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Dit parochieblad is bedoeld voor een periode van 4 weken.
De volgende aflevering verschijnt 19 maart 2005.

IN MEMORIAM HARRY FLECKEN
Op 31 januari 2005 overleed in de vroege morgen Harry Flecken, tot
11 januari j.l. was hij de redacteur en samensteller van dit Parochieblad.
Hij stierf in Huize De Ark, het Hospice te Roermond, in de leeftijd van
53 jaar. Veel te jong, zullen velen zeggen. Harry was een zeer getalenteerde leraar Engels, kon jammer genoeg door allerlei overheidsregelingen plotseling niet meer zijn onderwijstaak uitoefenen en bood daarom zijn beste krachten aan de Kerk aan. Zo was hij als partime-docent
verbonden aan de Priesteropleiding Rolduc, maar vooral verbond hij
zich aan de plaatselijke parochie. Onder mijn voorganger em.deken B.
Janssen ontpopte hij zich als een virtuoos op het gebied van parochieblad samenstellen,
was persoonlijk ook heel kerkbetrokken en kon daarom een geweldige bijdrage leveren aan
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de inhoud van zo’n parochieblad. Met de PC schreef hij alsof hij met de pen een prachtig
opstel schreef. Alle intentie’s en berichten die op het bureaublad van het parochiekantoor
kwamen, werden door hem (samen met Jo Douffet) omgewerkt tot een zeer leesbaar
informatieblad: van uitstekende kwaliteit! U begrijpt dat zijn heen gaan ons allen - medewerkers en vrijwilligers van onze parochie’s - diep schokt. We wisten dat hij een zwaar
kruis moest dragen, maar tegelijkertijd hebben we allen groot respect voor zijn geloof en
toewijding waarmee hij al zijn levensdagen, tot en met de laatste actieve uren, in dienst
bleef stellen van Christus en Zijn Kerk. Al die tijd van zware ziekte is er nooit een klacht
over zijn lippen gekomen, integendeel hij werkte nog intenser dan voorheen. Harry verliet
pas zijn post toen het echt niet meer ging. Wij, als Parochie’s en Dekenaat, zijn hem grote
dank verschuldigd. Namens Kerkbestuur en alle vrijwilligers zeggen we hem grote dank en
spreken ons rotsvast geloof uit dat Heer van Eeuwig Leven hem nu de Eeuwige Vreugde
moge schenken. Harry moge rusten in Gods Vrede.
Deken W. van Rens

VRIEND EN COLLEGA OVER HARRY
‘De sikkertaris van de Daeke’ is niet meer. Een integer man heeft - met volle overtuiging
met waar hij mee bezig was - eerst deken Janssen, daarna deken van Rens jarenlang administratief ondersteund.
Vlak voor zijn vijftigste verjaardag kreeg hij te horen dat de eerste tekenen van een kwaadaardige ziekte zich aandienden. Vier jaren lang heeft hij zijn kruis op waardige en bewonderenswaardige wijze gedragen.
Een intelligent, belezen man met een spitsvondige humor. Harry was in vroeger jaren leraar
Engels aan het Serviam-college en leraar aan het Groot-Seminarie Rolduc.
Geen noot kon hij zuiver zingen, maar zijn bewondering voor het gregoriaans was bijzonder
groot. Meermalen heeft hij zijn spijt erover uitgesproken dat het gregoriaans nog zo weinig
meer wordt gezongen.
Hij was, tot en met het laatst verschenen nummer, medewerker van ons parochieblad en
daarnaast was hij steeds inzetbaar en behulpzaam wanneer men een beroep op hem deed.
Zeer terecht werd hij enkele jaren geleden beloond met de pauselijke onderscheiding ‘Pro
Ecclesia et Pontifice’.
Drie weken geleden schreef hij zelf in een afscheidsbrief onder andere:
‘We hebben vaak samen gezongen ‘et vitam venturi saeculi’.
En vergeet ook niet wat Johannes schri’fi aan het einde van de Apokalyps (21,4):
En Hij zal alle tranen van hun ogen ajlvissen, en de dood zal niet meer zijn; geen
rouw, geen geween. geen smart zal er zijn, want al het oude is voorbij.’
Harry, bedank en God zaegent dich!
Jo Douffet, vriend en oud-collega
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ERE-KERKMEESTER JOEP KAMP OVERLEDEN
In vrede is ook overleden Joep Kamp. Zijn naam willen we hier met respect en genegenheid uitspreken. Joep heeft een lange periode gekend van ziekte en juist toen het herstel
zich aankondigde, kwam er onverwachts een andere ziekte die hem geen kans meer gaf. In
overgave gaf hij zijn welbesteed leven aan de Schepper terug. Onze drie parochie’s zijn
hem veel dank verschuldigd voor zijn nooit aflatende inzet en zorg op bouwkundig gebied.
Menige aannemer, vakman, monumentenzorg en contactpersonen van gemeente of overheid kwamen eerst in contact met hem, maakten met hem de afspraken en namens de deken
verzorgde en begeleidde hij de werkzaamheden. Joep deed dit alles in grote deskundigheid,
maar ook vanuit zijn geloof en verbondenheid met de Kerk. De Kerk eerde hem terecht met
de hoge onderscheiding St Sylvester, later met het Ere-Kerkmeesterschap van de 3 Parochie’s HH. Petrus en Michaël, H. Bernadette en H. Paulus. Wij zijn hem enorm veel
dank verschuldigd. Ons gebed en Godsvertrouwen mogen hem begeleiden. Wij bidden ook
troost en bemoediging voor Annie, kinderen en familie.
Deken W. van Rens

COLLECTE ZEEBEVING AZIË
Collecten in het nieuwsjaarsweekeinde t.b.v. de zeebevingsramp in Azië:
Petruskerk
Michielskerk
Basiliek
Baenje
Kollenberg
Bernadettekerk

1.720,14
696,24
683,20
265,32
694,49
202,00

Diversen (per bank)
Pauluskerk

1.298,00
125,00

Totaal in Euro’s

_________
5.684,39
========

Dit bedrag werd door onze penningmeester rechtstreeks aan het Bisdom overgemaakt. Dank
aan alle gulle gevers om zo de eerste nood te leningen!. God lone het U!!

