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Dit parochieblad is bedoeld voor een periode van 5 weken.
De volgende aflevering verschijnt 19 februari 2005.

UW WIL GESCHIEDE ... BIDDEN WE DAGELIJKS
In deze dagen van de zeebeving van Azië en daarna de grote bereidwilligheid van vele mensen, bedrijven en vele volkeren worden we allemaal heel
stil. Verslagen volgen we de berichten via televisie en radio. Ik las bij
Romano Guardini, één van de grote Europese geestelijke leiders, in een
van zijn toespraken over de wil van God. Ik verwerk zijn gedachten in
onderstaande woorden.
We zijn te zeer gewoon geraakt Hem enkel in morele zin op te vatten, als
een samenvatting van onze verplichtingen, van dat-en-dat moet ik doen en
dat andere moet jij maar doen. God is veel meer dan onze indeling! Gods
wil is voor ons eenvoudig datgene wat gebeuren moet; wat er in de wereld die Hijzelf
geschapen heeft geschieden zal; wat opgroeien zal uit het spel der natuur, uit de arbeid van
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de mens, uit de vrijheid van de geest, - en dat alles opdat de wereld zó zou worden als God
ze gedacht heeft..........
De wil van God staat niet alleen, het is niet iets dat ’boven’ me staat, ‘voor me staat’ enz en
mij zegt: als je dat doet dan ben je klaar. De wil van God is geen eisende instantie, maar
werkt juist in mensen, in u en mij. Zo maant Hij mij, God werkt op mij in, God helpt en
draagt mij, Hij strijdt in mij, Hij vormt mij! Gods wil is niet bij de mens onveranderlijk
ingeprent, integendeel het is iets dat voortdurend nieuw wordt en eisen stelt!
Maar de mens handelt niet altijd naar deze wil van God. Is dit dan het einde van Gods wil?
Het tekort, de schuld of het onvermogen van de mens blokkeert Hem niet in Zijn wil en
liefde om de mens te verlossen. Bij God is er altijd weer de weg om tot diepe verbondenheid met de Schepper te komen. Gods wil is door de zonde van de mensheid niet verloren
gegaan. We hebben nu de “zalige schuld” om aan het verwoeste deel van de schepping
Gods wil te laten geschieden en daarin moeten we blijven volharden, waken en werken.
Daarvoor moeten we telkens bidden: Uw wil geschiede ... én we moeten met zijn allen de
handen uit onze mouwen steken door onze voortdurende inzet en goedgeefsheid.
De natuurramp van Azië moet ons ook weer brengen tot het gelovige inzicht dat we ons als
mensen geen enkele grote zekerheid mogen veroorloven en dat we ook niet de arrogantie
hebben dat we wereld zo maar naar onze hand kunnen zetten. Een arme een dak boven zijn
hoofd schenken los je niet op met een eenmalige gift. Alle volkeren hebben de plicht elkaar
te helpen, en daarbij gaat het er allereerst om dat we onze zwakkeren dezelfde beschutting
geven die de rijken vanzelfsprekend voor zichzelf creëren. Het is dus eigenlijk ongepast te
zeggen (denken) dat het Gods wil is dat die zeebeving nú en dáár moest komen. Dan
maken we van God een karikatuur en zien we hem als een tovenaar die uiteindelijk aan de
touwtjes trekt ... Dan maak je van je geloof en God een spotprent!
Het komt er nu op aan dat we ons geloof in God verdiepen en vernieuwen. Dat is de grote
bezorgdheid waar we nu voor staan: nl dat Gods wil geschiede ... en daarin moeten we
volharden, en waken, en werken, en bidden ... Daaraan is alles gelegen.
Deken W. van Rens

GEBEDSINTENTIES
De pauselijk aanbevolen gebedsintentie voor de maand februari luidt: ‘Wij bidden dat de
zieken, met name de armsten onder hen, menswaardige zorg en medische behandeling
mogen ontvangen’.

COLLECTE VOOR MEDISCHE PROJECTEN
In het weekend van 29 - 30 januari wordt de jaarlijkse collecte voor
medische projecten gehouden. Onze financiële steun kunnen wij geven door royaal deel te nemen aan de collecte in de kerk of door te
gireren op Postbanknummer 1996699 t.n.v. Kerk en Wereld Dekenaat
Sittard te Sittard o.v.v. Medische projecten. In overleg met het diocesaan missiesecretariaat zullen we de collectegelden besteden aan die
projecten die als kerkbetrokken kunnen worden beschouwd.
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3 FEBRUARI: H. BLASIUS
De heilige Blasius was geen Nederlander en al helemaal geen Limburger. M aar omdat in de
meeste Limburgse parochiekerken zijn feest gevierd wordt, verdient hij toch een plaatsje in
de regionale heiligenkalender.
Over het leven van Blasius is weinig bekend. Hij was bisschop van Sebaste in Armenië en
werd omtrent het jaar 300 gevangen gezet, wreed gemarteld en onthoofd. Dat wij hem nu
nog kennen, heeft vooral te maken met een gebeurtenis die zich tijdens zijn gevangenschap
afspeelde. De legende vertelt dat op een dag een wanhopige vrouw bij hem kwam met haar
zoontje in de armen. De jongen was de verstikkingsdood nabij, omdat een visgraat in zijn
keel was blijven steken. Blasius raakte de jongen aan en de graat sprong uit zijn keel.
Tijdens zijn gevangenschap zou Blasius nog meer wonderen verricht hebben, maar vooral
door het voorval met de visgraat is hij de geschiedenis in gegaan als de heilige die aangeroepen wordt tegen keelaandoeningen, angina, hik, bof, spruw, astma en krop. Daaruit
ontstond in de 13 e eeuw het gebruik van de B lasiuszegen. Deze zegen met twee gekruiste
kaarsen voor de borst wordt nog steeds op of rond 3 februari in veel parochiekerken in
Limburg aan de gelovigen gegeven. In onze parochies kunt u de Blasiuszegen ontvangen na
alle H.H. Missen op 3 februari en in het weekend van 5 en 6 februari.

