten zien dat je om elkaar geeft, van elkaar houdt.
In die periode dreigen wij echter soms de echte betekenis van
deze feesten, met name het Kerstfeest, uit het oog te verliezen.
W ij willen u graag helpen, in de tijd van het druk-druk-druk, op
adem te komen en innerlijke rust te vinden. Vandaar dat wij op
de donderdagavonden in de Adventstijd de Sint-Michielskerk (Paterskerk) op de Markt
openstellen. Om 19.00 uur is er een Avondmis met adventsliederen en een korte overweging. Van (ongeveer) 19.30 tot 20.00 uur is er Heilig Uur of Lof met rozenhoedje en van
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20.00 tot 21.00 uur blijft de Kerk open voor stil gebed. De avondmis in de Petruskerk en
het lof zijn dus verplaatst naar de St.-Michielskerk.
W ees welkom!

MISSIEMARKT
Net als in de twee voorgaande jaren vindt op zondag 28 november 2004 een markt plaats
in de aula van klooster Sint Agnetenberg te Sittard. Daar kunt u terecht voor originele
sinterklaas- of kerstcadeaus: pluchebeesten, adventskransen, bijzondere kerststukken. Wij
verkopen wenskaarten die de gehandicapten in Burundi maken. Nieuw dit jaar is de kraam
met de eigengemaakte wenskaarten van zuster Augustina, die zelfs tot in Hengelo beroemd
zijn! Naast de hobbymarkt is er ook een snuffelmarkt. Mis dat dus niet. De baten gaan naar
het gehandicaptencentrum van Muyinga in Burundi.
De aula van het klooster is te bereiken via een zijstraat van de Rosmolenstraat: Dobbelsteynporte. De markt begint om 10.00 uur en eindigt om 16.00 uur. De toegang is gratis en
misschien krijgen wij, net als in de voorgaande jaren, bezoek van de hulp van Sinterklaas!
Marianne Bottriaux, Missiemarkt

ST. ANDREAS (30 NOVEMBER)
De apostel Andreas behoorde tot de eerste leerlingen van Jezus. Hij was een broer van
Petrus en visser van beroep. In de evangeliën treedt Andreas driemaal op de voorgrond. Bij
de wonderbare broodvermenigvuldiging was hij degene die opmerkte: ‘Er is hier een
jongen die vijf gerstebroden en twee gedroogde visjes bij zich heeft …’.
Volgens oude kerkelijke schrijvers zou Andreas als missionaris in het zuiden van Rusland
en de Balkan gewerkt hebben, waarna hij in het Griekse Patras de marteldood stierf.
Andreas werd in het jaar 60 door de stadhouder van Patras aan het kruis geslagen. Volgens
berichten uit de tweede eeuw hield hij een lofrede op het kruis, zodra hij het zag staan. Hij
prees het kruis als een symbool van de verbinding tussen hemel en aarde dat links en rechts
de vijanden van God verjaagt.
Na de kruisiging stierf de stadhouder op weg naar huis. Andreas bleef nog twee dagen
levend aan het kruis hangen, terwijl hij glimlachend het christelijk geloof verkondigde. De
vrouw van de stadhouder, Maximila, door Andreas tot het
christendom bekeerd, begroef hem met de grootste eer.
Volgens de legende was het een x-vormig kruis waaraan
Andreas stierf. Dit ‘Andreaskruis’ is dan ook zijn attribuut.
In sommige voorstellingen draagt hij bovendien een boek
in de hand dat op zijn verkondiging van het evangelie kan
duiden.
Zijn relieken werden in 1208 naar Amalfi ten zuiden van
De Schotse vlag
Napels overgebracht, zijn hoofd in 1462 naar Rome. Paus
Paulus VI schonk het in 1964 aan de patriarch van Constantinopel als een gebaar van toenadering tot de oosterse kerken, zodat het weer in Patras
rust. Andreas is de patroon van verschillen beroepen en landen, zoals Rusland en Schotland, geworden.
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Toon Brekelmans, kerkhistoricus

ONZE LIEVE VROUW ONBEVLEKT ONTVANGEN
Elk jaar op 8 december viert de katholieke kerk het hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria. Dit jaar is het 150 jaar geleden dat het dogm a van de Onbevlekte Ontvangenis werd afgekondigd. Het hoogfeest is het patroonsfeest van het bisdom Roermond.

Maria Onbevlekt Ontvangen is een van de feesten in de kerk waarover bij veel mensen
misverstanden bestaan. Vaak wordt de Onbevlekte Ontvangenis van Maria verward met de
maagdelijk geboorte van Jezus. Het gaat echter om feit dat Maria zelf onbevlekt - dat wil
zeggen zonder zonden - door in de school van háár Moeder ontvangen werd. Niet voor
niets wordt dit feest exact negen maanden vóór het feest van Maria Geboorte (8 september)
gevierd.
De Catechismus van de K atholieke Kerk legt het geloofsmysterie van Maria's Onbevlekte
Ontvangenis als volgt uit: "Om Moeder van de Verlosser te zijn, werd Maria 'door God
begiftigd met gaven die pasten bij een zo grote taak'. De engel Gabriël begroet haar op het
ogenblik van de boodschap als 'vol van genade'. Immers, om de vrijwillige instemming van
haar geloof te kunnen geven bij de aankondiging van haar roeping moest zij geheel gedragen worden door Gods genade."
In 1854 sprak paus Pius IX het dogma van de onbevlekte ontvangenis van M aria uit. Een
dogma is een leerstelling waarin een paus plechtig heeft verklaard dat zij door God geopenbaard is en dat zij door de mens geloofd moet worden. De paus verklaarde dat Maria bij het
eerste ogenblik van haar ontvangenis door een bijzondere genadegave en voorrecht van
God gevrijwaard was van elke smet van de erfzonde.
Opmerkelijk is dat korte tijd na de afkondiging van dit dogma het meisje Bernadette
Soubirous in Lourdes meerdere verschijningen van 'een mooie dame' kreeg, die zichzelf
presenteerde als de 'Onbevlekte Ontvangenis'. Dit is een van de redenen waarom de verschijningen in Lourdes als authentiek zijn erkend, omdat de ongeletterde Bernadette zo'n
theologische term nooit zelf verzonnen kon hebben.