WERELDGEBEDSDAG: VRIJDAG 4 MAART.
Op de eerste vrijdag van maart gaat een gebed de wereld rond, ieder jaar opnieuw. De
wereldgebedsdag is een uiting van solidariteit tussen (christen)vrouwen en mannen over de
hele wereld. Het delen van zorgen en vreugde, mogelijkheden en barrieres. Ieder jaar wordt
er door vrouwen in telkens een ander land een viering voorbereid aan de hand van een
thema. Dit jaar is het thema: "Laat je licht schijnen". De liturgie is opgesteld door vrouwen
uit Polen. In de gebedsdienst die op 4 maart op plekken in heel Nederland gevierd wordt
leren we Polen een beetje kennen en kunnen we ook ervaren hoe taal en cultuur van invloed
zijn op de uitleg en de praktische toepassing van bijbelteksten. De gebedsviering wordt in
breder oecumenisch verband voorbereid en bent u allen van harte welkom in de Kapel van
het Klooster St. Agnetenberg (Plakstraat). De gebedsdienst begint om 19:30 uur. Graag tot
ziens, namens het Platform van Kerken in Sittard,
Ds. Irene M. Pluim
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VAN HET MISSIEFRONT

XX

XX

x

x
– DE JUISTE BEDRAGEN !!
Totalen
Een overzicht van de opbrengsten van de acties in 2004
Solidaridad
€ 7.393,79
Parochies
Memisa/Medische projecten:
€ .,428,82
Parochies
€ 7.252,76
€ 1.681,58
Zorgcentrum De Kollenberg
Vastenaktie:
€ 6.982,31
Parochies
€ 1.828,00
€ 8.810,31
Zorgcentrum De Kollenberg
Week van de Missionaris
€ 7.355,62
Parochies
€ 7.271,40
€ 7.627,02
Zorgcentrum De Kollenberg
Miva
€ 7.939,71
Parochies
€ 7.293,00
€ 1.032,71
Zorgcentrum De Baenje
Wereldmissiedag
€ 7.746,13
Parochies
€ 7.252,30
€ 7.998,43
Zorgcentrum De Kollenberg
‘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 vorige keer zijn door
computer-perikelen onjuiste bedragen vermeld. Hiervoor onze excuses!!
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

‘Kerk en Wereld’ Dekenaat Sittard

STILLE OMGANG
In de nacht van zaterdag 12 op zondag 13 maart a.s. zal in Amsterdam wederom de jaarlijkse Stille Omgang plaatsvinden.
Een nachtelijke bidtocht waar jaarlijks ongeveer tienduizend pelgrims, dames en heren, uit
geheel Nederland aan deelnemen.
De algemene intentie voor dit jaar luidt: "Eucharistie, broodnodig voor ons dagelijks
leven"! Een intentie die ongetwijfeld velen zal aanspreken.
Traditiegetrouw zal ook uit Zuid- en M idden- Limburg weer een groep pelgrims aan deze
jaarlijkse bidtocht deelnemen.
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Na aankomst in Amsterdam zullen zij eerst de bidtocht maken die zal worden afgesloten
met een Eucharistieviering in de St. Nicolaaskerk welke gelegen is tegenover het Centraal
Station te Amsterdam.
De reis naar Amsterdam wordt met autobussen gemaakt vanaf diverse opstapplaatsen in
Zuid- en M idden- Limburg. De vertrektijden op zaterdagavond 12 maart liggen tussen
19.30 en 21.00 uur, op zondagochtend 13 maart is men weer thuis tussen 06.30 en 07.45
uur. De deelnameprijs bedraagt EURO 16,00 per persoon.
Het is mogelijk zich tot zaterdag 5 maart a.s. op te geven voor deelname aan deze Stille
Omgang bij:
Zrs. Karmelietessen,
Bezinningshuis “Regina Carmeli”
Kollenberg 2, 6132 AL Sittard tel 046-4525380
Voor informatie over deelnemerskaarten, opstapplaatsen etc. kunt U zich wenden tot F.
Veugen, voorzitter van het Comité Stille Omgang Amsterdam, telefoon: 046 - 451 74 14.

GEBEDSINTENTIES
De pauselijk aanbevolen gebedsintentie voor de maand maart luidt: ‘Wij bidden dat de
regeringen van alle naties in hun politiek en ontwikkelingsplannen altijd rekening houden
met de armen, de onderdrukten en degenen die zich aan de rand van de samenleving
bevinden’.

VASTENTIJD: HÉT MOMENT VOOR UW STEUN
Het leed dat de Tsunami van Tweede Kerstdag in een groot aantal landen in Zuid-Oost Azië
veroorzaakte, heeft veel mensen in ons land aangegrepen. Verschillende inzamelingsacties
brachten een recordbedrag op voor hulpverlening. Ook de kerkgangers lieten zich niet
onbetuigd.
Het is begrijpelijk dat we met z’n allen na zo’n onvoorstelbare ramp een beetje ‘collectemoe’ zijn geworden. Maar hoe erg de gevolgen van de Tsunami ook waren, we mogen de
andere zwakke gebieden in de wereld niet vergeten. Daarom vraagt de Vastenactie, net als
elk jaar in de 40-dagentijd, uw aandacht voor de mensen in de Derde W ereld.
Het bisdom Roermond organiseert jaarlijks een Missiedag, waarop een buitenlandse bisschop vertelt over de situatie in zijn land. Dat zijn boeiende verhalen. Zo was in 2001
bisschop Taban uit Sudan te gast, een land waar al meer dan 30 jaar oorlog heerst. De
bisschop kwam niet om te bedelen, maar om aandacht te vragen voor het lot van zijn mensen. Een jaar later vertelde bisschop Mandagi van Ambon over de vuurhaard van woede en
onvrede tussen moslims en christenen in delen van Indonesië. Hij vroeg vooral om internationale bemiddeling, om begrip en gebed.
Twee jaar geleden vroeg bisschop Ramazzini van San Marcos in Guatemala aandacht voor
de Maya-indianen in zijn bisdom, die gediscrimineerd en uitgebuit worden. En vorig jaar
vertelde bisschop Harrington van Lodwar in Kenya over de erbarmelijke omstandigheden
waaronder de mensen van zijn bisdom samenleven met drie keer zoveel vluchtelingen uit
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de omliggende landen. Ook hij vroeg in de eerste plaats om internationale aandacht.
Het is opvallend dat deze bisschoppen niet in de eerste plaats om geld vroegen, maar om
aandacht. Door de tv-beelden over de Tsunami hebben veel mensen begin dit jaar gezien
hoe mensen in het verre Azië leven en welke schade een natuurramp kan aanrichten. Van
veel andere rampgebieden krijgen we nooit beelden te zien. Omdat de oorlogen of hongersnoden daar al zo lang duren dat ze geen nieuwswaarde meer hebben.
Dat maakt het leven in die landen er niet beter op. De vastentijd is bij uitstek de tijd om ons
bewust te worden van de omstandigheden waaronder medemensen elders in de wereld een
bestaan proberen op te bouwen. Ook zonder de spectaculaire beelden van allesverwoestende
metershoge golven hebben zij recht op onze steun. Vastenactie: Vast iets om te delen! Dit
jaar hebben we als Dekenaat Sittard het project: drinkwater voor de Maasai in Tanzania. U
kunt uw gaven storten op

Giro 1996699 van Kerk en Wereld Dekenaat Sittard
o.v.v Vastenactie 2005.
OF
INGESLOTEN IN DIT PAROCHIEBLAD TREFT U HET
JAARLIJKSE VASTENZAKJE - LEGT HET KLAAR - WANT IN
DE GOEDE WEEK WORDT HET OPGEHAALD!!
OF NEEM HET MEE NAAR DE KERK!!
Vastentijd ... hét moment voor uw steun
Op Aswoensdag 9 februari is de vastentijd begonnen én dus ook de Vastenaktie-campagne
2005. Tijdens deze campagne wordt zes weken lang actie gevoerd voor de Maasai in
bisdom Arusha, Tanzania. De vastentijd is van oudsher een periode van bezinning op leven
en leefstijl. Een tijd om verschil te maken, verschil in eigen leven én in het leven van
minder bedeelden. Vastenaktie laat zich inspireren door
medemensen in het Zuiden.