VASTEN
De vastentijd is bijna zo oud als het christendom. Wat er gedurende de eerste drie eeuwen
gebeurde is ons niet zo bekend, maar van de tijd daarna weten we meer. Het ging om de
doop van de catechumenen, de doopleerlingen. Die hadden een lange wachttijd. Waren ze
eenmaal door hun eerste proeftijd heen, dan werden ze doopleerlingen en als zodanig
toehoorders van de woorddienst. De initiatiesacramenten werden plechtig toegediend
gedurende de Paasnacht.
Wat we ook van vasten denken mogen, de eerste betekenis is de voorbereiding op een
groot feest. Het huis moet schoon, de boel aan kant, alles gereed maken voor een feestdiner. Zoiets. En niet alleen in de woning (voorjaarsschoonmaak!), maar ook in de woning
van het lichaam. Door zelfbeperking wordt een weg vrij gemaakt om ons te concentreren
op God, zoals een opgeruimde studeerkamer ons in staat stelt beter de studietaken aan te
pakken.
In die vierde en vijfde eeuw hebben ze zeker ook wel gedacht dat in spijzen, dranken en
gewoontes een bepaalde macht school. Die macht van de routine wilde men breken om
open te staan voor het nieuwe, het ongewone en het onverwachte van de Verrezen Heer op
Pasen. Versobering staat niet op zichzelf en heeft geen zin in iets anders buiten het Paasgebeuren. In 1961 stelden de bisschoppen de Vastenactie in: uitdrukking geven aan de
soberheid door een royale gift aan de armsten in deze wereld. Die Vastenactie heeft een
thema. Dat is mooi, maar het moet allemaal leiden naar Pasen. Veertig dagen. De zondagen
niet meegerekend leveren zes weken zesendertig vastendagen op. Daarom is men voor de
eerste zondag van de vasten er nog eens vier dagen bij gaan doen, zodat het getal op 40
dagen kwam. Een symbolisch getal, dat doet denken aan de 40 dagen die Jezus in de
woestijn doorbracht.
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Ook voor Hem gold dat de zin van die woestijn niet in de leegte te vinden was, maar in het
uitzicht op de taken die Hem te wachten stonden. Vasten is oefenen voor iets anders,
training voor straks. De natuur van het menselijk lichaam wordt geordend, het huis wordt
opgeruimd, ons leven herschikt opdat we beter in staat zijn het mysterie van Pasen te
ondergaan.
Eduard Kimman

Secretaris-generaal Bisschoppenconferentie

VASTENACTIE PROJECT DEKENAAT SITTARD
Dit jaar hebben als dekenaat Sittard toegewezen gekregen - via Missiebureau Bisdom
Roermond - een project over “overlevingskansen en schoon drinkwater voor de Maasai”
in Tanzania. In het volgende parochieblad zullen we hierover nader berichten.

WJD-KRUIS EVEN IN LIMBURG
Het internationale kruis van de W ereldjongerendagen komt
op 11 februari even naar Limburg. Het gaat om een groot
houten kruis dat in 1984 door de paus geschonken is aan de
jongeren van de wereld. Sindsdien reist het kruis ononderbroken langs jongerengroepen over de heel wereld. Tijdens
de W ereldjongerendagen heeft het kruis altijd een prominente plaats op het hoofdpodium.
In verband met de W ereldjongerendagen, die komende
zomer in Keulen worden gehouden, maakt het kruis dit jaar
een rondgang langs Duitse bisdommen. Deze maand toert
het door het bisdom Aken. En omdat de bisdommen Roermond en Aken in de voorbereiding van de WJD nauw samenwerken, steekt het kruis op 11 februari voor een paar
uur de grens over.
Het kruis komt op deze vrijdag tussen 13.00 uur en 13.30
uur in de H. Hartkerk in Roermond aan vanuit Mönchengladbach. In de kerk is ‘s middags
een programma met gebed en muziek voor alle geïnteresseerden. Hieraan wordt onder meer
mee gewerkt door de Life Exp-band uit Roermond. Rond 17.00 uur wordt het kruis te voet
teruggebracht naar de Duitse grens. D e jongeren die het kruis dragen nemen daarbij de
route die Nederlandse krijgsgevangenen 60 jaar geleden namen, toen zij vlak voor het einde
van de Tweede Wereldoorlog afgevoerd werden naar Duitsland. In het Elmpter W ald, vlak
over de grens bij Roermond staat een monument dat herinnert aan deze barre tocht. In de
buurt van dit monument wordt het W JD-kruis overgedragen aan een groep Duitse jongeren
die het op de fiets meenemen naar Krefeld. Voor juist deze plek is gekozen vanwege het
pastorale jaar van Verzoening en Vergeving, dat dit jaar in de Limburgse kerk wordt gehouden.
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COLLECTE SLACHTOFFERS ZEEBEVING AZIË
Met nieuwjaarsdag en in het eerste weekeinde van 2005 hebben we als kerken gehoor
gegeven aan de oproep van onze Bisschop om onze eerste collecte’s van het jaar 2005 af te
staan aan de slachtoffers van deze natuurramp. Dit alles bracht op in de St.-Petruskerk, St.Michielskerk, Bernadettekerk en Pauluskerk, Basiliek O.L.Vrouw van het H. Hart, Kapel
Zorgcentrum Baenje en Kollenberg het mooie bedrag op van i 4455,56. Heel hartelijk
dank voor uw meeleven en gebed!

EEN ONTDEKKINGSREIS NAAR BINNEN...
Over dit thema wordt binnenkort bij de Zusters aan de Plakstraat een workshop gehouden
op 15 of 22 februari of op 1 of 2 maart a.s. Aan de hand van een Enneagram kunnen we
de verschillende typen in onszelf ontdekken: de hervormer, de helper, de presteerder, de
individualist, de onderzoeker, de loyalist, de enthousiasteling, de uitdager en de vredestichter. Het enneagram is een (eeuwenoude) karaktertypologie die op een bijzondere en
heldere manier inzicht geeft in jezelf en je relaties met anderen. Doordat ieder mens verschilt, anders reageert en zich wellicht onbewust niet graag bloot legt, is de beste manier
om de negen basisstructuren te leren kennen, om eerst open te stellen en adopteert wat
jezelf bekend voorkomt. Je reageert dan beter op wat je voelt, denkt of doet, waardoor de
eerste indeling automatisch ontstaat. De heer H. Olde Riekerink verzorgt deze een workshop. Een workshop duurt telkens een avond van 19.00 uur tot 22.00 uur en vindt plaats in
het klooster St.Agnetenberg, Plakstraat 24 te Sittard. De vrijwillige bijdrage van tenminste
i 7,50 per workshop per persoon gaat naar de missiepost Muyinga in Burundi.
U kunt zich schriftelijk opgeven vóór 1 februari 2005 bij zuster Clara, Plakstraat 24,
6131 HT Sittard onder vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer, het aantal
personen en de gewenste datum. Per workshop is het minimum aantal deelnemers 50. Bij te
weinig aanmeldingen wordt een andere datum aan u voorgesteld.