CURIEKARDINAAL TE GAST IN KERKRADE
Op woensdag 8 december ontvangt het grootseminarie Rolduc in Kerkrade kardinaal Zenon Grocholweski bij gelegenheid van de 30 e Dies
Natalis van de priesteropleiding. De kardinaal is prefect van de Vaticaanse congregatie voor de Katholieke Opvoeding. In die hoedanigheid
heeft hij de grootseminaries en het katholiek onderwijs onder zijn hoede.
Kardinaal Grocholweski werd in 1939 in Polen geboren. In 1963 werd
hij in Poznan tot priester gewijd. Kort daarop volgden studies en functies in Rome. Daar werd hij in 1983 tot bisschop gewijd. Sinds 1999 is
hij prefect van de congregatie voor de Katholieke Opvoeding. In 2001
benoemde paus Johannes-Paulus II hem tot kardinaal.
De kardinaal viert samen met bisschop F. W iertz van Roermond op 8 december om 10.30
uur de pontificale H. Mis in de abdijkerk van Rolduc. H ierbij is iedereen van harte welkom.
Aansluitend volgt een samenkomst met lezing voor genodigden.
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UIT ROME: WAAR WORDT HET KINDJE DIT JAAR GEBOREN?
De hal van station Termini kende tot drie jaar terug in de kersttijd een speciale attractie.
Middenin stelde het spoorwegpersoneel een uitgebreide kerststal op. Ieder jaar werd het
Kindje op een andere plek in de stad geboren: onder de T iberbrug, in een oude tempel of in
een holte van de stadsmuur, alles perfect in miniatuur. Ouders met kinderen bleven vol
bewondering staan, een zwerver schoof bij, een immigrant kwam aarzelend nabij, de haastige reiziger hield de pas in …
Sinds drie jaar is de stal er niet meer, verbannen naar een uithoek. Termini kreeg een grote
opknapbeurt: nieuwe winkels boven en onder de grond, lange corridors, lopende banden,
veel glas. De wijde centrale hal verloor zijn ruimtewerking want werd vol gezet met allerlei
shops. Modern en praktisch, maar u begrijpt het al: ‘er was geen plaats meer in de herberg!’
Het kind, de zwerver, de oude van dagen en de immigrant moeten naar elders om het Kind
te zoeken.
Termini zal niet de enige plaats zijn, waar 24 uur per dag en 365 dagen per jaar de commercie moet doorgaan. Uitingen van geloof en volksvroomheid brengen niets op en verdwijnen
daarom uit het publiek domein in de onzichtbaarheid. W as er zoiets ook niet aan de hand
met de nieuwe grondwet voor de Europese Unie?
Gelukkig is het leven sterker dan de leer. Geloof laat zich niet verbannen. Op onverwachte
momenten breekt het, ook publiek, toch weer door. Uit Irak kwamen drie gegijzelden
levend terug. Op TV verwoordden hun families hun hoop en wanhoop en vroegen om
gebed. Ze gingen gezamenlijk naar de tombe van Padre Pio in San Giovanni Rotondo om te
bedanken. Of neem Totti, de ster van AS Roma. Hij had tijdens het EK Voetbal naar een
Deen gespuugd. Een tijdje later gaat hij naar het heiligdom van Madonna del Divino Amore
om spijt te betuigen. Hij laat er het sporthemd van de bewuste wedstrijd achter. Het zal
bewaard worden bij de racefiets van Eddie M erckx en objecten van andere sporters.
Gelukkig zijn er nog mensen die aanvoelen, dat er meer is tussen hemel en aarde dan
zakelijkheid en commercie. In een zijruimte van het station Termini is een Ostello waar
zwervers kunnen slapen of een dokter raadplegen, verzorgd door Caritas Roma. M isschien
wordt dit jaar het Kindje daar geboren en heeft Europa zijn ziel nog niet totaal verkocht!
padre Tim oteo

STICHTINGEN EN VOORUITBETAALDE DIENSTEN
Stichtingen die in het jaar 1985 opgegeven zijn, zijn in de regel in 2004 voor de laatste keer
voldaan. Als u een dergelijke stichting wilt vernieuwen of een akte van vooruitbetaalde
diensten wilt verlengen en er prijs op stelt dat de intentie ook in het nieuwe jaar correct in
het parochieblad wordt weergegeven, verzoeken wij u vóór zaterdag 4 december contact op
te nemen met de Deken of de administratie. Stichtingen kunnen tegenwoordig voor tien of
twintig jaar afgesloten worden, in het aantal ‘vooruitbetaalde diensten’ bent u helemaal
vrij.
De Administratie

FEESTPROGRAMMA 900 JAAR ROLDUC IN DECEMBER
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De Abdij Rolduc in Kerkrade viert dit jaar haar 900-jarig bestaan. In het jaar 1104 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 de laatste feestmaand, december:
Vanaf 6 december:
Tentoonstelling van internationale kerststallen, dagelijks van 13.00 uur
tot 16.000 uur; op zondag 12 en 19 december tevens familiedagen met
diverse activiteiten.
M aandag 13 december:
Processie met de Rolducse relikwie van de heilige Lucia vanuit de
nabijgelegen Duitse plaats Herzogenrath naar de abdijkerk van Rolduc.
Aansluitend H. Mis in de crypte van de kerk. Aanvang: 19.00 uur.

HET PLATFORM VAN KERKEN IN SITTARD:
OUD VERHAAL in NIEUW E JAS
De Nieuwe Bijbelvertaling: bij de tijd?
Een avond waarin we een introductie krijgen op deze nieuwste oecumenische vertaling en
we een inkijk krijgen in de (vertaal)keuzes. Een heel project, veel verschillende reacties ...
Er is mogelijkheid tot vragen en discussie, een kijktafel is aanwezig.
W anneer?
W oensdag 1 december
W aar?
Johanneskerk, M gr. Vranckenstraat 9, Sittard
Hoe laat?
20.00 uur (vanaf 19:45 welkom bij de koffie)
Sprekers:
Dr. C.M .L. Verdegaal (Nederlands Bijbelgenootschap)
Prof. dr. N. Tromp, pater M SC
mmv. de Cantorij van de Protestantse Gemeente te Sittard
Voor meer informatie: I.M. Pluim, 046-4583183 of H. Vossen, 046-4105885