Mensen die zich inzetten voor een toekomst van zelfstandigheid en zelfredzaamheid.
De Maasai in het noorden van Tanzania worden in hun
bestaan bedreigd door gebrek aan grond, educatie en
schoon drinkwater. Voorheen trokken zij altijd rond met
hun vee. Maar door de opkomst van toerisme en groot
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schalige landbouw, wordt hun leefomgeving steeds kleiner. Zij richten zich dan ook steeds
meer op kleinschalige landbouw. Tijdens trainingen leren ze over duurzame landbouwtechnieken en hoe ze hun producten af kunnen zetten op lokale markten. Speciale aandacht is er
voor de verbetering van de positie van meisjes en vrouwen, door vrouwengroepen op te
richten en meisjes te stimuleren naar school te gaan. Verder zetten de Maasai zich in voor
het aanleggen van schoon en veilig drinkwater. Vastenaktie steunt vele kleinschalige duurzame projecten als deze in de Derde W ereld. Alle projecten zijn opgezet door de mensen
zelf. Tot Pasen kunt u Vastenaktie overal in het land tegenkomen; zo worden er sponsortochten, collectes, solidariteitsmaaltijden en andere evenementen ten bate van de projecten
van Vastenaktie georganiseerd. Vorig jaar leverde de actie — geheel gedragen door zo’n
30.000 vrijwilligers — tijdens de vastentijd in totaal maar liefst i 6,7 miljoen op.

BEZINNINGSDAGEN CENTRUM VOOR HUWELIJK EN GEZIN
Van 22 – 25 februari in Wahlwiller
Als voorbereiding op Pasen organiseert het Centrum voor Huwelijk en Gezin van 22 tot en
met 25 februari een bezinningsmidweek in Wahlwiller. De bezinningsdagen staan in het
teken van het pastorale jaarthema van 2005: Verzoening en Vergeving. De titel van de
bezinningsmidweek luidt: Vergeving, Gods grootste gave. Tijdens de dagen wordt uitgebreid gesproken over het sacrament van boete en verzoening. Uiteraard is er ook gelegenheid voor ontmoeting en ontspanning. Ook wordt een bezoek gebracht aan de Benedictijnerabdij Sint Benedictusberg in Vaal-Mamelis.
De bezinningsmidweek vindt plaats in het Arnold Janssenklooster in W ahwiller. Deelname
kost 95 euro per persoon. Voor opgave of meer informatie: Centrum voor Huwelijk en
Gezin, Postbus 75 6040 AB in Roermond. Telefoon (0475) 386892 of e-mail:
chg@bisdom-roermond.nl

BIJZONDER PASSIECONCERT door Vocaal Ensemble Arabesque
Op zondagmiddag 20 maart (Palm-of Passiezondag) om 15.30 uur vindt er in de
monumentale St. Michielskerk aan de Markt in Sittard een bijzonder concert plaats. Op het
programma staat o.a. de zelden uitgevoerde Johannes-Passion van Heinrich Schütz (15851672). Alhoewel het werk een veel kleinere bezetting heeft dan de bekende Passionen van
Bach (er is bijvoorbeeld geen orkest) heeft het een grote dramatische zeggingskracht, juist
door het tot een minimum beperken van de musici. De prachtige barokke St. Michielskerk
vormt hierbij de ideale entourage.
Uitvoerenden zijn: Koen Laukens (evangelist), Rudy Tambuyser (Christus) en het Vocaal
Ensemble Arabesque Geleen o.l.v. Arno Kerkhof.
De toegang is gratis, maar een vrijwillige bijdrage ter bestrijding van de onkosten wordt
zeer op prijs gesteld.
Het concert wordt eerder uitgevoerd op zaterdagavond 19 maart om 20.15 uur in de kerk
van het Redemptoristenklooster in Wittem.
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ZIEKENZALVING
Wanneer we midden in de Veertigdagentijd zitten, is het goed even stil te staan bij de
doelstelling van je eigen leven. Bij ziekte of hoge ouderdom doe je dit eerder. Zo blijkt dat
bij velen. Maar er zijn ook veel mensen die menen dat het leven enkel er is om van te
genieten. “Geneet van ‘t leeve” zingen ze, want “doe leefs mer eine keer”. De melodie van
dat lied is mooi, echter de inhoud is niet in overeenstemming met wat God ons voorhoudt.
Ernstige ziekte en hoge ouderdom kunnen zeker ons leven bepalen, soms meer als ons lief
is. Dan bevindt de mens zich dan in een levenssituatie dat hij of zij meer Gods nabijheid
kan ervaren. Het is als met een schip dat na een lange reis zijn eindbestemming gaat bereiken. De kapitein ziet al de haven, maar je bent er nog niet. Soms is het dan heel moeilijk
om die haven goed te bereiken. Gelukkig is er een loods die aan boord komt. Met dit beeld
zou ik u willen aangeven dat - wanneer we in de stilte van het leven komen waar ziekte of
ouderdom ons leven bepalen en ons daarvan totaal afhankelijk maakt - we dan juist mogen
rekenen op de Loods van ons leven. Christus komt dan persoonlijk bij diegene die het
Sacrament ontvangt en leidt hem of haar veilig naar de thuishaven. De broosheid van je
eigen leven is het signaal dat je je leven bewust in Gods Handen moet durven leggen. Het
Sacrament der Zieken is daar bij uitstek het teken van Jezus zelf. Al te vaak zien we dit
sacrament alleen als het ‘sacrament der stervenden’. Daarmee doen we tekort aan de liefde
van Jezus voor ons ‘broze mensen’. Waarom Hem afwijzen als Hij zich in dit sacrament
aan ons aanbiedt? Ik wil bij je zijn ... zegt Hij. In goede en kwade dagen, in dagen van
gezondheid, maar zeker ook in dagen van ziekte en zorgen om gezondheid. Wijs Hem niet
af ... praat met uw parochiepriester over dit onderwerp! Zoals bekend mag men meermalen
dit H. Sacrament ontvangen.
De ‘Zusters van de Plakstraat’ zorgen ook geregeld dat hun zieke mede-zusters - die door
ziekte of leeftijd totaal van goede zorgen afhankelijk zijn - het H. Sacrament der Zieken
kunnen ontvangen. Dit gebeurt bij hen in hun kapel tijdens een H. Mis. Je hoeft niet bedlegerig te zijn, het weten van je eigen ziekte en beperktheid van je leven bepaalt of je kunt
deelnemen aan dit sacrament. Mocht u ook hierover willen nadenken en daarvoor in
aanmerking willen komen, dan bestaat de mogelijkheid dat u zich bij deze dienst bij de
Zusters aansluit. U kunt zich laten vergezellen door een familielid. Deze dienst wordt
gehouden op dinsdag 8 maart om 17.00 uur in de kapel van Agnetenberg. De Zusters
willen daarvoor hun kapel ook openstellen voor enkele parochianen. Voor informatie en
opgave neemt u contact op met de zusters, of met kapelaan Krewinkel of met de deken.
Een goede voorbereiding wens ik u allen toe!
Pastoor-deken W. van Rens