THEMABIJEENKOMSTEN: VROUWEN EN VERSLAVING
Vrouwen en verslaving. W at doe je als moeder als je kind verslaafd raakt aan alcohol of
drugs? Of misschien ben je zelf wel verslaafd aan eten, aan bepaalde medicijnen of aan
internet. En stel je je op ten opzichte van een echtgenoot die vaker in de gokhal zit dan
thuis? Hoe gaan vrouwen om verslaving en welke steun kan het geloof hen daarbij bieden?
Daarover gaat het tijdens twee themabijeenkomsten die de Stichting Mgr. Schrijnen-Huis op
22 februari en 1 maart in Roermond organiseert. De dag begint met een eucharistieviering
en een gezamenlijke lunch. ‘s Middags verzorgen medewerkers van de evangelische stichting voor verslavingszorg De Hoop een programma over het thema van de dag.
De dagen zijn bedoeld voor vrouwen die vanuit hun geloof over dit thema willen praten.
Het programma is beide dagen gelijk. Voor opgave of meer informatie: Stichting Mgr.
Schrijnen-Huis, Neerstraat 49, 60412 KB in Roermond. Telefoon: 0475-386820 of e-mail:
t.konickx@bisdom-roermond.nl.
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VAN HET MISSIEFRONT
Een overzicht van de opbrengsten van de acties in 2004

XX

XX

x

x

Solidaridad
Parochies
Memisa/Medische projecten:
Parochies
Zorgcentrum De Kollenberg

€ 7.393,79

€ .,428,82
€ 7.252,76
€ 1.681,58

Vastenaktie:
Parochies
Zorgcentrum De Kollenberg

€ 6.982,31
€ 1.828,00
€ 8.810,31

Week van de Missionaris
Parochies
Zorgcentrum De Kollenberg

€ 7.355,62
€ 7.271,40
€ 7.627,02

Miva
Parochies
Zorgcentrum De Baenje

€ 7.939,71
€ 7.293,00
€ 1.032,71

Wereldmissiedag
Parochies
Zorgcentrum De Kollenberg

€ 7.746,13
€ 7.252,30

€ 7.998,43
‘Parochies’ betreft parochie H. Petrus en H. Michaël, parochie H. Bernadette en parochie
H. Paulus. De opbrengst van de collectes In de kapellen van de zorgcentra staan soms apart
vermeld, vaker zijn ze in het totaal van de parochie opgenomen.
De afdrachten vonden plaats via het Missieburo van het Bisdom.
De bijdragen die rechtstreeks zijn gestort of overgeboekt naar de betreffende instellingen of
het Bisdom zijn niet in bovenstaande opstelling opgenomen.
Alle gevers heel veel dank voor deze gulle bijdragen.

1 Januari 2005
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MET DE LIMBURGSE BEDEVAART NAAR LOURDES IN 2005
Voor zieke en gezonde mensen. Jong en oud.
Reisdata:
Trein:
4 juni t/m 11 juni; 3 sept. t/m 10 sept.; 23 sept. t/m 30 sept.
Bus:
3 juni t/m 11 juni; 2 sept. t/m 10 sept.; 22 sept. t/m 30 sept.
Vliegtuig: 8 mei t/m 11 mei; 5 t/m 10 juni; 4 t/m 9 sept.; 24 t/m 29 sept.
Inlichtingen en aanmeldingen:
Gerda Janssen:

046-4516323

Miennie Wilbers:

0475-541851

Internetsite: www.lourdesbedevaarten.nl

KOMENDE ZOMER WEER PASSIESPELEN IN TEGELEN
Komende zomer worden in Tegelen weer de Passiespelen gehouden. Het is voor de 18 e keer
sinds 1931 dat het lijdensverhaal van Christus in deze plaats als toneelspel wordt uitgevoerd. Dit vijfjaarlijkse evenement is inmiddels uitgegroeid tot een theaterspektakel van
internationale allure. Van 22 mei tot en met 11 september zijn de Passiespelen elke
zondagmiddag te zien in het openluchttheater De Doolhof. En in juli en augustus ook elke
zaterdagavond. De Passiespelen behoren tot de grote re religieuze evenementen in Limburg.
De organisatie verwacht dat een kleine 60.000 toeschouwers het bijzondere toneelstuk
komen bekijken. Net als vijf jaar geleden is de productie ook deze keer totaal vernieuwd.
De Limburgse dichter en hoogleraar Nederlandse letterkunde W iel Kusters heeft een
moderne tekst voor de Passiespelen geschreven. Hij benadert het lijdensverhaal van Jezus
vanuit de beleving van Lazarus, die uit de dood wordt opgewekt. W iel Kusters: ‘Het spel
begint met de opwekking van Lazarus en eindigt met een monoloog waarin hij stilstaat bij
wat hem overkomen is. Lazarus is het in wie de toeschouwer, naar ik hoop, de kern van het
verhaal zoals ik het heb willen vertellen, kan herkennen.’
De regie is in handen van Pierre Driessen, die al bijna zijn hele leven met de Passiespelen
verbonden is. Tot 1967 maakte hij deel uit van de figuranten. Vervolgens speelde hij vier
keer de rol van Judas. In 1985 en 1990 werd hij als regisseur van de Passiespelen gecontracteerd. In 2000 speelde hij de rol van Annas.
De Passiespelen zijn te zien op zondagen van zondag 22 mei t/m zondag 11 september
2005, om 14.30 uur, en op zaterdagen van 23 juli t/m zaterdag 20 augustus, om 20.30 uur.
De uitvoering duurt ongeveer 3 uur, inclusief een pauze van 30 minuten. Reserveren kan
reeds nu online en aan de balie van een aantal VVV’s in Limburg en Oost-Noord-Brabant.
In samenwerking met Regio VVV Noord- en Midden-Limburg kunnen ook arrangementen
geboekt worden. Kaartverkoop en informatie, óók over individuele en groepsarrangementen
: www.passiespelen.nl. Vanaf medio maart kan ook aan de kassa en telefonisch gereserveerd
worden.
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LIFE TEEN GAAT VERHUIZEN !!
Ja, en wel van het klooster van de Karmel naar de Pauluskerk in de parochie van Limbrichterveld.
Wat is LIFE TEEN?
LIFE TEEN is een programma dat speciaal gericht is op de jeugd en tevens parochievernieuwing brengt. Samen met het LIFE TEEN team, een priester en een LIFE TEEN band
wordt een enthousiaste groep gevormd die samen met jullie de vreugde van het geloof en
het samen-kerk-zijn op een moderne, frisse en vreugdevolle manier wil ervaren en delen.
Wat doet LIFE TEEN??
Elke 1 ste en 3 de zondag van de maand is er LIFE TEEN. We beginnen vanaf 17.45 uur met
het verwelkomen van iedereen en het zingen van de liedjes voor de mis die om 18.00 uur
begint. Deze mis is speciaal voor en door jongeren d.w.z. muziek, preek en voorbeden zijn
speciaal afgestemd op de jeugd ... maar natuurlijk is de mis open en toegankelijk voor
iedereen !!
Aansluitend is er een LIFE Night die tot ongeveer 20.30 uur duurt.
Zondag 23 januari is dus de eerste LIFE TEEN in de Pauluskerk. Naast jullie zelf
hebben we ook een aantal andere speciale gasten: Monseigneur de Jong en zusters uit
Amerika.
Iedereen is van harte uitgenodigd om eens te komen kijken en op ontdekkingsreis te gaan
met LIFE TEEN! Neem al je vrienden, kennissen en familie mee en tot ziens bij LIFE
TEEN!
Voor vragen mail: lifeteen_sittard@hotmail.com of bel 06-15446586
TV-uitzending: http://www.katholieknederland.nl/lopend_vuur/index_life_teen.html