MISSIE-ZENDINGSKALENDER 2005
Wie graag in aanmerking komt voor deze jaarlijkse prachtige kalender (prijs i 6,00), moet
even zijn/haar naam doorgeven aan de pastorie of kantoor tel 4512275. Uw naam wordt
genoteerd en de bestelling kan dan door ons kantoor verzorgd worden.
De Missie-Zendingskalender 2005 vraagt aandacht voor Afrika. Afrikanen hebben al lang
de weg gevonden naar Europa. Met veel geduld zijn ze hier bezig om voor zichzelf en hun
gezin een beter leven te vinden. Maar ook om in onze wereld een ambassadeur te zijn van
het volk dat ze achterlieten. Dit is de uitdrukkelijke wens van de kunstenaar van deze
kalender.
Toyin Loye is geboren in Nigeria als een koningskind. In Nigeria is hij opgeleid tot een
begaafd vakman. Sinds twaalf jaar woont hij met zijn gezin in Den Haag. In zijn werk laat
hij zien wie Afrikanen zijn en uit welke inspiratie ze leven. Degene die van zijn werk
genieten, wenst hij een positief verhaal mee te geven over Afrika en zijn Yoruba-cultuur,
aldus Toyin Loye. Hij is een moderne vertegenwoordiger van de oude Afrikaanse kunsttraPAROCHIEBLAD H. PETRUS EN H. MICHAËL - H. BERNADETTE - H. PAULUS
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ditie, die hij met respect bewaart. Zijn werk zit geworteld in de culturele rijkdom van zijn
continent. Op die manier is hij een succesvolle middelaar voor een vruchtbare dialoog
onder de volkeren Een van de gevolgen van de globalisering is dat zending geen ver-vanhet-bed-gebeuren meer is. Afrika is niet meer te denken zonder het christendom. En omgekeerd: het christendom van vandaag en morgen is ondenkbaar zonder de Afrikaanse wijze
van geloven en getuigen. ‘Nederland missieland’ klinkt ons stilaan vertrouwd in de oren.
Voor zover zending of missie ook dialoog heet, horen wij Toyin Loye dankbaar te zijn.
Deze Missie-Zendingskalender laat zien dat door zending en missie de Wereldkerk een
zeer pluriforme gemeenschap werd. Afrikanen willen geloven als Afrikanen. Terecht. Zij
nodigen ons uit plaats te nemen “in de keten van het leven”, de titel van deze kalender
2005.

VORMSEL - DE GAVE VAN
DE HEILIGE GEEST
Op zondag 12 december om 11.30 uur zullen
44 kinderen in de Sint-Petruskerk het sacrament
van het H. Vormsel ontvangen uit handen van
de Vicaris-Generaal van ons, Mgr. Dr. H.
Schnackers. Dat zijn: Tim Hustinx, Maurice Banens, W hithly Debey, Dennis Vankan, Paul
Struijs, Marije Schiffelers, Dylan Slot, Pascal Wieringa, Sam Korendijk, Yvonne Geradts,
Mark Ooms, Diddi Collé, Christel Schreuders, Denise Eijkenboom (Petrusschool); Iris
Neuraij, Joep Bronneberg (Gustav Hoeferschool); Manyana Gijzen (Aan de Meule);
Abigail Palmer, Tom Vogten, Ivo Konings, Ivo Nelissen, Milou Verblakt, Rebecca Lindner,
Jill Huwaé, Lyanne Hermans, Koen Demandt (Baandert); Mike Scheijvens, Jeroen de Séra,
Miguel Muñoz, Cassandra van Neer, Sharona Bosman, Dylan van Dongen, Roel Grubben,
Jordy Dresens, Boy Verstappen (Limbrichterveld) en Yvette Freulings, Fanny Nicolaes,
Sascha Jamar, Bianca Zoetbrood, Robbin W etzels, Rick Cosemans, Mike Kicken, Gerard
van Keeken, Kevin Beaumont (Mozaiek).

CHRIST IS YOUR LIFE
Voor de 27e keer organissert de Werkgroep Katholieke Jongeren (WKJ) een landelijke
ontmoetingsdag voor jongeren tussen 12 en 30 jaar. De belangrijkste bouwstenen zijn
samenzang, een interessante gastspreker, theater, workshops, muziek, gebed en de grootste
jongerenviering van Nederland.
Hoofdspreker op deze dag is Antoine Bodar, de bekende priester en publicist. Hij zal op
een duidelijke en verhelderende manier ingaan op het thema van de dag.
De theatergroep JES 55 (Jesaja 55) geeft al jaren in binnen- en buitenland voorstellingen.
Met behulp van zang, dans en toneel worden meeslepende verhalen verteld, met als uitgangspunt steeds de bijbel.
De muziek zal dit jaar worden verzorgd door de gospelband Far Out. Dfaarnaast is er
natuurlijk voldoende ruimte voor samenzang, ondersteund door Life Teen en de Gemeenschap Emmanuel.
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Ook dit jaar zal op de landelijke Katholieke Jongerendag de grootste jongerenviering van
Nederland plaatsvinden, waarin onder anderen Kardinaal Simonis en verschillende bisschoppen zullen voorgaan.
Om voor de nodige verdieping te zorgen worden dit jaar weer workshops georganiseerd
rondom oander andere diaconie, persoonlijke geloofsgroei en er zal ook een bijzondere
workshop voor de tieners zijn, verzorgd door de gospelband Far Out. Verder presenteren
tientallen organisaties zich op de grote infomarkt en verzorgen de Broeders en Zusters
van St. Jan de stilteruimte, waar plaats is voor gebed en een pastoraal gesprek.

Katholieke Jongerendag 2004 - zaterdag 27 november 09.30 uur
OSG Hendrik van der Vlist in Utrecht - www.katholiekejongerendag.nl

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 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 onderstaande adressen. Hartelijke Dank!
Pastorie, Kloosterplein 10, 6131 EP Sittard, 046-4512275
Mevr. R. Gieskens, Mgr. Claessensstraat 33, 6131 AH Sittard, 046-4519039.

