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Dit parochieblad is bedoeld voor een periode van 6 weken.
De volgende aflevering verschijnt 30 april 2005.

VERZOENING: EEN KWESTIE VAN INNERLIJKE LEF
Wie zijn bureau nooit opruimt, komt op een gegeven moment om in de papieren. En zo is
het ook met de mens. Wie zijn innerlijk nooit opruimt, raakt overbelast. De schuld van je
onrust ligt niet alleen buiten jezelf, het komt ook omdat je van binnen nooit schoonmaakt.
Wie kan je het gevoel geven dat je schoon, opgeruimd en de moeite waard bent? Idealiter
misschien jouw ouders, vrienden of partner. Maar zij leven in dezelfde opgeklopte verwachting van beter, anders en meer. Hoe vaak voel je dat je tekort schiet, naar hun of jouw
maatstaven? Hoe vaak merk je dat je iets verdonkeremaant? Durf jij met een ander naar al
jouw gebreken te kijken, die gebreken ook te erkennen als gebreken en krijg je dan te
horen dat het goed is zoals het is?
Onze baas en onze partner zullen hopelijk af en toe zeggen dat ze tevreden met je zijn,
soms vind je jezelf misschien geweldig, maar daarmee is die onrust niet voor lang verdwenen. Als je naar jezelf durft te kijken, kom je allerlei stiekeme maatstaven tegen waaraan je
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zou willen voldoen. Allerlei dingen waarvoor je je schaamt, een last die steeds weer op je
schouders drukt of een schrijnend tekort. Of sta je nooit stil, ren je liever door...
Volgens menselijke maatstaven is het onmogelijk om het goed te doen. We merken het aan
de onrust in onszelf, aan de vele verbroken relaties, het wantrouwen in gemeenschappen en
aan de afkeer van de kerk. Veel gaat fout. Toch zijn we zo geschapen. Toch is er iemand
die zegt: 'als jij stilstaat, en al je fouten onder ogen durft te zien, dan zie ik je zoals je bent:
op je allermooist. Zo heb ik je geschapen.' Die iemand is God.
Een innerlijke reiniging kost tijd en moeite, maar brengt rust en bevrijding. En vrees niet.
God is geduldig. Hij weet dat je alleen de fouten kan opbiechten die je zelf ziet. Hij weet
dat je soms je eigen mening hebt, Hij weet dat je vaak in oude fouten vervalt. Hij biedt je
aan om niet alleen te dwalen. Hij wil meelopen als een geestelijke gids. Met gewone
katholieken én met eenzame zoekers.
De oude biechtpraxis is voor velen weg: bestaat niet meer! Maar pas op! In oude en moderne ziekenhuizen gelden nog altijd dezelfde heilige regels: als het OK en verpleegplekken
niet zuiver gehouden worden van bacteriën en andere onzuivere zaken........ dan is het
afgelopen met de mens! En zo geldt het ook voor de biecht: de aloude biecht is nooit
afgeschaft, de wijze waarop men biecht is veel eigentijdser geworden. Als de moderne
katholiek niet meer kan komen tot inkeer, dan sluit hij/zij zichzelf af van de Gever van dit
Leven. Ga zo’n verzoeningsgesprek met de priester niet uit de weg. De priester moet de
Christus uitbeelden, die met open armen voor je klaar staat. Zalig Pasen en als het lukt...,
verzoenen we ons dit jaar bijzonder met O.L.Heer.
Deken W. van Rens

GEBEDSINTENTIES
De pauselijk aanbevolen gebedsintentie voor de maand april luidt: ‘Wij bidden dat de
christenen de zondag meer gaan beleven als de dag des Heren, door deze dag op bijzondere
wijze toe te wijden aan God en hun naaste’.