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

N.B. De administratie van de parochie is
op maandag en dinsdag 7 en 8 februari - Vastelaovesmaondig/dinsdig - gesloten.
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NIEUWKOMERS ZIJN WELKOM!
Aan alle katholieken die nieuw zijn komen wonen in onze Binnenstadsparochie:
Van harte welkom namens onze Deken, Kapelaan, Diakens en Welkomstgroep!
Wilt u ons s.v.p. als nieuwe parochianen uw adres en telefoonnummer doorgeven? En
datzelfde verzoek richten wij ook aan degenen die binnen de parochie verhuisd zijn.
Dat kan schriftelijk of telefonisch bij de pastorie, Kloosterplein 10, 6131 EP Sittard,
046-4512275 of bij Mevr. R. Gieskens, Mgr. Claessensstraat 33, 6131 AH Sittard, 0464519039. Hartelijk dank!

HARTELIJK DANK
Heel hartelijk dank aan al degenen die er ook deze keer weer voor gezorgd hebben dat wij
ons in onze beide kerken hebben kunnen stichten aan een prachtige kerststal. God lone het
u.
W, van Rens, pastoor-deken

UW AANDACHT S.V.P.
Dinsdag 18 januari: Begin van de Internationale Bidweek voor de eenheid van de christenen (tot en met 25 januari). Door gebed wordt gehoor gegeven aan de bede van Jezus zelf
dat allen één mogen zijn (vgl. Joh. 17, 21). Thema is dit jaar: ‘Christus, het ene fundament’
(1Kor 3,11).
Zaterdag 29 en zondag 30 januari: Collecte voor Medische Projecten.
Vrijdag 4 februari: Eerste Vrijdag van de maand, toegewijd aan het H. Hart van Jezus.
Vanaf 17.30 wordt de H. Communie gebracht aan de zieken en aan huis gebondenen.
Opgave van nieuwe deelnemers aan de Eerste Vrijdag Huiscommunie is altijd mogelijk bij
een der leden van de parochiegeestelijkheid of middels een telefoontje naar de administratie.
Zondag 6 februari: Vijfde zondag door het jaar, Carnavalszondag.
Na de H.H. Missen van dit weekend wordt de Blasius-zegen gegeven.
N.B. Vandaag vervalt de avondmis van 17.30 uur.
Maandag 7 en dinsdag 8 februari: Geen avondmis.
Woensdag 9 februari: Aswoensdag, begin van de Veertigdagentijd, verplichte vasten- en
onthoudingsdag.
Zowel onder de H. Mis van 8.00 uur als ‘s avonds om 19.00 uur wordt de as gewijd en
wordt het Askruisje opgelegd.
Vrijdag 11 februari: Gedachtenis van Onze Lieve Vrouw van Lourdes, Werelddag voor
de zieken.
Zondag 13 februari: Eerste zondag van de Veertigdagentijd.
Op alle zes de zondagen van de Veertigdagentijd is er om 16.30 uur Vesperdienst in de
Grote Kerk.
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GEDOOPT
Danya, dochter van het echtpaar Coorens-Damoiseaux, Vrangendael 136, 12-11-04.
Elena-Maria, dochter van het echtpaar Elderman-Nikolava, Dagobertstraat 46,
26-12-04.
Jaimy, zoon van het echtpaar Daniëls-van Mierlo, Ophoven 121, 02-01-05.
Wij bidden dat Danya, Elena-Maria en Jaimy 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
Bep Thijs, Paardestraat 24, 80 jaar, † 11-12-04.
Mia Smeets-Erkens, Putstraat 118, 85 jaar, † 13-12-04.
Netty Meulenberg-Leers, Putstraat 122, 75 jaar, † 13-12-04.
Jo Timmermans-Simons, Schuttestraat 2, 80 jaar, † 14-12-04.
Baronesse Marie-Thérèse van Brakell van Wadenoyen en DoorwerthVleugels, Maastrichterweg 32b, Hasselt (B), 61 jaar, † 20-12-04.
Annie de Kock-Druelle, Putstraat 99, Born, 98 jaar, † 06-01-05.

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

HEILIG UUR
Op donderdag 3 februari houden wij het maandelijks biduur voor roepingen 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.-Petruskerk. Wij nodigen u allen uit om op de
vooravond van elke eerste vrijdag van de maand - bijzonder toegewijd aan
het H. Hart van Jezus - samen te bidden voor genoemde intenties. De
bewoners van een aantal straten krijgen elke maand een speciale uitnodiging. Voor de maand februari zijn dat: Begijnenhofstraat, Begijnenhofwal, Bergstraat, Beukenboomweg, Beukenlaan en Blijdestein.

CONCERT ‘AD MOSAM’ IN DE MICHIELSKERK
Nog een beetje in de kerstsfeer horen we o.a. in dit concert in de St.-Michielskerk op
zaterdag 15 januari om 20.00 uur ‘Das neugeborene Kindelein, In dulci jubilo, Ad Pedes’
etc. Het gaat om een nieuwe productie ‘Van Oldesloe naar Lübeck’ met prachtige cantates
en met solisten als R. Bovend’aerde, H. Morrison, H. Kopra, I. Schöder en M. Meijer, en
10
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dat alles o.l.v. Huub Ehlen. Voorverkoop Boekhandel Krings, Brandstraat 23 of bij het
secretariaat 046-4516962 of kijkt u bij www.admosam.nl.