ADVENTS- EN KERSTCONCERTEN IN DE ST. PETRUSKERK
Op zondag 12 december om 19.30 uur vindt het jaarlijkse Advents-Kerstconcert plaats
van de Philharmonie. Bestuur, dirigent en leden nodigen ons van harte uit!!
Op zaterdag 18 december wordt om 19.30 uur een groots opgezet Kerstconcert georganiseerd door Harmonie St. Joseph, Mannen-koor Si-Tard, de Oratoriumvereniging
Sittard, de Marottekapel en ons eigen St. Petruskoor, allemaal gebruikers van het
Jochem Erenshoes. Elke vereniging heeft zijn eigen programma, maar de deelnemende
verenigingen zullen hun optreden samen besluiten met een koraal uit het Weihnachtsoratorium van Johann Sebastian Bach met begeleiding door harmonie St. Joseph. Het werk
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werd speciaal voor deze gelegenheid gearrangeerd door Arno Kerkhof. Deze gezamenlijke uitvoering vormt niet alleen het slotstuk van het concert, maar staat ook symbool voor
de vriendschappelijke sfeer die er heerst tussen de verenigingen van het Jochem Erenshoes.

UW AANDACHT S.V.P.
Zondag 21 november: Hoogfeest van Christus Koning. Traditiegetrouw worden de
gezangen tijdens de Hoogmis van 11.30 uur in de Grote Kerk verzorgd door de Schola
Gregoriana Sittardiensis.
Zondag 28 november: Eerste zondag van de Advent, begin van het nieuwe kerkelijk jaar,
een A-jaar Zie pag. 3. Op de vier zondagen van de Advent is er om 16.30 uur Vesperdienst in de St.-Petruskerk.
Donderdag 2 december: vandaag en op de overige drie donderdagen in de Advent (9,
16 en 23 december) wordt de avondmis van de Grote Kerk verplaatst naar de St.Michielskerk. Na het H. Uur of het Lof blijft de kerk tot 21.00 uur geopend.
Vrijdag 3 december: 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
de parochiegeestelijkheid of middels een telefoontje naar de administratie .
W oensdag 8 december: Hoogfeest van de Onbevlekt Ontvangenis van de Heilige Maagd
Maria, patrones van ons bisdom.
Zondag 12 december: tijdens de H. Mis van 11.30 uur dient Vicaris Mgr. Dr. H.
Schnackers namens de bisschop het H. Vormsel toe aan 44 leerlingen van verschillende
basisscholen.

GEDOOPT
Gijs, zoon van het echtpaar Horsten-Lipsch, Straatsburglaan 57, 10-10-04.
Pien, dochter van het echtpaar Schurgers-Maas, Kentstraat 9, 07-11-04.
Wij bidden dat Gijs en Pien 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.

OVERLEDEN
Wil Bossink, Kleine Steeg 28, 79 jaar, † 21-10-04.
Jo Remie-de Ree, Baenjehof 33, 84 jaar, † 24-10-04.
John Gijsberts, Jubileumstraat 33, 60 jaar, † 10-11-04.
Mogen zij allen rusten in de vrede en vreugde van de verrezen
Heer.

HEILIG UUR IN DE ST.-MICHIELSKERK
Op donderdag 2 december houden wij het maandelijks biduur voor roe
10
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pingen tot het priesterschap, het diaconaat, het religieuze en ander aan God gewijde leven
en tevens voor goede gezinnen bij het uitgestelde Allerheiligste Sacrament in de St.Michielskerk. 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 december zijn dat: Tempelplein, Deken Tijssenstraat, Voorstad,
Walramstraat, Walstraat, Wieër en Wilhelminastraat.

REGINA CARMELI
* Eerherstelviering
Leiding: Pater A. Stolk, montfortaan
14.30 uur: H. Mis; daarna: half uur aanbidding, conferentie
Datum: Donderdag 2 december, (en iedere donderdag vóór de eerste
vrijdag)
* Nederlandse Vespers
Zondag 5 december, 16.30 uur (Uitstelling, aanbidding, vespers en eucharistische
zegen)
* Bezinningsweekend - in stilte
Thema:
Geroepen tot Gemeenschap
Het doopsel verbindt ons niet alleen met Christus, maar het is tegelijk ook
een opname in de gemeenschap van de Kerk. Ons horen bij God houdt een
roeping, maar ook een zending in: een opdracht voor de wereld! We denken na over de sociale gevolgen van ons doopsel, onze positie in de Kerk,
onze liefde voor onze broeders en zusters, onze zorg voor de eenheid. God
heeft ons door het doopsel tot gemeenschap geroepen. Zijn wij de gemeenschap van de heiligen?
Leiding:
Z.E.H. Dr. B. Hegge (Rolduc/Vijlen)
Begin:
Zaterdag 27 november, 9.00 uur
Sluiting:
Zondag 28 noovember, 17.30 uur
Kosten:
€ 35,- (voor wie op vrijdagavond wil komen + i 18,-)
* Bezinningsweekend - in stilte
Thema:
Geloven, bidden en leven op weg naar het Licht
Bezinning en gebed op weg naar Kerstmis rond enkele fundamentele geloofsthema’s, die verdiept worden aan de hand van enige tekstfragmenten
van drie heiligen/zaligen: Franciscus van Sales (bisschop en kerkleraar),
Frederic Ozanam (huisvader en professor aan de Parijse Sorbonne) en
Eliosabeth van Dijon (pianiste en karmelietes).
Leiding:
Vicaris drs. J. Schröder (Den Bosch)
Begin:
Vrijdag 10 december, 18.00 uur (avondeten)
Sluiting:
Zondag 12 december, 14.00 uur
Kosten:
€ 60,* Bezinningsdag - in stilte
PAROCHIEBLAD H. PETRUS EN H. MICHAËL - H. BERNADETTE - H. PAULUS
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Thema:

Leiding:
Datum:
Kosten:

‘Zie het Lam Gods’
In voorbereiding op Kerstmis laten we ons door het getuigenis van Johannes de Doper aanspreken en aantrekken om tot een verdiept en vreugdevol
geloof in Christus te komen.
Z.E.H. Dr. J. Liessen (Rolduc)
Zaterdag 18 december, 10.00 - 17.00 uur
€ 9,- (lunchpakket meebrengen)

INFORMATIE EN AANMELDINGEN: Bezinningshuis Regina Carmeli, Kollenberg 2,
Postbus 28, 6130 AA Sittard, F 046-4525380, Zr. M. Gisela,
regina.carmeli@home.nl

KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES
Om er zeker van te zijn dat de misintenties in het parochieblad vermeld worden, dienen ze
uiterlijk 4 december 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 20 november
Dinsdag 23 november
18.00 uur pljrd Paula Frenken-Heemels; 08.00 uur ev echtp. Ritzen-Merkelbach
pljrd ouders en grootouders Kamps-Hardy; 19.00 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
plev ouders W olffs-Dobbelstein, Huibert Woensdag 24 november - H.H. Andreas
Pieters, Jean Swakhoven; nadienst W il Bos- D áng-Lac, priester, en gezellen, martelaren
sink, Jo Remie-de Ree (St.-Petruskoor)

van Viëtnam

Zondag 21 november - Hoogfeest van
Christus, Koning van het Heelal
11.30 uur plzwd Hans Rulkens; pl1ejrd Mia
van Eeghem-Deteren; gestpljrd ouders en
grootouders Schrijen-Heltzel, ouders de

08.00 uur ev ouders Schmidt-Fliegel, Netta
en Tilke, echtp. Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev Harie, Ellie en Lambert

Kok-Muller, Theo Hochstenbach en Gertrudis Hochstenbach-Zinken, dochters Thea en
Marjo en fam. Hochstenbach-Geurts; pljrd
Jeanny Queisen-W essels, Johan Paulus;
gestplev ouders Bisschops-Maessen en alle
overl. familieleden; plev overl. familieleden
Pier-W eijzen, ouders Flecken-Laumen en
Henriëtte Laumen (Schola Gregoriana Sittardiensis)
17.30 uur gestev ouders en grootouders
Dols-Peters; ev echtp. Caulfield-Tholen

Maandag 22 november - H. Cecilia,
maagd en martelares
08.00 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
19.00 uur ev Jean Swakhoven
12

Schelberg; ev Cor de W it en Dory Neilen

Donderdag 25 november
08.00 uur ev uit dankbaarheid jegens deken
Tijssen, Wim Evers, echtp. Caulfield-Tholen
19.00 uur ev voor bijzondere intentie (B),
families Wyszenko, Meerts en Hendriks
19.30 uur lof met rozenhoedje
Vrijdag 26 november
08.00 uur gestev echtp. Kaptein-Haagmans
19.00 uur ev voor roepingen tot het priesterschap en voor vrede; gestjrd Els VerdonkDemandt; ev echtp. Caulfield-Tholen

Zaterdag 27 november - Maria op zaterdag
08.00 uur ev grootouders Simonis-Tummers en ouders Hage-Simonis, echtp.
Caulfield-Tholen
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18.00 uur plev bijzondere intentie t.e.v. de
H.H. Engelbewaarders, voor het welzijn van
kinderen en kleinkinderen; pl1ejrd Louis
Kuijpers; pljrd ouders Meijntz-Maintz, ouders Spée-Palmen, Wim Koolen; gestplev
overledenen van de fam. Canisius-Baggen;
nadienst W il Bossink, Jo Remie-de Ree

(Swinging Voices)
Zondag 28 november - Eerste zondag van
de Advent
11.30 uur gestpljrd ouders Odekerken-Mannens, ouders Pfennings-Hafkamp; pljrd ouders Herzig-Schaaf, Fons Dols en fam.
Dols-Teeven, Thei Ramakers, Hub Rewinkel, Leo Willems; plev Frans en Wies Palmen
(Kerkelijk Koor Leyenbroek + Marottekapel)
16.30 uur Vesperdienst
17.30 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
Maandag 29 november
08.00 uur ev overl. fam. Smeets-Bouwels
19.00 uur ev Jean Swakhoven, echtp.
Caulfield-Tholen

maagd en martelares
08.00 uur ev voor priesterroepingen in parochie, dekenaat en bisdom, e chtp.
Caulfield-Tholen

18.00 uur plzwd Wil Bossink; pljrd Mia
Schaeken-Ekermans, ouders Gieskens-Martens, ouders Smeets-Erkens; plev levende en
overl. leden van de families Dieteren en
Hellbach, Felix Paques, Joep Joosten vw de
buurt; nadienst Jo Remie-de Ree (Schola
Cantorum Sanctus Michael)
Zondag 5 december - Tweede zondag van
de Advent
11.30 uur gestpljrd t.i.v. de levenden en
overledenen van de fam. Spanjaard; pljrd
Thei Jessen, Bert Rozeman; plev ouders
Kramer-Herijgers, Herman en Annie PierWeijzen (St.-Petruskoor)
16.30 uur Vesperdienst
17.30 uur gestev echtp. Kaptein-Haagmans
Maandag 6 december - H. Nicolaas, bisschop
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
19.00 uur gestjrd Pierre Snel; ev ouders De

Dinsdag 30 november - Feest van de H.
Andreas, apostel
08.00 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
W ever-Brouwers, echtp. Caulfield-Tholen
19.00 uur ev Wim Evers
Dinsdag 7 december - H. Ambrosius, bisWoensdag 1 december
08.00 uur ev t.e.v. St. Joseph voor goede schop en kerkleraar
gezinnen en de moed om godsdienstig te 08.00 uur ev t.e.v. de H.H. Engelbewaarleven; gestev ouders Schaekens-Peulen en ders uit dankbaarheid voor bescherming en
leiding
zonen Jozef en Martin
19.00 uur gestjrd Eduard Timmers; gestev 19.00 uur ev uit dankbaarheid jegens deken
echtpaar Schickx-T ummers; ev echtp. Tijssen, Wim Evers, echtp. Caulfield-Tholen
Woensdag 8 december - Hoogfeest van de
Caulfield-Tholen
Onbevlekte Ontvangenis van de H.
Donderdag 2 december
08.00 uur gestev fam. Feron-Hoenen; ev Maagd Maria, patrones van ons bisdom
08.00 uur gestev Zef Meulenberg; ev ouders
ouders Schmidt-Fliegel, Netta en Tilke,
Schmidt-Fliegel, Netta en Tilke, Martin
echtp. Laudy-Kleinen
19.00 uur verplaatst naar de St.-Michiels- Meuwissen, echtp. Caulfield-Tholen
19.00 uur ev voor bijzondere intentie (B),
kerk (zie blz 3)
Vrijdag 3 december - H. Franciscus Xa- Cor de Wit, Dory Neilen en Nico Rutten,
echtp. Ritzen-Merkelbach
verius, priester
08.00 uur gestev t.e.v. het H. Hart van Je- Donderdag 9 december
zus; ev levende en overl. leden van de fami- 08.00 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
lies Marx en Fox, echtp. Ritzen-Merkelbach 19.00 uur verplaatst naar de St.-Michiels19.00 uur ev voor roepingen tot het pries- kerk (zie blz 3)
terschap en voor vrede, ouders Smeets- Vrijdag 10 december
Renkens en Mieke, echtp. Caulfield-Tholen 08.00 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
Zaterdag 4 december - H. Barbara, 19.00 uur ev voor roepingen tot het priesPAROCHIEBLAD H. PETRUS EN H. MICHAËL - H. BERNADETTE - H. PAULUS
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terschap en voor vrede, Jan en Annie Spée- 08.00 uur ev echtp. Ritzen-Merkelbach
Canton
19.00 uur gestev Marijke Eijgelshoven-EycZaterdag 11 december
keler ; ev echtp. Caulfield-Tholen