WIE WAS DEKEN TIJSSEN??
Om deken Tijssen een beetje te leren kennen en te begrijpen, kijken we eerst eens naar de
tijd waarin hij leefde. Rond 1900 waren in de omgeving van Sittard en Geleen rijke kolenvelden aangeboord. Het was te verwachten dat die op afzienbare termijn ontgonnen werden. De verwachtingen waren hoog gespannen, toen in 1915 daadwerkelijk een begin
gemaakt werd met de aanleg van de Staatsmijn Maurits. De Sittardse burgerij en haar
politieke vertegenwoordigers gingen er zonder meer vanuit dat hun stad het centrum zou
worden van de nieuwe mijnstreek. Men baseerde zich daarbij voornamelijk op de verzorgende functie die Sittard al eeuwen lang vervulde. Particulieren en overheid investeerden
veel. Winkels en werkplaatsen werden gemoderniseerd en uitgebreid. De overheid spendeerde meer dan 2 miljoen gulden (fl.2.000.000 in die tijd!) aan infrastructurele werken,
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grondaankopen, onderwijs en woningbouw. Aanvankelijk leek alles naar wens te verlopen.
Tussen 1915 en 1920 groeide de bevolking met 30 procent. Maar in 1921 kwam de eerste
tegenslag. Door wereldwijde overproductie kelderden de prijzen voor steenkool dramatisch. Tot grote teleurstelling van Sittard werd de bouw van de Maurits gestaakt. Het
gemeentebestuur en de middenstand voerden een krachtige lobby richting Den Haag en de
directie van Staatsmijnen om de werkzaamheden te hervatten. Inderdaad werd in 1925 de
Maurits geopend, doch niet in Sittard. Buurgemeente Geleen plukte de vruchten. De
pressie van Sittard had averechts gewerkt op de directie van Staatsmijnen, die haar ambtenaren verbood zich in Sittard te vestigen en die ook geen subsidie meer verstrekte voor de
bouw van arbeiderswoningen te Sittard. De gemeente bleef zitten met een torenhoge
schuld, die in de daaropvolgende jaren door de burgers via hoge belastingen betaald moest
worden. De middenstand kreeg een aantal faillissementen te verwerken. De ambitieuze
plannen uit 1921 om op Sittards grondgebied een haven aan te leggen voor de afvoer van
steenkool werden in 1925 opnieuw naar voren gebracht, maar leden schipbreuk. De haven
kwam in Born. De wijken Sanderbout en Kleindorp werden gebouwd met in totaal 121
arbeiderswoningen. Er kwamen grote bouwprojecten in Overhoven, Stadbroek en het
Limbrichterveld. Aan de grens van het stadscentrum werd een villapark aangelegd voor de
huisvesting van hoge mijnbeambten, maar de meeste mijnwerkers en beambten vestigden
zich in Geleen. In Susteren waren er ook problemen, maar die waren van heel andere aard.
De pastoor van Susteren werd tot deken van Sittard benoemd. Het problematische daarbij
was, dat enerzijds de pastoor niet wilde, en anderzijds de parochianen hem niet kwijt
wilden De naam van de pastoor was Louis Tijssen.
Vrij naar Dr. A.Jacobs, "Louis Tijssen" (wordt vervolgd)

NIEUWS VAN HET SINT PETRUSKOOR
Het St. Petruskoor zal tijdens de hoogmis op Eerste Paasdag een gehele nieuwe H. Mis van
Strategier ten gehore brengen. Herman Strategier (1912–1988) organist en dirigent, studeerde orgel bij Hendrik Andriessen en behoorde samen met Albert de Klerk tot zijn
bekendste leerlingen. Hij was vele jaren als organist verbonden aan de kathedraal te
Utrecht en schreef vele orgel en koorwerken in nauwe samenwerking met o.a. het Nederlands Kamerkoor. De “Missa in honorem Sancti Spiritu “werd in 1960 in opdracht van een
koor in Boston (USA) gecomponeerd. De mis werd zeer goed ontvangen en vervolgens
uitgegeven. In Nederland is deze mis echter nauwelijks bekend. Het werk is het St. Petruskoor als het ware “op het gezicht geschreven“ met een overvloed aan melodische lijnen en
rijke harmonieën.
Tevens zal het koor op Eerste Paasdag het indrukwekkende 8 stemmige Crucifixus van
Antonio Lotti voor het eerst uitvoeren.

PAJO-CLUB
Vrienden van de Pa-Club?? Voor nieuwe datums: neem contact op met Mevr. Riet ter
Haar: tel 046-4513381
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Kledinginzameling voor Mensen in Nood
Steun de weeskinderen in de Oekraïne
De landelijke voorjaarsacties van de Kledingactie voor Mensen
in Nood zijn weer gestart. Ook in uw gemeente vindt een inzameling plaats. U kunt draagbare kleding, schoeisel, huishoudtextiel en dekens in gesloten plasticzakken afgeven bij de onderstaande adressen:
Datum: zaterdag 16 april 2005 van 10.00 uur -12.00 uur bij inleveradressen:
Sacristie Petruskerk - Kerkplein