REGINA CARMELI
* Eerherstelviering
Leiding: Pater A. Stolk, montfortaan
14.30 uur: H. Mis; daarna: half uur aanbidding, conferentie
Datum: Donderdag 3 februari, (en iedere donderdag vóór de eerste vrijdag)
* Nederlandse Vespers
Zondag 6 februari, 16.30 uur (Uitstelling, aanbidding, vespers en eucharistische zegen)
* Retraite - in stilte
Thema:
De Blijde Boodschap volgens Matheüs
Na de Hemelvaart van de Zoon en de zending van de Heilige Geest begint
het eeuwig heilsplan van de Vader met het tijdperk van de kerk, ook wel het
‘sacramenteel heilsbestel’ genoemd. Christus leeft en handelt voortaan in en
met zijn kerk door middel van de sacramenten en deelt ons zo de vruchten
van zijn paasmysterie mee. Zo zegent de Vader ons in Christus door de
viering van de sacramenten.
Leiding:
Pater Dr. Bonifatius Honings (Rome)
Begin:
Zondag 23 januari, 17.00 uur.
Sluiting:
Dinsdag 1 februari, 10.00 uur
Kosten:
€ 283,* Bezinningsdagen met Carnaval - in stilte
Thema:
De boodschap van de profeten
De profeten van het Oude Verbond zijn boodschappers van God. Telkens
weer roepen zij de mensen van het volk Israël op om zich op God te richten.
De berichten en de teksten van de profeten die in de H. Schrift zijn opgetekend, blijven van belang ook voor ons, gelovigen van het Nieuwe Verbond.
In deze bezinningsdagen willen wij samen kijken naar enkele profeten
(Amos, Jeremia, Jona) en erover nadenken wat hun leven en boodschap ons
te zeggen heeft.
Leiding:
Z.E.H. Dr. B. Hegge (Vijlen/Rolduc)
Begin:
Zondag 6 februari, 17.00 uur
Sluiting:
Dinsdag 8 februari, 14.00 uur
Kosten:
i 54,00
* Bezinningsdagen voor 30-plussers
Bezinningsdagen die willen helpen om als christen in de wereld van elke
dag het geloof te beleven.
Leiding:
Z.E.H. M. Otto (Ulestraten)
Begin:
Vrijdag 11 februari, 17.00 uur
Sluiting:
Zondag 13 februari, 17.00 uur
PAROCHIEBLAD H. PETRUS EN H. MICHAËL - H. BERNADETTE - H. PAULUS
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Kosten:

i 54,00

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 5 februari 2005 opgegeven te zijn op de pastorie, Kloosterplein 10, of op ons email 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
Fliegel, Netta en Tilke
Zaterdag 15 januari
18.00 uur pljrd Elly Beursgens-Kessels; 19.00 uur ev families Wyszenko, Meerts en
gestplev fam. Duynstee-van Basten Baten- Hendriks
burg, ouders Heinen-Schuurmans; plev over- 19.30 uur Lof met rozenhoedje
l. zielen in het vagevuur; nadienst Mia Vrijdag 21 januari - H. Agnes, maagd en
Banens-Geilen, Bep Thijs, Mia Smeets-Er- martelares
kens, Netty Meulenberg-Leers, Jo Timmer- 08.00 uur gestev fam. Feron-Hoenen; ev
mans-Simons, Baronesse Marie-Thérèse van overledenen van de fam. Smeets-Bouwels
Brakell van Wadenoyen en Doorwerth- 19.00 uur ev voor roepingen tot het priesVleugels, Annie de Kock-Druelle

terschap en voor vrede, ouders Baggen-Star-

Zondag 16 januari - Tweede zondag door mans, echtp. Caulfield-Tholen
Zaterdag 22 januari - Maria op zaterdag
het jaar
11.30 uur gestpljrd Guus van Aubel, ouders 08.00 uur gestev echtp. Schijns-Thoné; ev
Creemers-Cals ; gestplev Ingrid Pijls, ouders echtp. Caulfield-Tholen
Busard-Helwegen, overl. fam. Cobben-Cals; 18.00 uur plev Jean Swakhoven, Mia
Hornikx-Collombon; nadienst Mia Smeetsplev overl. familieleden Pier-W eijzen
Erkens, Netty Meulenberg-Leers, Jo Tim17.30 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
mermans-Simons, Baronesse Marie-Thérèse
Maandag 17 januari - H. Antonius, abt
van Brakell van Wadenoyen en Doorwerth08.00 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
19.00 uur ev t.e.v. O.L. Vrouw van Lourdes Vleugels, Annie de Kock-Druelle
Zondag 23 januari - Derde zondag door
Dinsdag 18 januari
08.00 uur ev overl. fam. Gieskens-Muyres het jaar
11.30 uur plzwd Bep Thijs; pljrd Armand
en Corbeij-Kerrens
Verhoeve; plev Alice Verhoeve-Cremers vw
19.00 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
de buurt
Woensdag 19 januari
17.30 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
08.00 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev overl. van de fam. Stessen Maandag 24 januari - H. Franciscus van
Sales, bisschop en kerkleraar
en aanverwanten
08.00 uur gestev echtp. Feron-Hoenen en
Donderdag 20 januari
08.00 uur gestev echtp. Kaptein-Haagmans; em. pastoor Eduard Hoenen
ev echtp. Laudy-Klijnen, ouders Schmidt- 19.00 uur gestev Maria ten Dijck; ev echtp.
12
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Caulfield-Tholen
Dinsdag 25 januari - Feest van de Bekering van de H. Apostel Paulus
08.00 uur ev ouders Schmidt-Fliegel, Netta
en Tilke
19.00 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
Woensdag 26 januari - H.H. Timoteüs en
Titus, bisschoppen
08.00 uur gestev fam. Janssen-de Ponti; ev
families Wyszenko, Meerts en Hendriks
19.00 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
Donderdag 27 januari
08.00 uur ev echtp. Laudy-Klijnen
19.00 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
19.30 uur Lof met rozenhoedje
Vrijdag 28 januari - H. Thomas van
Aquino, priester en kerkleraar
08.00 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
19.00 uur ev voor roepingen tot het priesterschap en voor vrede, Cor Fischer

Swakhoven; ev ouders Schmidt-Fliegel,
Netta en Tilke, echtp. Caulfield-Tholen
Woensdag 2 februari - Feest van de Opdracht van de Heer in de Tempel, Maria
Lichtmis
08.00 uur ev t.e.v. St. Joseph v goede gezinnen en de moed om godsdienstig te leven
19.00 uur ev voor bijzondere intentie, Cor
de Wit en Dory Neilen, echtp. CaulfieldTholen
Donderdag 3 februari - H. Blasius, bisschop en martelaar
08.00 uur gestev Corrie Close en familie
19.00 uur ev families Wyszenko, Meerts en
Hendriks, echtp. Caulfield-Tholen
19.30 uur H. Uur (zie blz. 9)
Vrijdag 4 februari
08.00 uur gestev t.e.v. het H. Hart van Jezus; gestev ouders Schaekens-Peulen en zonen Jozef en Martin; ev levende en overl.
leden van de families Marx en Fox, echtp.