08.00 uur gestev Corrie Close en fam.; ev
ouders Leonard Dieteren en Maria Brandts
uit dankbaarheid, echtp. Caulfield-Tholen
18.00 uur plzwd Jo Remie-de Ree; gestpljrd
ouders Keulers-Vaessen; plev fam. Gerard
Driessen-Hermans, Mia Laumen-Martens
vw buurt PPP (Samenzang)
Zondag 12 december - Derde zondag van
de Advent, zondag Gaudete
11.30 uur gestpljrd ouders Cremers-Benders en Pauline Cremers, ouders Hage-Simonis en fam., ouders Tacken-Crolla; pljrd
echtp. Frits en Tilly Collombon-Koenen,
Tity Schelberg-Cortenraad; gestplev fam.
Kelders-Schulpen; plev Sjeer Durlinger; ook
voor alle vormelingen (zie blz 8) (Jeugdkoor)
16.30 uur Vesperdienst
17.30 uur ev echtp. Caulfield-Tholen, overledenen van de fam. Dirks
Maandag 13 december - H. Lucia, maagd
en martelares
08.00 uur ev Riet Willems en de meest verlaten zielen in het vagevuur, echtp.

Woensdag 15 december
08.00 uur gestev echtp. Hosman-Flood; ev
ouders Schmidt-Fliegel, Netta en Tilke
19.00 uur gestev Lies Roppe en overledenen
van de fam. Roppe-Kissels; ev W il Corten,
echtp. Caulfield-Tholen

Donderdag 16 december
08.00 uur gestev ouders van Groenendaalvan Weersum; ev echtp Laudy-Kleinen
19.00 uur verplaatst naar de St.-Michielskerk (zie blz 3)
Vrijdag 17 december
08.00 uur gestev Fine Close; ev echtp.
Caulfield-Tholen

19.00 uur ev voor roepingen tot het
priesterschap en voor vrede, families Wyszenko, Meerts en Hendriks, ouders BaggenStarmans
Zaterdag 18 december
08.00 uur ev ouders Gieskens-Muyres en
Corbeij-Kerrens, grootouders Simonis-Tummers en ouders Hage-Simonis, families
Gieskens-Muyres en Corbeij-Kerrens,
echtp. Caulfield-Tholen

Caulfield-Tholen

18.00 uur pljrd Jan Bormans, Mia Claessen19.00 uur ev Jean Swakhoven
Fredrix; plev ouders Wolffs-Dobbelstein,
Dinsdag 14 december - H. Johannes van ouders Wijshoff-Bormans (Samenzang)
het Kruis, priester en kerkleraar
ST.-MICHIELSKERK
Zondag 21 november - Hoogfeest van
Christus, Koning van het Heelal
08.30 uur ev Nenette Oosterwijk-Corbeij
09.30 uur plev t.e.v. O.L. Vrouw van
Lourdes (Samenzang)
Zondag 28 november - Eerste zondag
van de Advent
08.30 uur gestev fam. Derrez, fam. Narinx
09.30 uur plev fam. Vroemen-Heuts (Samenzang)
Donderdag 2 december
19.00 uur ev families Wyszenko, Meerts
en Hendriks, echtp. Caulfield-Tholen
19.30 uur H. Uur (zie blz 3 en 11)
Zondag 5 december - Tweede zondag
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van de Advent
08.30 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
09.30 uur gestplev fam. Derrez, fam. Jessen (Samenzang)
Donderdag 9 december
19.00 uur ev voor bijzondere intentie (B);
jrd ouders Lammerschop-Cox, zoon Jan en
dochter Mia; ev families Wyszenko, Meerts
en Hendriks
19.30 uur lof met rozenhoedje (zie blz 3)
Zondag 12 december - Derde zondag van
de Advent, zondag Gaudete
08.30 uur ev Nenette Oosterwijk-Corbeij,
ouders Habets-van Hansewinkel
09.30 uur gestplev echtp. Bessems-Neilen
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enechtp. Bessems-Grachten (Samenzang)

Tholen

19.30 uur lof met rozenhoedje (zie blz 3)
Donderdag 16 december
19.00 uur ev Wim Evers, echtp. CaulfieldBASILIEK VAN O.L. VROUW VAN HET H. HART
Zondag 21 november - Hoogfeest van
Christus, Koning van het Heelal
10.30 uur pljrd heer Cals, echtp. CaulfieldTholen
Dinsdag 23 november
08.30 uur ev mevr. Van Bokhoven echtp.
Caulfield-Tholen
Woensdag 24 november - H.H. Andreas
D áng-Lac, priester, en gezellen, martelaren
van Viëtnam