KLEDINGINZAMELING

De landelijke voorjaarsacties van de Kledingactie van Mensen in Nood gaan weer van start.
Ook in Sittard en Geleen vindt er weer een inzameling plaats. Kleding, schoeisel, huishoudtextiel en dekens in gesloten plastic zakken zijn van harte welkom op zaterdag 16 april 2005
van 10.00 tot 12.00 uur in de sacristie van de Grote Kerk, of ook bij de hoofdingang van de
St.-Pauluskerk-Limbrichterveld.
Voor meer informatie kunt u kijken op www.kledingactie.nl of bellen naar 073-6871060.
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Parochie H. Petrus en H. Michaël - Sittard
Pastoor-Deken W. van Rens, Kloosterplein 10, ? 4512275
Kapelaan I. Krewinkel, Oude Markt 24, ? 4512628
Diaken B. ter Haar, Baandert 23, ? 4513381
Noodnummer ? 4515141
Kerkbijdrage: Giro 1032540 - Rabobank 147603676
t.n.v. Penningmeester Parochie-Comité Sittard

UW AANDACHT S.V.P.
Op alle zondagen van de veertigdagentijd is er om 16.30 Vesperdienst in de Grote Kerk
Dinsdag 22 februari: Patroonsfeest van de St.-Petruskerk: Hoogfeest St. Petrus’Stoel.
Zondag 27 februari: 3e zondag van de veertigdagentijd. 76e Jaardienst Deken Tijssen.
Vrijdag 4 maart: Eerste vrijdag van de maand, toegewijd aan het H. Hart van Jezus.
Vanaf 17.30 uur wordt de H. Communie gebracht aan de zieken en aan huis gebondenen.
Opgave van nieuwe deelnemers aan de Eerste Vrijdag huiscommunie is altijd mogelijk bij
een der leden van de parochiegeestelijkheid.
Zondag 6 maart: 4e zondag veertigdagentijd: Zondag “Laetare” - Krombroodrapen.
Dinsdag 8 maart: om 17.00 uur H. Mis met Ziekenzalving in de Kapel van Agnetenberg
Zaterdag 19 maart: Hoogfeest van de H. Jozef, bruidegom van de H. Maagd Maria,
voedstervader van onze Heer Jezus Christus, patroon van de Kerk.
Om 9.30 uur pl. Eucharistieviering t.e.v. de H. Jozef.
N.B. Die avond is wel de Avondmis om 18.00 uur vw de komende Palmzondag!!
Zondag 20 maart Palm-Passiezondag: aan het begin van alle diensten wijding van de
palmtakken en lezing van het palmevangelie volgens Matteüs.

Zondag 20 maart in Michielskerk om 15u30: Johannes-Passion van Heinrich Schütz

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!
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GEDOOPT
Casper, zoon van het echtpaar Lentjes-Sonnemans, Liviusstraat 30, 23-11-04.
Alec, zoon van het echtpaar Evers-Helmyr, Mesdagstraat 38, Almere, 23-01-05.
Bruce, zoon van het echtpaar Apfel-Lemmens, Dagobertstraat 170, 23-01-05
Wij bidden dat Casper, Alec en Bruce onder de goede zorgen van hun ouders en naar
hun voorbeeld en ook dat van hun peter en meter en van de hele geloofsgemeenschap,
mogen opgroeien tot goede christenen.

KERKELIJK HUWELIJK
Hebben onlangs hun huwelijk in/of vanuit onze parochie gesloten:
Eugéne Schmeitz en Sandra van der Werff, Persiuspad 14, Hoogveld, 04-12-2004
Kai McLellan en Young Figi, uit Toronto, Canada, 07-01-2005
’God, onze eeuwige Vader, beware u in eenheid van hart en
moge de vrede van Christus steeds wonen in u en in uw huis’
(Uit de huwelijksliturgie)

OVERLEDEN
Barbara Falarz-Kubiak, L. Meullenerstraat 5, 77 jaar, † 12-01-05
Pierre Kubben, Brugstraat 185, 74 jaar, † 13-01-05
Antoinette Hendriks, Haagsittard 25, 61 jaar, † 27-01-05
Harry Claessen, Rijksweg Zuid 67, 82 jaar, † 28-01-05
Johan Pilgram, Wilhelminastraat 7/7, 84 jaar, † 30-01-05
Harry Flecken, Eisenhowerstraat 204, 53 jaar, † 31-01-05
Sef Kleijnen, Brandstraat 27, 84 jaar, † 01-02-05
Zr. M. Veronika (H.M.Dabrock), Kollenberg 2, 77 jaar, † 2-02-05
Lenie Bouten-Rakes, Schuttestraat 2, 86 jaar, † 4-02-05
Joep Kamp, Oude Broeksittarderweg 7, 77 jaar, † 4-02-05
Lenie Erkens-Ruers, Pr. Kennedysingel 24, 81 jaar, † 6-02-05
André Klaassen, Odasingel 211, 81 jaar, † 7-02-05
Lies Meuwissen-Schmeits, Odasingel 87, 88 jaar, † 13-02-05
Mogen zij allen rusten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer.
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HEILIG UUR
Op donderdag 3 maart 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 maart zijn dat: Brandstraat, Brugstraat, Mgr.
Claessensstraat, Hub Dassenplein, Dominicanenwal en Emmastraat.

REGINA CARMELI
* 5 daagse retraite in stilte - van 20-26 februari 2005
Leiding: Pater Frans Vervooren: Hij is karmeliet. Hij is pastor met een
doctoraat in de systematische theologie; specialisatie: de mystiek van Johannes van het Kruis.
Thema:
Het verhaal van je leven
In stilte God ontmoeten bij de lezing van het eigen levensverhaal, in dialoog
met “Mijn leven” van Teresa van Jezus.
Begin: Zondag 20 februari 2005 om 17.00 uur
Sluiting: Zaterdag 26 februari 2005 om 10.00 uur
Kosten: i 184,00
* Bezinningsdag in stilte - 12 maart 2005
Leiding: Vicaris drs. J. Schröder: (*1941, Eindhoven) was langdurig werkzaam in het
middelbaar onderwijs, is vicaris-generaal in het bisdom ’s Hertogenbosch, docent kerkgeschiedenis en spiritualiteit aan het diocesaan seminarie alsmede Kairos-Roermond en
Fontys-Sittard; verantwoordelijk voor het pastoraat in de Bossche kathedraal van Sint-Jan
Thema: Geluk in het licht van Pasen
De zalisprekingen (Mt. 5, 1-12) als zelfportret van Jezus en als
levensprofiel voor de christen.
Datum: zaterdag 12 maart 2005
Begin: 10.00 uur
Einde: 17.00 uur
Kosten: i 10,00 (lunchpakket meebrengen)
I N FO RM A TIE EN A AN M ELDING EN : Bezinningshuis Regina Carmeli, Kollenberg 2,
Postbus 28, 6130 AA Sittard,