Zaterdag 29 januari - Maria op zaterdag
08.00 uur gestev Chris van Rens; ev groot- Caulfield-Tholen
ouders Simonis-Tummers en ouders Hage- 19.00 uur ev voor roepingen tot het priesSimonis,

terschap en voor vrede

18.00 uur pljrd Gretha Marx-Fox; plev
overl. fam. Bisschops-Maessen, ouders
Wijshoff-Bormans; nadienst Baronesse
Marie-Thérèse van Brakell van Wadenoyen
en Doorwerth-Vleugels, Annie de Kock-

Zaterdag 5 februari - H. Agatha, maagd
en martelares
08.00 uur ev voor priesterroepingen in pa-

Druelle

rochie, dekenaat en bisdom; gestev echtp.
Feron-Hoenen en em. pastoor Eduard Hoenen; ev echtp. Caulfield-Tholen

Zondag 30 januari - Vierde zondag door 18.00 uur plev levenden en overledenen van
het jaar
de families Dieteren en Hellbach, Harie
11.30 uur plzwd Mia Smeets-Erkens, Netty Vink, nadienst v Annie de Kock-Druelle
Meulenberg-Leers, Jo Timmermans-Simons; Zondag 6 februari - Vijfde zondag door
gestpljrd echtp. Ritzen-Merkelbach, Corry het jaar, Carnavalszondag
Strijbos, ouders Piek-Geilen; gestplev fam. 11.30 uur pljrd echtp. De Wever-Brouwers;
Storms-Zinken
gestplev ouders Nohlmans-Deuss; plev Herman en Annie Pier-Weijzen
17.30 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
Maandag 31 januari - H. Johannes (Don) 17.30 uur vervalt
Maandag 7 februari
Bosco, priester
08.00 uur ev t.e.v. de H. Geest voor allen
08.00 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
19.00 uur ev t.e.v. O.L. Vrouw van Lourdes die in ons bisdom en in de parochies zijn
gesteld om leiding te geven, ouders Leonard
Dinsdag 1 februari
08.00 uur ev t.e.v. de H.H. Engelbewaar- Dieteren en Maria Brandts uit dankbaarheid,
ders uit dankbaarheid voor bescherming en echtp. Caulfield-Tholen
19.00 uur vervalt
leiding
19.00 uur gestev Clara Dohmen ; ev Jean Dinsdag 8 februari
PAROCHIEBLAD H. PETRUS EN H. MICHAËL - H. BERNADETTE - H. PAULUS

13

08.00 uur gestev Theo Meulenberg; ev ouders Schmidt-Fliegel, Netta en Tilke, echtp.
Caulfield-Tholen
19.00 uur vervalt
Woensdag 9 februari - Aswoensdag
08.00 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev echtp. Storms-Sampers ; ev
ouders Janssen-Donners
Donderdag 10 februari
08.00 uur ev echtp. Laudy-Klijnen
19.00 uur ev families Wyszenko, Meerts en
Hendriks, echtp. Caulfield-Tholen
19.30 uur Lof met rozenhoedje
Vrijdag 11 februari - Onze Lieve Vrouw
van Lourdes
08.00 uur gestev R.P. Jan Janssen; ev echtp.
Caulfield-Tholen
19.00 uur ev voor roepingen tot het priesterschap en voor vrede

Zaterdag 12 februari
08.00 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
18.00 uur plev levende en overl. leden van
kapel ‘Hel en Valsj’, Mia Laumen-Martens
vw buurt PPP, Jeannie Queisen-Wessels,
nadienst v Annie de Kock-Druelle
Zondag 13 februari - Eerste zondag van
de Veertigdagentijd
11.30 uur plzwd Baronesse Marie-Thérèse
van Brakell van Wadenoyen en DoorwerthVleugels; gestpljrd echtp. van Neer-Schurgers, Pierre Schols en zoon Pierre; pljrd Jacques Brouwers; gestplev ouders TackenCrolla, ouders Schaekens-Peulen en zonen
Jozef en Martin, Tiny Hoogenberk; plev Jan
en Annie Spée-Canton

16.30 uur Vesperdienst
17.30 uur gestev fam. Derrez, fam. Lemmens, fam. Schmeits

Maandag 14 februari - Feest van de H.H.
Cyrillus, monnik, en Methodius, bisschop,
patronen van Europa
08.00 uur gestev levende en overleden leden
van de fam. Janssen-de Ponti

19.00 uur ev ouders De Wever-Brouwers,
echtp. Caulfield-Tholen
Dinsdag 15 februari
08.00 uur gestev echtp. Kaptein-Haagmans
19.00 uur gestev Lies Roppe en overledenen van de fam. Roppe-Kissels; ev families
Wyszenko, Meerts en Hendriks, echtp.
Caulfield-Tholen
Woensdag 16 februari
08.00 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
19.00 uur ev t.e.v. O.L. Vrouw van Lourdes
Donderdag 17 februari
08.00 uur gestev fam. Feron-Hoenen
19.00 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
19.30 uur Lof met rozenhoedje
Vrijdag 18 februari
08.00 uur gestev Fine Close; ev ouders
Schmidt-Fliegel, Netta en Tilke, overl. fam.
Gieskens-Muyres en Corbeij-Kerrens,
echtp. Caulfield-Tholen
19.00 uur ev voor roepingen tot het priesterschap en voor vrede

Zaterdag 19 februari
08.00 uur gestev Zef Meulenberg; ev echtp.
Caulfield-Tholen
18.00 uur plev t.e.v. O.L. Vrouw v Lourdes

ST.-MICHIELSKERK
Zondag 16 januari - Tweede zondag door
het jaar
08.30 uur ev Nenette Oosterwijk-Corbeij
09.30 uur gestplev Jan A.L. Hermans en
echtgenote, Zus Cornelissen-Konings

Michiels

09.30 uur plev t.e.v. O.L. Vrouw v Lourdes
Zondag 30 januari - Vierde zondag door
het jaar
08.30 uur gestev fam. W illems-Daemen,

Zondag 23 januari - Derde zondag door fam. Van Gansewinkel-Michiels
het jaar
09.30 uur plev Nico Schrijen
08.30 uur gestev fam. van Gansewinkel- Zondag 6 februari - Vijfde zondag door
14
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het jaar, Carnavalszondag
08.30 uur gestev fam. Jennen, fam.
Limpens; ev echtp. Caulfield-Tholen
09.30 uur plev t.e.v. O.L. Vrouw v Lourdes

Zondag 13 februari - Eerste zondag van
de Veertigdagentijd
08.30 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
09.30 uur plev t.e.v. O.L. Vrouw v Lourdes