08.30 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
Donderdag 25 november
08.30 uur ev kinderen van de Kinderkrans
en leden van de Aartsbroederschap, voor
bijzondere intentie, fam. Arnoldts-Thissen,
fam. Vossen-Dohmen, echtp. CaulfieldTholen
10.30 uur ev fam. J. Jung-Gonera
Vrijdag 26 november
08.30 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
Zaterdag 27 november - Maria op zaterdag
09.00 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
Zondag 28 november - Eerste zondag van
de Advent
10.30 uur pljrd Mia en Wim Lubbers; plev
echtp. Caulfield-Tholen
Dinsdag 30 november - Feest van de H.
Andreas, apostel
08.30 uur ev overl. echtgenote, echtp.
Caulfield-Tholen
Woensdag 1 december
08.30 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
Donderdag 2 december
08.30 uur ev kinderen van de Kinderkrans
en leden van de Aartsbroederschap, voor
bijzondere intentie
10.30 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
Vrijdag 3 december - H. Franciscus Xaverius, priester
08.30 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
Zaterdag 4 december - H. Barbara,

maagd en martelares
09.00 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
Zondag 5 december - Tweede zondag van
de Advent
10.30 uur plev voor alle levende en overl.
leden van de Aartsbroederschap, pljrd fam.
Penners-Van Helden en Bertha Penners;
plev fam. Wehrens-Wetzels, echtp.
Caulfield-Tholen
Dinsdag 7 december - H. Ambrosius, bisschop en kerkleraar
08.30 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
Woensdag 8 december - Hoogfeest van de
Onbevlekte Ontvangenis van de H.
Maagd Maria, patrones van ons bisdom
08.30 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
Donderdag 9 december
08.30 uur ev kinderen van de Kinderkrans
en leden van de Aartsbroederschap
10.30 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
Vrijdag 10 december
08.30 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
Zaterdag 11 december
09.00 uur ev voor de verjaardag van Anneke voor zegen over het komende levensjaar,
echtp. Caulfield-Tholen
Zondag 12 december - Derde zondag van
de Advent, zondag Gaudete
10.30 uur plev mevr. Willems-Ketels,
echtp. Caulfield-Tholen
Dinsdag 14 december - H. Johannes van
het Kruis, priester en kerkleraar
08.30 uur ev fam. Arnoldts-Thissen, echtp.
Caulfield-Tholen
Woensdag 15 december
08.30 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
Donderdag 16 december
08.30 uur ev kinderen van de Kinderkrans
en leden van de Aartsbroederschap, echtp.
Caulfield-Tholen
10.30 uur ev fam. G. Joosten-Gonera, Jan
Jerssen, Leo Jessen, Jan Schrijen
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Vrijdag 17 december
08.30 uur ev echtp. Caulfield-Tholen

Zaterdag 18 december
09.00 uur ev echtp. Caulfield-Tholen

Kerkbijdragen in onze parochies die in federatieverband met elkaar samenwerken
U ziet aan de titel en de opmaak van ons parochieblad dat we als drie parochies nauw met
elkaar samenwerken. Sinds de federatie doen we een aantal zaken samen: één parochieblad, één kerkbestuur want er is één pastoor. Ook één penningmeester en één secretaris,
die met de pastoor-deken het DB vormen van het kerkbestuur. Jaarlijks wordt begroot wat
we moeten uitgeven en wat we mogen verwachten aan inkomsten, maar alle uitgaven en
inkomsten worden geoormerkt d.w.z we weten precies wat iedere parochie aan inkomsten
of aan uitgaven heeft gehad. Federatie wil dus duidelijk zeggen: we doen zo veel mogelijk samen maar ieder tracht zijn eigenheid zo veel mogelijk te behouden. Oh ja, vergeet
niet uw jaarlijkse Kerkbijdrage voor uw eigen parochie? Het jaar is bijna om! Even de
bank-gironummers op een rijtje:
Kerkbijdrage Parochie H. Petrus en H. Michaël
Girorekening 1032540 - Bankrekening 147603676 Rabobank Sittard
R.K. Kerkbestuur H. Bernadette, Baandert 23
Kerkbijdrage Giro 157.19.73
Parochie St. Paulus, Limbrichterveld
Kerkbijdrage op Postbank 3268633 of Rabobank 147607558
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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 21 november: Christus, Koning van het Heelal
10u30 Zwd. Ria Geilen-v.d. Diepstraten; Jrd. Hub Peters; Margaretha Linssen, ovl. oud.
en fam.; nadienst: Tru Vinken-Philippen
Kinderkoor
Dinsdag 23 november: H. Clemens I, paus en martelaar
9u00 t.e.v. OLV van Lourdes
Donderdag 25 november
9u00 roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
Zondag 28 november: 1e zondag van de Advent Kinderwoorddienst
10u30 Jrd. Annemie van Kempen-Köhnen; jrd. Michel Ehlen en fam.; Sef Dieteren
(vw. brt); Pierre Bovendeaard; Ria Geilen-v.d. Diepstraten (vw brt);
nadienst: Tru Vinken-Philippen, Jan Zarubajko
Kinderkoor
Dinsdag 30 november: Feest van de H. Andreas, apostel
9u00 gest. jrd. Jacob Korsten en Elisabeth Schmeitz; t.e.v. H. Bernadette
Donderdag 2 december
9u00 roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
Zondag 5 december: 2e zondag van de Advent
10u30 Zwd. Tru Vinken-Philippen; jrd. Bernard Köhlen; jrd. Wies Leers-Quadvlieg;
jrd. Albert Pfennings; Reinhard en Fien v.d. Brock-Limpens; ovl. oud. JacobsBeursgens; Ria Geilen-v.d. Diepstraten (vw brt), nadienst: Jan Zarubajko
Schola Gregoriana Sittardiensis
Dinsdag 7 december: H. Ambrosius, bisschop en kerkleraar
9u00 gest. tev. OLV v. Lourdes en H. Bernadette; gest. jrd. echtg. Canton-Hermanns; ovl. oud. Collombon-Köhlen
Donderdag 9 december
9u00 roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
Zondag 12 december: 3 e zondag van de Advent Kinderwoorddienst
10u30 Ria Geilen-v.d.Diepstraten (vw brt); nadienst: Jan Zarubajko
Gemengd koor

Dinsdag 14 december: H. Johannes van het Kruis, priester en kerkleraar
9u00 Margaretha Linssen, ovl. oud. en fam.; t.e.v. OLV van Lourdes
Donderdag 16 december
9u00 roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven

OVERLEDEN
Op 22 oktober overleed Tru Vinken-Philippen (85 jaar), Odasingel 183
PAROCHIEBLAD H. PETRUS EN H. MICHAËL - H. BERNADETTE - H. PAULUS
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Op 9 november overleed Jan Zarubajko (79 jaar), A. Rodenbachstraat 10/1
Mogen zij rusten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer.
COLLECTE VOOR MISSIO - WERELDMISSIEDAG
De jaarlijkse collecte voor de ondersteuning van Missieprojekten over de gehele wereld, welke wereldwijd georganiseerd wordt door Missio (Pauselijke Missiewerken),
heeft 91,30 Euro opgebracht. Hartelijk dank aan alle gevers!
KERKBALANS 2004: KOERSVAST
We zijn alweer bijna in de laatste maand van het jaar aangekomen en dan is het gebruik
u te herinneren aan uw kerkbijdrage. Mogen we ook dit jaar weer op u rekenen?
Gironr. 157.19.73 t.n.v. Parochie H.Bernadette, Baandert 23, Sittard, o.v.v. 'Kerkbijdrage'.
ADVENT
Zondag 28 november begint de Adventstijd: de voorbereiding op het Geboortefeest van
onze Heer Jezus: Kerstmis. We zullen 28 november de eerste kaars op de Adventskrans
aansteken, waarna op de daaropvolgende drie zondagen telkens een volgende kaars
erbij aangestoken wordt, zodat op de 4e zondag van de advent 4 kaarsen branden.
KINDERWOORDDIENST
Op de zondagen 28 november en 12 december is tijdens de H. Mis van 10.30 uur
weer een kinderwoorddienst, met name bedoeld voor kinderen van 8 tot 12 jaar.
H. COMMUNIE VOOR AAN HUIS GEBONDENEN
Op vrijdag 2 december (1e vrijdag van de maand) om 11 uur in de ontmoetingsruimte
op de 3e etage in de Odaflat. De dag van te voren (donderdag 1 december) wordt deze
in de rest van de parochie rondgebracht.
Bent u met Kerstmis niet in de gelegenheid om naar de kerk te komen en wilt U toch
graag de H. Communie ontvangen, geef dit dan even door op de pastorie: Baandert 23,
tel. 4513381.
ADVENTSACTIE SOLIDARIDAD
Ieder jaar wordt voor de Kerk in Zuid-Amerika de adventsactie 'Solidaridad' gehouden.
Op de tweede zondag van de Advent (dit jaar dus op zondag 5 december) zal een
deurcollecte gehouden worden.
RK VROUWENVERENIGING BAANDERT
Woensdag 15 december is om 20 uur de kerstviering in 't Zittesj Hoes. De avond
wordt opgeluisterd door Margriet Merkelbach met zang, muziek en voordrachten. We
hopen al onze leden te mogen begroeten op deze allerlaatste avond van onze vereniging. Voor evt. vragen: tel. 4517700 of 4514343.
Het Bestuur
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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CHRISTUS, KONING VAN HET HEELAL
zaterdag 20 nov 19.00 u. Nadienst : Liza Könings-Salden
Tiny Cornelissen-van Haren
maandag 22 nov 19.00 u. Jrd Fien Schmeitz en overleden familieleden
woensdag 24 nov 19.00 u. OLV v. Lourdes
1E ZONDAG VAN DE ADVENT
zaterdag 27 nov 19.00 u. Lauw Schoenmakers (verjaardag)
Jrd Overl. ouders Hendriks-Spijkers en zoon Vic
Nadienst : Liza Könings-Salden
Tiny Cornelissen-van Haren
maandag 29 nov 19.00 u. OLV v. Lourdes
woensdag 1 dec 19.00 u. Roepingen voor priesterschap, diaconaat
en religieuze leven
2E ZONDAG VAN DE ADVENT
zaterdag 4 dec 19.00 u. Jrd Gilbert Diederen
Frits Ehlen (verjaardag)
+ Pauluskoor
Nadienst : Liza Könings-Salden
Tiny Cornelissen-van Haren
maandag 6 dec 19.00 u. Willy v.Hees en overl. ouders Keijzers-Franken
woensdag 8 dec 19.00 u. Roepingen voor priesterschap, diaconaat
en religieuze leven
3E ZONDAG VAN DE ADVENT
zaterdag 11 dec 19.00 u. Nadienst: Liza Könings-Salden
Tiny Cornelissen-van Haren
maandag 13 dec 19.00 u. Frits Ehlen
woensdag 15 dec 19.00 u. Roepingen voor priesterschap, diaconaat en
religieuze leven

PAROCHIEBLAD H. PETRUS EN H. MICHAËL - H. BERNADETTE - H. PAULUS
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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 7 november
Misintenties kunt u opgeven bij Dhr. W. Oostenbrink F 4511801 of bij een
van de leden van het Priesterteam, kerkbestuur of kosteres.
Zondag 12 december 11.30 uur - Heilig Vormsel in de St. Petruskerk.
Overleden
Tiny Cornelissen-van Haren, Patchstraat 26, 77 jaar
Liza Könings-Salden, voorheen Akkerstraat, 91 jaar
Mogen zij rusten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer.

Met de advent begint het pastoraal jaar van Verzoening en Vergeving
Op de eerste zondag van de Advent - zondag 28 november - is het nieuwe kerkelijk jaar begonnen. Voor de parochies in Limburg betekent dit ook een nieuw
pastoraal jaarthema. Was 2004 het Jaar van de Doop, vanaf de advent is het jaar
gestart van Verzoening en Vergeving, als voorbereiding op de Eucharistie.
Dit thema is afgeleid van het sacrament van Boete en Verzoening, in de volksmond beter bekend als de biecht. Het is één van de moeilijkste sacramenten, dat
bovendien de laatste 30 jaar bij veel gelovigen in Nederland zo goed als volledig
buiten beeld is geraakt. Desondanks wil bisschop F. Wiertz van Roermond met
dit themajaar de waarde van dit sacrament opnieuw onder de aandacht brengen.
Volgens hem is verzoening een belangrijk en actueel thema, dat ook volledig past
in het Jaar van de Eucharistie dat door de paus is uitgeroepen. Niet voor niets
begint elke eucharistieviering met een schuldbelijdenis om stil te staan bij het feit
dat iedereen in zijn leven fouten maakt.
Op weg naar het 450-jarig bestaan van het bisdom Roermond in 2009 is voor alle
tussenliggende jaren een pastoraal thema vastgesteld. Als basis daarvoor zijn de
zeven sacramenten genomen.

Kerkbijdrage 2004
Postbank 3268633 - Rabobank 147607558
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