F 046-4525380, Zr. M . Gisela, regina.carmeli@home.nl
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KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES
Om er zeker van te zijn dat de misintenties in het parochieblad vermeld worden, dienen ze
uiterlijk 3 maart 2005 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.
S T .-P ETR U SK ER K
Zaterdag 19 februari
18.00 uur pljrd Christien Moling-Ubben,
Louis Schaeken en Tiny SchaekenEkermans; Jo Timmermans-Simons (vw
Club C.Z.N); tev O.L.Vr. Lourdes, nadienst
v Barbara Falarz-Kubiak, Pierre Kubben,
Antoinette Hendriks, Harry Claessen, Johan
Pilgram, Harry Flecken, Sef Kleijnen. Lenie
Bouten-Rakes, Joep Kamp, André Klaassen,
Lies Meuwissen-Schmeits (Jeugdkoor)
Zondag 20 februari - Tweede zondag van
de Veertigdagentijd
11.30 uur Pl. Jrd pastoor-deken Ludovicus
Tijssen; Zeswekendienst Annie de KockDruelle; gestpljrd echtp. MeulenbergPennings ; jrd Frans Engelen, ouders

Steegmans-v Alphen, 3e jrd v Piet Hendriks;
plev Alice Verhoeve-Cremers (vw buurt),
overl fam Pier-Weijzen (St.-Petruskoor)
16.30 uur Vesperdienst
17.30 uur Jrd Ger Pfennings
Maandag 21 februari
08.00 uur ev overl vd fam Smeets-Bouwels
19.00 uur ev Salvatore en Pepijn
Dinsdag 22 februari - Hoogfeest van St.
Petrus’ Stoel te Antiochië, Patroonsfeest
van onze parochie
08.00 uur voor het welzijn van al onze levende en overleden parochianen

19.00 uur v broers en zussen (C)
Woensdag 23 februari
08.00 uur ev ouders Schmidt-Fliegel, Netta
en Tilke
19.00 uur gestev ouders Limpens-Houben

Donderdag 24 februari
08.00 uur ev tev OLVrouw van Lourdes
19.00 uur gestev echtp. van der Wiel-Bronneberg; v families W yszenko, Meerts en
Hendriks

19.30 uur Lof met rozenhoedje
Vrijdag 25 februari
08.00 uur ev uit dankbaarheid
19.00 uur ev voor roepingen tot het priesterschap en voor vrede ; v overl ouders
Smeets-Renkens en Mieke
Zaterdag 26 februari
08.00 uur ev grootouders Simonis-Tummers en ouders Hage-Simonis
18.00 uur Pl Zwd v Barbara Falarz-Kubiak,
Pl Zwd v Pierre Kubben; pl1ejrd Lie
Ekkerink-Schobben en v Pierre Schobben;
plev fam. Gertruda Dieteren-van Neer, Tiny
Martens-Kleijnen; nadienst v Antoinette
Hendriks, Harry Claessen, Johan Pilgram,
Harry Flecken, Sef Kleijnen. Lenie BoutenRakes, Joep Kamp, André Klaassen, Lies
Meuwissen-Schmeits (Volkszang)
Zondag 27 februari - Derde zondag van
de Veertigdagentijd
11.30 uur gestpljrd ouders Könings-Maessen: pljrd Konrad Kleuters en Maria
Kleuters-Stassen; gestplev Mia CaulfieldTholen, Jeanne Marie v Diejen-Roemen, v
Mia Biermans-Luyten, W illem Biermans en
Jan v Geenen (St.-Petruskoor)

16.30 uur Vesperdienst
17.30 uur ev tev H. Bernadette

en pater Sjef Limpens
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Maandag 28 februari
08.00 uur gestev em. past. Eduard Hoenen
19.00 uur ev neven en nichten (C)
Dinsdag 1 maart
08.00 uur ev t.e.v. de H.H. Engelbewaarders
uit dankbaarheid voor bescherming en leiding

19.00 uur ev tev OLVrouw van Lourdes
Woensdag 2 maart
08.00 uur gestev fam. Derrez, fam. Jennen,
fam. Narinx; ev t.e.v. St. Joseph voor goede
gezinnen en de moed om godsdienstig te
leven
19.00 uur ev Cor de Wit en Dory Neilen,
ouders Schmidt-Fliegel, Netta en Tilke
Donderdag 3 maart
08.00 uur ev tev H. Bernadette
19.00 uur gestev ouders Schaekens-Peulen
en zonen Jozef en Martin , v families W yszenko, Meerts en Hendriks

19.30 uur H. Uur (zie blz 11 of...9)
Vrijdag 4 maart
08.00 uur gestev t.e.v. het H. Hart van Jezus; gestev Fine Close ; ev levende en overl.
leden van de families Marx en Fox
19.00 uur ev voor roepingen tot het priesterschap en voor vrede

Zaterdag 5 maart
08.00 uur gestev echtp. Storms-Sampers ; ev
voor priesterroepingen in parochie, dekenaat
en bisdom
18.00 uur Pljrd Sjang Schrijen, Jo van
Mulken; plev ouders Gieskens-Martens,
levenden en overledenen van de families
Dieteren en Hellbach; nadienst v Antoinette
Hendriks, Harry Claessen, Johan Pilgram,
Harry Flecken, Sef Kleijnen, Lenie BoutenRakes, Joep Kamp., André Klaassen, Lies
Meuwissen-Schmeits (Volkszang)
Zondag 6 maart - Vierde zondag van de
Veertigdagentijd, zondag Laetare
11.30 uur Pl Zwd Zef Haustermans; pljrd

cientje en Yvonne ; plev Herman en Annie

Pier-Weijzen. (Jeugdkoor)
16.30 uur Vesperdienst
17.30 uur gestev Corrie Close en fam.
Maandag 7 maart
08.00 uur gestev echtp. Feron-Hoenen en
em. pastoor Eudard Hoenen, Lies Roppe en
overledenen van de fam. Roppe-Kissels , ev

ouders Leonard Dieteren en Maria Brandts
uit dankbaarheid,.
19.00 uur ev ouders de W ever-Brouwers,
tev de H. Geest voor allen die in ons bisdom
en in de parochies zijn gesteld om leiding te
geven

Dinsdag 8 maart
08.00 uur v ouders Schmidt-Fliegel, Netta
en Tilke
19.00 uur gestjrd ouders BronnebergBeaumont; v alle kleinkinderen van broers
en zussen (C)
Woensdag 9 maart
08.00 uur ev tev OLVrouw van Lourdes
19.00 uur gestev Zef Meulenberg
Donderdag 10 maart
08.00 uur ev tev H. Bernadette
19.00 uur gestev levende en overl. leden van
de fam. Musolf-Nyssen, ev families
Wyszenko, Meerts en Hendriks,

19.30 uur Lof met rozenhoedje
Vrijdag 11 maart
08.00 uur ev roepingen tot het priesterschap
en voor vrede
19.00 uur gestev ouders Laumen-van Loon
Zaterdag 12 maart
08.00 uur gestev Corry Close en fam.
18.00 uur Pl Zwd v Antoinette Hendriks, Pl
Zwd v Harry Claessen; pljrd Pierre Nieling,
Vivianne Tummers, Gerrit Koenen; nadienst
v Johan Pilgram, Harry Flecken, Sef Kleijnen, Lenie Bouten-Rakes, Joep Kamp,
André Klaassen, Lies Meuwissen-Schmeits
(Volkszang)