BASILIEK VAN O.L. VROUW VAN HET H. HART
Zondag 16 januari - Tweede zondag door
het jaar
10.30 uur plzwd José Rutten-Vos;plev levende en overl. leden van de Aartsbroederschap, Frans Rutten, René Bux en Fien BuxJanssen, echtp. Caulfield-Tholen
Dinsdag 18 januari
08.30 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
Woensdag 19 januari
08.30 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
Donderdag 20 januari
08.30 uur ev kinderen van de Kinderkrans
en leden van de Aartsbroederschap, echtp.
Caulfield-Tholen
10.30 uur ev Jean v.d. Sanden en overl.
fam.
Vrijdag 21 januari - H. Agnes, maagd en
martelares
08.30 uur jrd Heer en Mevr. Vernooy; ev
echtp. Caulfield-Tholen
Zaterdag 22 januari - Maria op zaterdag
09.00 uur ev fam. Arnoldts-Thissen, echtp.
Caulfield-Tholen
Zondag 23 januari - Derde zondag door
het jaar
10.30 uur plev echtp. Caulfield-Tholen
Dinsdag 25 januari - Feest van de Bekering van de H. Apostel Paulus
08.30 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
Woensdag 26 januari - H.H. Timoteüs en
Titus, bisschoppen
08.30 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
Donderdag 27 januari
08.30 uur ev kinderen van de Kinderkrans
en leden van de Aartsbroederschap
10.30 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
Vrijdag 28 januari - H. Thomas van
Aquino, priester en kerkleraar
08.30 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
Zaterdag 29 januari - Maria op zaterdag

09.00 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
Zondag 30 januari - Vierde zondag door
het jaar
10.30 uur plev echtp. Caulfield-Tholen
Dinsdag 1 februari
08.30 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
Woensdag 2 februari - Feest van de Opdracht van de Heer in de Tempel, Maria
Lichtmis
08.30 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
11.00 uur plev b.g.v. het Gouden Professiefeest van Zr. Praxedis Verhoeven FDNSC
Donderdag 3 februari - H. Blasius, bisschop en martelaar
08.30 uur ev kinderen van de Kinderkrans
en leden van de Aartsbroederschap
10.30 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
Vrijdag 4 februari
08.30 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
Zaterdag 5 februari - H. Agatha, maagd
en martelares
09.00 uur ev ouders Lebens, echtp.
Caulfield-Tholen
Zondag 6 februari - Vijfde zondag door
het jaar, Carnavalszondag
10.30 uur plev echtp. Caulfield-Tholen
Dinsdag 8 februari
08.30 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
Woensdag 9 februari - Aswoensdag
08.30 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
Donderdag 10 februari
08.30 uur ev kinderen van de Kinderkrans
en leden van de Aartsbroederschap, echtp.
Caulfield-Tholen
10.30 uur ev fam. G. Joosten-Gonera
Vrijdag 11 februari - Onze Lieve Vrouw
van Lourdes
08.30 uur ev voor overl. familie, echtp.
Caulfield-Tholen
Zaterdag 12 februari
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09.00 uur ev fam. Arnoldts-Thissen, echtp.
Caulfield-Tholen
Zondag 13 februari - Eerste zondag van
de Veertigdagentijd
10.30 uur pljrd Frans Rutten; plev José
Rutten-Vos, mevr. Willems-Ketels, echtp.
Caulfield-Tholen
Dinsdag 15 februari
08.30 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
Woensdag 16 februari

08.30 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
Donderdag 17 februari
08.30 uur ev kinderen van de Kinderkrans
en leden van de Aartsbroederschap
10.30 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
Vrijdag 18 februari
08.30 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
Zaterdag 19 februari
09.00 uur ev echtp. Caulfield-Tholen

KERKBALANS 2005: OVERAL EN DICHTBIJ
In de maand januari vindt ieder jaar de landelijke Actie Kerkbalans plaats.
Bij dit parochieblad treft U een brief met acceptgiro aan, waarin uw aandacht gevraagd
wordt voor de financiële kant van onze parochie.
U kunt uw bijdrage overmaken. op Parochie H. Petrus en H. Michaël o.v.v. 'Kerkbijdrage

2005'
Girorekening 1032540 - Bankrekening 147603676 Rabobank Sittard t.n.v. Penningmeester
Parochie-Comité Kerkbijdrage, Kloosterplein 10, Sittard.
Onze hartelijke dank!