H. Pauluskerk - Limbrichterveld
Opbrengst gaat naar weeskinderen in de Oekraïne
Evenals vorig jaar gaat ook dit voorjaar de opbrengst van de kleding naar ons weeshuisproject in de Oekraïne. Samen met de lokale stichting Slobozhanshchina zet de Kledingactie
zich in voor hulp aan meer dan 140 weeskinderen in Protopopovka. Protopopovka ligt in
de gemeente Derghazi vlakbij Charkow, de tweede stad van de Oekraïne zo’n vijfhonderd
kilometer ten oosten van de hoofdstad Kiev. Voor de 140 weeskinderen in deze plaats
wordt een weeshuis met school ingericht. Dankzij de financiële steun van de Kledingactie
is de verbouwing van de school en het weeshuis bijna gereed. Ook de lokale Organisatie
heeft hier een belangrijke financiële bijdrage aan geleverd. Om het project af te ronden is
nu nog geld nodig voor de inrichting van de kinderslaapkamers, de kantine, de eetzaal en
de gymzaal. De Kledingactie en Slobozhanshchina hebben afgesproken dat ze beiden de
helft van de investeringen voor hun rekening nemen. Streven is het project in de zomer van
2005 af te ronden zodat de kinderen met ingang van het nieuwe schooljaar ook in het
internaat wonen. Kleding draagt bij aan projecten van Mensen in Nood
Uw kleding komt goed terecht bij Mensen in Nood. Al meer dan 35 jaar zamelt de Kledingactie voor Mensen in Nood kleding in. Hiermee is het de oudste charitatieve kledinginzamelaar van Nederland. De ingezamelde kleding wordt verkocht aan sorteerbedrijven.
Met het geld dat de verkoop oplevert worden de projecten van Mensen in Nood gefinancierd. Dat deze steun goed terechtkomt ziet u aan het CBF-keurmerk dat is toegekend aan
Mensen in Nood. Draagt u ook een steentje bij?
Door uw overtollige kleding af te geven bij één van de inzameladressen kunt u de weeskinderen helpen. Heeft u geen kleding, maar wilt u toch helpen? Maak dan een gift over op
giro 7527 ‘s-Hertogenbosch o.v.v. weeskinderen. 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

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!

HEILIG UUR
Op donderdag 31 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 april zijn dat: Engelenkampstraat, Fort Sanderbout, Gats,
Gruizenstraat, Deken Haenratesstraat, Haspelsestraat, Heinseweg, Gouverneur van Hövellstaat, Jubileumstraat en Julianaplein.

UW AANDACHT S.V.P.
Zondag 20 maart Palm-Passiezondag: aan het begin van alle diensten wijding van de
palmtakken en lezing van het palmevangelie volgens Matteüs.

Maandag/Dinsdag/Woensdag in de Goede Week: na de avondmissen van 19.00 uur in
de respectievelijke kerken Petruskerk - Bernadettekerk - Pauluskerk om 19u30
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de Boeteviering ter voorbereiding op het Hoogfeest van Pasen, met de mogelijkheid deze
boeteviering persoonlijk met het Sacrament van Verzoening af te sluiten.
Woensdag 23 maart a.s. is de Chrisma-Mis in de tijdelijke bisschopskerk - de H. Geestkerk te Roermond - om 19.00 uur waarbij de Bisschop de HH. Oliën wijdt voor de
doopleerlingen, voor de zieken en voor het H. Vormsel. Iedereen is welkom!
Donderdag 24 maart: Witte Donderdag. Wij vieren en gedenken de instelling door onze
Heer Jezus Christus van de H. Eucharistie en het H. Priesterschap. Vanaf 16.00 uur wordt
aan de zieken en aan huis gebondenen thuis de H. Paascommunie gebracht. Om 19.00 uur
wordt voor de drie parochie’s gezamenlijk de Plechtige H. Mis van Witte Donderdag (met
voetwassing) gehouden, opgeluisterd door de Schola Cantorum Sanctus Michaël, waarna
Stille Aanbidding van het H. Sacrament tot 24.00 uur.