Ellty Haustermans-v Daal; gestpljrd Jozef
Zwakhalen en Maria Mager, echtpaar
Roebroek-W illems; gestplev uit dankbaarheid, Lies Roppe en overledenen van de fam.
Roppe-Kissels, ouders Damen-Colaris, Fran
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en Tilke
19.00 uur gestev oud. Kleikamp-Lemmens
19.30 uur Lof met rozenhoedje
lebrekers; pljrd ouders Dieteren-Schmeits en Vrijdag 18 maart
dochter Gert, v Emile en M ia Stevens-Diete- 08.00 uur gestev fam. Feron-Hoenen ; overl
ren, v overl ouders Erkens-Linzen, ouders
fam Gieskens-Muyres en Corbeij-Kerrens
Daniëls- Colaris en dochter Jenny en zoon
19.00 uur ev voor roepingen tot het priesJos; gestplev v ouders Arnoldts-Thissen uit
terschap en voor vrede , v ouders Baggendankbaarheid ; plev Jan en Annie SpéeStarmans
Canton, uit dankbaarheid vw 25-jarig huw
Zaterdag 19 maart - Hoogfeest van de H.
jub v echtp Seelen-Reerink (St.Jozef, bruidegom v.d. H. Maagd Maria
Petruskoor)
08.00 uur gestjrd Nelly
16.30 uur Vesperdienst
Janssen; ev Martin Meuwis17.30 uur ev tev OLVrouw van Lourdes
sen, v grootouders SimonisMaandag 14 maart
Tummers en ouders Hage08.00 uur gestev fam. Janssen-de Ponti
Simonis, overl grootouders
Joseph Brandts en Johanna
19.00 uur ev tev OLVrouw van Lourdes
Rouschop uit dankbaarheid
Dinsdag 15 maart
09.30 uur gestplev t.i.v. levende en overle08.00 uur gestev Jo van Basten Batenburg
den leden van de fam. America-Vink; v Ha19.00 uur ev de pelgrims naar Lourdes
rie Vink, v Fien Denie , uit dankbaarheid
Woensdag 16 maart
(C) (Dameskoor)
08.00 uur gestev em. past. Eduard Hoenen
19.00 uur ev families W yszenko, Meerts en 18.00 uur Pl Zwd v Johan Pilgram; Pl Zwd
v Joep Kamp, nadienst André Klaassen,
Hendriks
Lies Meuwissen-Schmeits (Volkszang)
Donderdag 17 maart
08.00 uur ev ouders Schmidt-Fliegel, Netta
Zondag 13 maart - Vijfde zondag van de
Veertigdagentijd
11.30 uur gestpljrd ouders Notermans-Hel-

ST.-MICHIELSKERK
Zondag 20 februari - Tweede zondag van
de Veertigdagentijd
08.30 uur gestev fam. Königs, fam.
Schmeits; ev Nenette Oosterwijk-Corbeij.

09.30 uur gestpljrd ouders en grootouders
Christofoli-Pezzot en zoon Aldo, Corry
W etzels-W ilms; gestplev fam. Cals, fam.
Damoiseaux, fam. Kleine (Volkszang)

Zondag 27 februari - Derde zondag van
de Veertigdagentijd
08.30 uur ev tev OLVrouw van Lourdes
09.30 uur gestpljrd echtp. W illems-Knippenbergh; jrd Huub van de Brock; gestplev
echtp. Meulenberg-Pennings, echtp.
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Durlinger-Clemens (Volkszang)

Zondag 6 maart - Vierde zondag van de
Veertigdagentijd, zondag Laetare
08.30 uur gestev fam. Cals, fam. Derrez,
fam. Wetzels-Damoiseaux , fam. Walta, fam.
van Gansewinkel-Michiels , ev overl. en lev.
leden van het Krombroodrapencomité.
09.30 uur gestpljrd fam. Tummers-van Erp,
ouders Janssen-Schurgers ; ev overl ouders
Kleikamp-Cremers (Volkszang)
Zondag 13 maart - Vijfde zondag van de
Veertigdagentijd
08.30 uur ev tev H. Bernadette
09.30 uur tev OLVr Lourdes(Volkszang)
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BASILIEK VAN O.L. VROUW VAN HET H. HART
Zaterdag 19 februari
09.00 uur Overl.Ellenkoos van Heugten.
Zondag 20 februari - Tweede zondag van
de Veertigdagentijd
10.30 uur overl echtpaar Caulfield -Tholen
Dinsdag 22 februari - Feest van St. Petrus’
Stoel te Antiochië - Patroon Petruskerk.
08.30 uur overl echtpaar Caulfield -Tholen
Woensdag 23 februari
08.30 uur overl echtpaar Caulfield -Tholen
Donderdag 24 februari
08.30 uur ev kinderen van de Kinderkrans
en leden van de Aartsbroederschap,
10.30 uur v welzijn Mevr Tax-Willems
Vrijdag 25 februari
08.30 uur v welzijn en geloof voor twee
lieve mensen
Zaterdag 26 februari
09.00 uur v overl Ellenkoos van Heugten, v
gezondheid en Zegen voor Tineke Rijkeboer
Zondag 27 februari - Derde zondag van
de Veertigdagentijd
10.30 uur overl echtpaar Caulfield -Tholen
Dinsdag 1 maart
08.30 uur overl echtpaar Caulfield -Tholen
Woensdag 2 maart
08.30 uur overl echtpaar Caulfield -Tholen
Donderdag 3 maart
08.30 uur ev kinderen van de Kinderkrans
en leden van de Aartsbroederschap
10.30 uur v Margriet Roebroek en zegen
over familie
Vrijdag 4 maart
08.30 uur overl echtpaar Caulfield -Tholen
Zaterdag 5 maart
09.00 uur v overl Ellenkoos van Heugten