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 16 januari: 2e zondag door het jaar
10u30 Margaretha Linssen, ovl. oud. en fam.; nadienst: Jack van Dijk
Dinsdag 18 januari
9u00 Tilke Jetten-Hanckmann; t.e.v. H. Bernadette
Donderdag 20 januari: H.Fabianus, paus en H.Sebastianus, martelaren
9u00 roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
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Zondag 23 januari: 3e zondag door het jaar
Schola Gregoriana Sittardiensis
10u30 Jrd. Zef van Daal en ovl. ouders en fam. nadienst: Jack van Dijk Kinderwoorddienst
Dinsdag 25 januari: Feest van de bekering van de H. Apostel Paulus
9u00 Margaretha Linssen, ovl. oud. en fam.; t.e.v. OLV van Lourdes
Donderdag 27 januari: H. Angela Merici, maagd
9u00 roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
Zondag 30 januari: 4e zondag door het jaar (MEMISA-collecte)
10u30 Jrd. Nico Schrijen
Kinderkoor
Dinsdag 1 febuari
9u00 t.e.v. OLV van Lourdes
Donderdag 3 februari: H.Blasius, bisschop en martelaar
9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven
Zondag 6 februari: 5e zondag door het jaar
10u30 Jrd. Dini Rekmans-Spitters; Reinhard en Fien v.d. Brock-Limpens; levende en ovl.
leden fam. de Rouw-Geelen
Dinsdag 8 febuari GEEN H.MIS
W oensdag 9 februari: Aswoensdag (vasten- en onthoudingsdag)
19u00 gest. t.e.v. OLV van Lourdes en H. Bernadette
Donderdag 10 februari GEEN H.MIS
Zondag 13 februari: 1e zondag van de 40-dagentijd Kinderwoorddienst
10u30 Zwd. Jack van Dijk; gest. jrd. Maria Deuss; jrd. Lorenz Ehlen;
v ouders Hendriks-Ubachs.
Dameskoor
Dinsdag 15 februari
9u00 Tilke Jetten-Hanckmann; t.e.v. H.Bernadette
Donderdag 17 februari GEEN H.MIS
Vrijdag 18 februari: H. Bernadette, patrones van de parochie
19u00 gest. H. Mis t.e.v. H. Bernadette; gest. H. Mis t.e.v. OLV van Lourdes en H. Bernadette
t.i.v. de stichters
OVERLEDEN
Op 16 december overleed Jack van Dijk (48 jaar), Limbricht
Moge hij rusten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer.
GEDOOPT
Op 26 december werd gedoopt: Teun Langeveld (Hadewichstraat 4).
Moge hij onder de goede zorgen en naar het voorbeeld van zijn ouders, peter en meter en van
de hele geloofsgemeenschap, opgroeien tot een goed christen.
KINDERW OORDDIENST
Op de zondagen 23 januari en 13 februari is tijdens de H. M is van 10.30 uur weer een
kinderwoorddienst, speciaal bedoeld voor kinderen van 8 tot 12 jaar.
ZIEKENDIENST BAANDERT
Vanaf januari 2005 zal de Zonnebloem afdeling Ziekendienst Baandert samengaan met de
Zonnebloem afdeling Sittard-centrum. Voor het bezoekwerk in de Baandert heeft dit geen
gevolgen. Mevr. I. van den Diepstraten blijft het aanspreekpunt in de Baandert, tel. 046-4514800.
KERKBALANS 2005: OVERAL EN DICHTBIJ
In de maand januari vindt ieder jaar de landelijke Actie Kerkbalans plaats. Bij dit parochieblad
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treft U een brief met acceptgiro aan, waarin uw aandacht gevraagd wordt voor de financiële
kant van onze parochie. U kunt uw bijdrage overmaken op Gironr. 157.19.73 t.n.v. Parochie
H. Bernadette, Baandert 23, Sittard-Baandert, o.v.v. 'Kerkbijdrage'.
MEDISCHE PROJECTEN IN DE MISSIE
Op zondag 30 januari is de jaarlijkse collecte voor de ondersteuning van medische projecten
in de missielanden. Na de H.Mis van 10.30 uur vindt de deurcollecte hiervoor plaats.
H. COMMUNIE VOOR AAN HUIS GEBONDENEN
Op vrijdag 4 februari (1 e vrijdag van de maand) om 11 uur in de ontmoetingsruimte op de
3 e etage in de Odaflat. Daags ervoor (donderdag 3 februari) wordt deze in de rest van de parochie
rondgebracht.
BLASIUS-ZEGEN
Deze kunt U ontvangen in de H. Mis op donderdag 3 februari en zondag 6 februari.
FEEST VAN DE H. BERNADETTE
Onze parochie viert op 18 februari het feest van de H. Bernadette. Niet alleen is de H. Bernadette
een heilige die een plechtige H. Mis op haar patroonsfeest verdient, ze is ook een groot voorbeeld
en voorspreekster voor de ouder wordende mens en de zieke mens. Bijzonder willen we hen
dan ook uitnodigen voor deze H. Mis op vrijdag 18 februari om 19 uur. Aansluitend is in het
parochiezaaltje een samenzijn met een kopje koffie.
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2E ZONDAG DOOR HET JAAR
zaterdag 15 jan 19.00 u. OLV v. Lourdes
+ Pauluskoor
maandag 17 jan 19.00 u. Willy v.Hees en overl. ouders Keijzers-Franken
woensdag 19 jan 19.00 u. Roepingen voor priesterschap, diaconaat en religieuze leven
3E ZONDAG DOOR HET JAAR
zaterdag 22 jan 19.00 u. OLV v. Lourdes
zondag 23 jan
18.00 u H. Mis tiv Life Teen
maandag 24 jan 19.00 u. OLV v. Lourdes
woensdag 26 jan 19.00 u. Roepingen voor priesterschap, diaconaat en religieuze leven

zaterdag 29 jan
maandag 31 jan
woensdag 2 feb

4E ZONDAG DOOR HET JAAR
19.00 u. OLV v. Lourdes
+ Pauluskoor
19.00 u. OLV v. Lourdes
19.00 u. Roepingen voor priesterschap, diaconaat en religieuze leven

zaterdag 5 feb
maandag 7 feb
woensdag 9 feb

5E ZONDAG DOOR HET JAAR
19.00 u. OLV v. Lourdes
19.00 u. OLV v. Lourdes
19.00 u. Aswoensdag Vasten- en onthoudingsdag
Roepingen voor priesterschap, diaconaat en religieuze leven

1E ZO NDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD
maandag 12 feb 19.00 u. OLV v. Lourdes
woensdag 14 feb 19.00 u. OLV v. Lourdes
vrijdag 16 feb
19.00 u. Roepingen voor priesterschap, diaconaat en religieuze leven

Parochiemededelingen St. Paulusparochie
Van maandag tot zaterdag wordt om 18.40 uur het rozenhoedje gebeden.
Donderdagmorgen is de kerk van 9.00 - 12.00 u. geopend voor stil gebed.
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Misintenties voor het volgende parochieblad opgeven vóór 5 februari.

ACTIE KERKBALANS 2005 : Overal en Dichtbij
'Overal en Dichtbij' komen op ieder moment van ieder etmaal wel ergens mensen samen
in Gods naam. Iedere gemeenschap heeft zijn eigen taal, zijn eigen gewoonten, maar
leeft en werkt vanuit dezelfde inspiratie. Op die manier wordt de wereldkerk concreet,
ook in onze eigen parochie.
De kerken houden deze maand hun jaarlijkse financiële actie Kerkbalans. Dat is nodig,
omdat de kerken in Nederland voor hun inkomsten volledig afhankelijk zijn van giften
van gelovigen. Het onderhoud van de kerk, de verwarming, het salaris van de pastoor
en het catecheseproject van de jongerengroep: het moet allemaal betaald worden met
geld van parochianen.
Geloven is gratis. De kerk kent geen lidmaatschapsgeld en heft geen belasting.
De meeste diensten van de kerk zijn gratis, maar moeten natuurlijk wel ergens uit
gefinancierd worden. Vandaar dat de kerk de gelovigen één keer per jaar om een bijdrage
vraagt om het vele werk van de parochie te kunnen betalen.
Daarvoor gelden geen vaste tarieven. Iedereen mag geven wat hij wil of missen kan.
Als stelregel hanteren de parochies de één-procent-regel. Gééf 1 procent van het netto
inkomen, als de kerk je lief is.
Zorg dat de Kerk overal en dichtbij blijft. Nu, maar ook later, voor de generaties die
na ons komen. Daarvoor vraagt Actie Kerkbalans ook dit jaar weer uw concrete steun.
U kunt gebruik maken van de ingevoegde acceptgiro in dit parochieblad en vergeet
niet de naam- en adresgegevens op de acceptgiro in te vullen.
Verder zijn er de bekende giro- of banknummers van uw parochie:
Parochie H. Petrus en H. Michaël: Giro 1032540 of Rabobank 147603676
Parochie H. Bernadette: Giro 1571973
Parochie H. Paulus: Giro 3268633 of Rabobank 147607558
o.v.v. Kerkbijdrage 2005
Met Kerkbalans blijft ‘overal en dichtbij’ in evenwicht en daarvoor is uw inbreng
onontbeerlijk!
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