PAASCOMMUNIE
Zoals gebruikelijk wordt de H. Communie aan onze zieken en aan huis
gebondenen gebracht op Witte Donderdag, 24 maart, vanaf 16.00 uur.
Indien U graag deze Paascommunie wilt ontvangen maar niet op onze
parochiële ziekenlijst staat, neemt U dan even contact op met een van de
leden van de parochiegeestelijkheid of met de administratie.
De ziekencommunie op de komende Eerste Vrijdag, 1 april vervalt!
Goede Vrijdag 25 maart: Vasten-en onthoudingsdag. Wij vieren en gedenken het heilbrengende lijden en sterven van Onze Heer Jezus Christus.
Om 15.00 uur de plechtige Kruisweg in de Grote Kerk (ook in de Bernadettekerk en de
Pauluskerk).
Om 19.00 uur de plechtige liturgie van Goede Vrijdag met lezingen (alleen in de Petruskerk), lijdensverhaal, voorbeden, kruisverering en communiedienst.
Paaszaterdag 26 maart: Stille Zaterdag. Pas om 21.00 uur begint de Paaswake: deze
wordt in de drie Parochiekerken gehouden. Tijdens deze diensten wordt de Paasboodschap
van de Verrijzenis verkondigd en uitgejubeld, hernieuwen we onze doopbeloften en vieren
we na drie dagen weer de H. Eucharistie.
Paaszondag 27 maart: Hoogfeest van Pasen. Wij vieren de Verrijzenis van onze Heer
Jezus Christus, waarmerk en onderpand van onze eigen verrijzenis uit de dood. De aanvangstijden van de diensten zijn als op zondag, een extra H Mis in de Pauluskerk om 9u30,
en de beperking dat er geen avondmis is.
Paasmaandag 28 maart: Paasmaandag: de diensten zijn als op zondag - geen extra dienst
in de Pauluskerk!! - en er is geen avondmis!!
Dinsdag 29 maart t/m Zaterdag 2 april: Paasoctaaf: wij vieren een week lang het Hoogfeest van Pasen.
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Maandag 4 april: Hoogfeest van Maria Boodschap, Aankondiging van de Heer. Dit jaar
van 25 maart naar 4 april verplaatst omdat in de Goede Week geen feest gevierd wordt!

GEDOOPT
Loeka, dochter van het echtpaar Kuhnen-Dukers, Hemelsey 95, 27-02-2005
Jurre, zoon van het echtpaar Veldhuijsen-Peeters, Westlandstraat 9, 06-03-2005
Eli, zoon van het echtpaar Corten-Vinken, Agricolastraat 146, 06-03-05.
Wij bidden dat Loeka, Jurre en Eli 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
Marcel Oerlemans en Chiara Carboni, W. Dolsstraat 12, 0505-2005.
Stefan Flapper en Pascàle Diederen, Kennedylaan 19, Limbricht, 20-05-2005
Mike Storcken en Leanne Kusters, Brauningerstraat 6, Hoogveld, 20-05-2005
’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
Tiny Philippen-Smal, Pres. Kennedysingel 47, 80 jaar, † 15-02-2005
Maril Martens, Poggenbeekstr, A’dam (Engelenkampstr), 55 jaar, † 15-02-2005
Jan de Louw, W. Churchilllaan 1, 77 jaar, † 17-02-2005
Wil Pieterson, Pres. Kennedysingel 24, 79 jaar, † 20-02-2005
Lenie Westenberg-Schuimer, Ophoven 108, 74 jaar, † 25-02-2005
Benno Moesch, Lindenhof 46, 79 jaar, † 26-02-2005
Harrie Latour, Pres. Kennedysingel 24, 88 jaar, † 04-03-2005
Zr. M. Bernadette (Irén Papp), Kollenberg 2, 82 jaar, † 04-03-2005
Frans Schmidt, Kollenbergerhof 3, 71 jaar, † 06-03-2005
Zef Bertrand, Dobbelsteynporte 17, 62 jaar, † 08-03-2005
Mientje Dumernit-Maas, Gangeltstraat 11, 52 jaar, † 10-03-2005
Mogen zij allen rusten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer.
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REGINA CARMELI
5 Daagse retraite in stilte
Leiding: Kan. Dr. K. Gatzweiler
Datum: van 3-9 april 2005
De Blijde Boodschap volgens Matteüs
Het eerste evangelie is de grondwet van de Kerk en het handboek voor de
leerling. De vijf grote redevoeringen van Jezus in dit evangelie zullen het
hoofdzakelijke voorwerp van onze meditaties worden.
Bezinningsdag in stilte
Leiding: ZEH. Dr. B. HeggeDatum: Donderdag 9 april 2005
De leerlingen op weg naar Emmaüs
Het bericht over de twee leerlingen op weg naar Emmaüs (Lc. 24, 13-35) behoort tot de
mooiste teksten van de evangelies over de verrijzenis van Jezus. Op deze bezinningsdag
willen wij uitgaande van dit evangelie verschillende aspecten van ons eigen christen-zijn
overwegen. Want zoals het leven van de Emmaüs-gangers is ook ons bestaan wezenlijk
veranderd door de ontmoeting met de verrezen Christus!
Bezinningsweekend in stilte
Leiding: ZEH. Dr. J. Liesen Datum: van 15-17 april 2005
De Goede Herder
In het tiende en elfde hoofdstuk van het Johannes-evangelie lezen we hoe Jezus de Goede
Herder is die de verstrooide kinderen van God om zich verzamelt. De liefde van de Goede
Herder is sterker dan de dood; en het geheim van zijn liefde is de Vader: “Ik ken de mijnen
en de mijnen kennen Mij, zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken”.
INFORMATIE EN AANMELDINGEN: Bezinningshuis Regina Carmeli, Kollenberg 2,
Postbus 28, 6130 AA Sittard, F 046-4525380, Zr. M. Gisela, regina.carmeli@home.nl
U heeft het Vastenzakje al gekregen en er liggen
voldoende in onze kerken. Leg het Vastenzakje klaar want
U moet de allerarmsten niet vergeten.
Het vastenzakje wordt aan huis opgehaald in de weken voor Pasen!!
Ook kunt U gebruikt maken van de aangehechte acceptgiro
of overmaken naar onze missiegroep KERK EN WERELD - Sittard
ovv Vastenactie 2005 op GIRO 1996699
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VASTENACTIE 2005