Zondag 6 maart - Vierde zondag van de
Veertigdagentijd, zondag Laetare
10.30 uur v lev en overl leden van Aartsbroederschap; v lev en overl fam Konings
Dinsdag 8 maart
08.30 uur overl echtpaar Caulfield -Tholen
Woensdag 9 maart
08.30 uur overl echtpaar Caulfield -Tholen
Donderdag 10 maart
08.30 uur ev kinderen van de Kinderkrans
en leden van de Aartsbroederschap
10.30 uur overl echtpaar Caulfield -Tholen
Vrijdag 11 maart
08.30 uur overl echtpaar Caulfield -Tholen
Zaterdag 12 maart
09.00 uur overl echtpaar Caulfield -Tholen
Zondag 13 maart - Vijfde zondag van de
Veertigdagentijd
10.30 uur v overl Mevr Willems-Ketels, v
overl fam Arnolts-Thissen
Dinsdag 15 maart
08.30 uur overl echtpaar Caulfield -Tholen
Woensdag 16 maart
08.30 uur overl echtpaar Caulfield -Tholen
Donderdag 17 maart
08.30 uur ev kinderen van de Kinderkrans
en leden van de Aartsbroederschap
10.30 uur v fam G. Joosten-Gonera - Jan
Schrijen en voor Joep Geelen
Vrijdag 18 maart
08.30 uur overl echtpaar Caulfield -Tholen
Zaterdag 19 maart - Hoogfeest van de H.
Jozef, bruidegom van de H. Maagd Maria
09.00 uur overl echtpaar Caulfield -Tholen
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Kerkbijdrage Parochie H. Petrus en H. Michaël
Girorekening 1032540 - Bankrekening 147603676 Rabobank Sittard
t.n.v. Penningmeester Parochie-Comité Kerkbijdrage, Kloosterplein 10, Sittard
Uit Rome
Eeuwig lichaam
Op Paasmorgen verschijnt, zoals ieder jaar, de H. Vader op het balkon van de St. Pieter. In
tientallen talen klinkt de boodschap: Christus is verrezen, Alleluia! De paus, in eigen li
chaam zwaar getekend door ziekte en ontluistering (ik schrijf dit eind 2004), zendt de
Paasboodschap de wereld over. Die proclameert de glans en heerlijkheid van Christus, die
zijn ‘lichaam ten dode’ achter zich liet, een nieuw en onsterfelijk lichaam aannemend bij de
Vader door de kracht van de levendmakende Geest.
Explosie van vuur
Hoe dat nieuwe lichaam voor te stellen? In de audiëntiezaal van Paulus VI staat een bronzen
plastiek van de Italiaanse kunstenaar Pericle Fazzini uit 1978. De Verrezene wordt uitgebeeld, oprijzend uit een explosie van vuur en voortgestuwd door een windvlaag van de
heilige Geest, de armen ontfermend uitstrekkend naar al degenen, die naar Hem opzien:
‘Vrede zij u.’
Ook Nederlandse kunstenaars hebben uitgebeeld wat ‘Eeuwig Lichaam’ bij hen opriep. Het
was de naam van een tentoonstelling bij gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het
Nederlands Instituut (1904-2004). H.M. de Koningin zelf kwam naar Rome om met haar
aanwezigheid het eeuwfeest op te luisteren en het Instituut kreeg de titel ‘Koninklijk’.
Kaarsstompjes
Twee kunstwerken zijn me vooral bijgebleven. Het ene was een lichaamsgestalte, geheel uit
was gemaakt, waarin talloze kaarsstompjes waren verwerkt. Het kunstwerk vertelde me dat
er slechts van een verrijzenislichaam sprake kan zijn, wanneer het leven als een kaars (licht
gevend steeds verder opbrandend), is geconsumeerd. In het eeuwig lichaam blijven de
tekenen van het opbranden zichtbaar zoals bij Jezus de wondetekenen in handen, voeten en
zijde.
Een ander kunstwerk was van Krien Clevis: een grote kleurenfoto, vanuit een lichtbak
erachter doorlicht. De foto toonde een ruimte met schappen, met daarop glazen potten
voorzien van hersenen op sterk water. Het ging om stoffelijke resten van geesteszieken, die
na de dood object van onderzoek waren geweest. Het kunstwerk wilde zeggen: ook deze
ongelukkigen zullen door het licht van de verrijzenis doorlicht worden. Hen zal recht worden
gedaan: geen object meer van onderzoek, hoe nuttig misschien ook ter genezing van anderen, maar voor eeuwig bezocht door de God van liefde en trouw, een nieuw en gaaf lichaam
ontvangend. Immers: “Zalig de armen van geest … zalig de treurenden … ” (M t 5,3-4). Zalig
Pasen, voor hén en voor ons!
padre Timoteo
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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
Misintenties kunt U opgeven bij de diaken: Baandert 23, tel. 4513381
Het misstipendium ( , 7 leesmis / , 21 hoogmis) kunt U ook overmaken op gironummer:
10.59.178 t.n.v. Kerkbestuur H.Bernadette
Zondag 20 februari: 2e zondag van de 40-dagentijd
10u30 Jrd. Elly Bisschops-Wessels; jrd. ovl.oud.v.Tilburg-Kusters; jrd. ovl.oud.
v.Bakel-Brauwers; jrd. Cor Verbeek
nadienst: Zef Haustermans Kinderkoor
Dinsdag 22 februari: Feest van St. Petrus' Stoel
9u00 Margaretha Linssen, ovl.oud. en fam.; tev. OLV van Lourdes
Donderdag 24 februari
9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven
Zondag 27 februari: 3e zondag van de 40-dagentijd Kinderwoorddienst
10u30 Gest.jrd. ZEH Nicolaas Jellema; Margaretha Linssen, ovl.oud. en fam;
Dinsdag 1 maart
77 Schola Gregoriana Sittardiensis
9u00 Gest. H.Mis t.e.v. OLV van Lourdes en H.Bernadette
Donderdag 3 maart
9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven
Zondag 6 maart: 4e zondag van de 40-dagentijd
10u30Gest. ovl.vd.fam. Tillemans-Elbers; ovl.oud. Collombon-Köhlen; Bernard Köhlen
Dinsdag 8 maart
77 Gemengd Koor
9u00
t.e.v. H.Bernadette
Donderdag 10 maart
9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven
Zondag 13 maart: 5e zondag van de 40-dagentijd
10u30 1e jrd. Bob Hanselaar; gest.jrd. Frans Fiddelers en Gertrudis Mostard; jrd. Reinhard en Fien v.d.Brock-Limpens
Dinsdag 15 maart
9u00 Tilke Jetten-Hanckmann; t.e.v. H.Bernadette
Donderdag 17 maart: H.Patricius, bisschop
9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven
OVERLEDEN
Op 15 januari overleed Zef Haustermans (63 jaar), A.Rodenbachstr. 21
Moge hij rusten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer.
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VEERTIGDAGENTIJD
Op aswoensdag is de veertigdagentijd begonnen, de voorbereiding op een groot feest:
Pasen. Het is de tijd van inkeer en bezinning. Veertig dagen zijn de tijd die Jezus in de
woestijn doorbracht, en we worden opgeroepen om Hem na te volgen in het bieden van
weerstand aan bekoring, verleiding en verslaving en tot het volgen van Zijn weg in deze
wereld. We maken in deze tijd van het jaar het huis schoon, de boel aan kant. En niet
alleen onze stenen woning, ook de woning van het lichaam. Schoonmaak in spijzen,
dranken en gewoontes. Maar deze versobering staat niet op zichzelf. De macht van de
routine wordt opengebroken om open te staan voor het nieuwe en het onverwachte van de
Verrezen Heer met Pasen. En in 1961 stelden de Nederlandse bisschoppen de Vastenaktie
in: uitdrukking geven aan soberheid door een royale gift aan de armsten in deze wereld. Zo
krijgt de vastentijd een zichtbaar doel. M aar kunnen we zelf ook een zichtbaar doel bereiken? Kunnen we zelf ook aan het eigenlijke doel van de veertigdagentijd invulling geven?
We hebben hiervoor 40 dagen tot onze beschikking! Wij vieren dit jaar in ons bisdom een
Jaar van verzoening en vergeving en brengen dit thema in verbinding met het Jaar van de
eucharistie dat in de wereldkerk gehouden wordt. Geen tijd in het kerkelijk jaar is meer
geschikt tot bezinning op deze twee themata! God biedt ons zijn vergevende liefde aan in
het kruisoffer van Christus, in zijn verzoenende dood voor onze zonden. Gods trouw
gedenken we telkens in de eucharistie. En in de verrijzenis laat Gos ons zien dat Zijn liefde
de dood overwint.
MEDISCHE PROJEKTEN IN DE MISSIE
De jaarlijkse deurcollecte voor de ondersteuning van medische projekten in de missielanden heeft , 136,48 opgebracht. Hartelijk dank aan alle gevers!
KINDERW OORDDIENST
Op de zondagen 27 februari en 13 maart is tijdens de H.M is van 10.30 uur weer een
kinderwoorddienst, met name bedoeld voor kinderen van 8 tot 12 jaar.
VASTENACTIE 2005
In het algemeen gedeelte van het parochieblad hebt U reeds over de Vastenactie kunnen
lezen. Ook is het vastenzakje ingevoegd. In de week van 14 t/m 18 maart worden de zakjes
bij U opgehaald. Treffen de medewerk(st)ers U niet thuis aan, dan kunt U het gevulde
vastenzakje ook in de brievenbus achter in de kerk of van de pastorie deponeren.
H.COMMUNIE VOOR AAN HUIS GEBONDENEN
Op vrijdag 4 maart (1 e vrijdag van de maand) om 11 uur in de ontmoetingsruimte op de 3 e
etage in de Odaflat. De dag van te voren (donderdag 3 maart) wordt deze in de rest van de
parochie rondgebracht.
SPREEKUUR
Op donderdagmorgen van 9.30 tot 10.30 u. en op vrijdagavond van 17 tot 18 u. (behalve
1e vrijdag van de maand) is altijd iemand aanwezig.
KERKBALANS 2005: OVERAL EN DICHTBIJ
U kunt uw bijdrage overmaken op Gironr. 157.19.73 t.n.v. Parochie H. Bernadette,
Baandert 23, Sittard-Baandert, o.v.v. 'Kerkbijdrage'.
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2E ZO NDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD
zaterdag 19 feb 19.00 u. Jrd Dora Hochstenbach-Vos, 3e Jrd Hector Curiël - 4e
Jrd Gilbert Curiël, nadienst Willem Swinkels
zondag 20 feb
18.00 u. H.Mis tiv Life Teen
maandag 21 feb 19.00 u. Willy v.Hees en overl. ouders Keijzers-Franken
woensdag 23 feb 19.00 u. Roepingen voor priesterschap, diaconaat en religieuze leven

zaterdag 26 feb
maandag 28 feb
woensdag 2 mrt

3E ZO NDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD
19.00 u. OLV v. Lourdes , nad. Willem Swinkels + Pauluskoor
19.00 u. Jan Engelen (verjaardag)
19.00 u. Roepingen voor priesterschap, diaconaat en religieuze leven

zaterdag 5 mrt
zondag 6 mrt
maandag 7 mrt
woensdag 9 mrt

4E ZO NDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD
19.00 u. OLV v. Lourdes, nadienst Willem Swinkels
18.00 u. H.Mis tiv Life Teen
19.00 u. OLV v. Lourdes
19.00 u. Roepingen voor priesterschap, diaconaat en religieuze leven

5E ZO NDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD
zaterdag 12 mrt 19.00 u. OLV v. Lourdes
, nad. Willem Swinkels + Pau
luskoor
maandag 14 mrt 19.00 u. t.e.v. H. Antonius
woensdag 16
19.00 u. Roepingen voor priesterschap, diaconaat en religieuze leven
mrt
Overleden in de Heer
Willem Swinkels, Lemborgh, Bradleystraat 23, 85 jaar.
Moge hij rusten in de vrede en vreugde van de Verrezen Heer.

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.
Misintentie's voor het volgende parochieblad opgeven vóór 5 maart.
Misintentie's kunt u opgeven bij Dhr. W. Oostenbrink F 4511801 of bij een van
de leden van het Priesterteam, kerkbestuur of kosteres.
Waarom as met Aswoensdag?
Na carnaval is begonnen op Aswoensdag (9 februari) de vastentijd, de 40-daagse voorbereidingstijd op Pasen. In die periode worden gelovigen opgeroepen zich te bezinnen en hun
levensstijl te versoberen. De Vasten begint met het tekenen van het askruisje op het voorhoofd. De naam 'Aswoensdag' komt van het gebruik in vroeger eeuwen om aan het begin
van de Vasten as te strooien over de hoofden van boetelingen en degenen die vastten. Het
was een teken van verslagenheid om het eigen falen. 'In zak en as zitten', is nog steeds een
uitdrukking die gebruikt wordt als mensen zich even geen raad meer weten. De uitdrukking
komt rechtstreeks uit de bijbel. Als mensen daar rouwen, zitten ze letterlijk in juten zakkenkleding en bestrooien zich rijkelijk met as. Het is een teken van armzaligheid, van
nietswaardigheid. Met het liturgisch asritueel heeft de Kerk - aan het begin van de lente mogelijk voorchristelijke gebruiken willen kerstenen. Nog altijd worden in deze periode in
met name Zwitserland en Zuid-Duitsland grote vuren ontstoken op de velden. Het zijn
overblijfselen van de oeroude voorjaarsvuren om de winter te verbranden. De as werd
uitgestrooid op de akkers om de vruchtbaarheid te bevorderen. In vroegere tijden waste
men ook met as en kende men de zuiverende werking ervan. Niet al die gebruiken passen
nog in de huidige tijd. Maar toch heeft de as op het hoofd zijn zin niet verloren. In onze
tijd, waarin veel mensen denken zelf God te zijn in een maakbare wereld, roept de as in
herinnering dat ieder mens vergankelijk is. De tekst bij uitdelen van het askruisje luidt niet
voor niets: ,,Je bent stof en tot stof keer je terug"
Vastentijd
Met Aswoensdag begint de vastenperiode die duurt tot aan Pasen; dit jaar op 27 maart. In
deze periode worden christenen geacht zich door te vasten voor te bereiden op het belangrijkste christelijke feest, de verrijzenis van Christus, de triomf van het eeuwig leven op de
dood. Tijdens de veertigdagentijd nemen sommigen zich voor om geheel vrijwillig bijvoorbeeld weinig of geen alcohol te drinken, niet te roken of om anderszins te vasten. De
christen kan hierdoor meer ruimte creëren voor God en de noden van de mensen en voor
zichzelf nieuwe doelen en motieven in het leven vastleggen.
Vasten, bidden en aalmoezen geven zijn de drie bestanddelen van het christelijke vasten.
Door het uitsparen van eten en/of luxe goederen komt geld vrij voor goede doelen. Vandaar dat in deze periode de Vastenactie plaatsvindt, de kerkelijke geldinzamelingsactie
voor de misdeelde medemens in de ontwikkelingslanden.
De doelstelling van de Vastenactie vindt u in het algemene deel van dit parochieblad.
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