GIRO 1996699

Hieronder treft U de namen van de vrijwilligers die in de Goede Week bij U de vastenzakjes zullen ophalen. Ontvang ze met respect, ze staan in dienst van de allerarmsten. U kunt
uw bijdrage ook overmaken op gironummer 1996699 van Kerk en Wereld Dekenaat
Sittard ovv Vastenactie 2005.
*Gouv. van Hövellstraat, Beukenlaan en
Parklaan
*Parklaan 11 (Delhougne)
*Kollenbergerhof
*Engelenkampstraat, Gruizenstraat, Deken
Tijssenstraat, Kapittelstraat, Kerkstraatje,
Kerkplein, Limbrichterstraat, Molenbeekstraat
*Nieuwstraat en Begijnenhofstraat
*Haspelsestraat, Linde, Lindenhof,
Rijksweg Nrd. en Odasingel
*Gats, Markt. Oude Markt, Kloosterplein
*Willem Alexanderstraat, Schuttestraat en
Leyenbroekerweg
*E.van Barstraat, Heinseweg, Parallelweg,
Chr. Kisselsstraat en De Limpensstraat
*Walramstraat en Lindenhof
*Brandstraat, Voorstad, Walstraat,
Misboekstraat en Helstraat
*Wilhelminastraat 13 (Prinsenhoek)
*Wilhelminastraat, Mgr. Claessensstraat,
het Stadswegske en De Wieër
*flat Bergstraat 34 t/m 132
*app. complex Stationsplein 16
*Stationsstraat, Stationsdwarsstraat, Bergstraat en het Stationsplein
*app. complex Brugstraat
*Baenjenstraat,Jubileumstraat,Kastanjelaan
*Agricolastraat en Emmastraat
*Rijksweg Zuid
*flat hoek Agricolastraat en Kleine Steeg
*Felix Ruttenlaan en Helstraat
*Steenweg
*Julianaplein
*Lahrstraat, Blijdestein, A. Laudylaan,
Beukenboomweg en Kollenberg
*Overhovenerstraat

*Fam. Kretzers, Beukenlaan 5
*Mevr. de Vet, Parklaan 11/21
*Dhr. Yzendoorn, Kollenbergerhof 25
*Dhr. Collombon, Deken Tijssenstr. 13-1

*Dhr. Penners, Kerkplein 4-C
*Dhr. Nohlmans, Deken Tijssenstraat 13
*Dhr. Penners, Kerkplein 4-C
*Fam Pi, Leyenbroekerweg 74
*Dhr. Penners, Kerkplein 4-C
*Dhr. Scholte, Walramstraat 26
*Dhr. en Mevr. Winkel, Misboekstraat 71
*Dhr. Penners, Kerkplein 4-C
*Dhr. Tonglet, De Wieër 37
*Mevr. Bisschops, Bergstraat 52
*Mevr. Bisschops, Stationsplein 16-3
*Mevr. Gieskens, Mgr. Claessensstraat 33
*Mevr Paques-Libert, Brugstraat 141
*Mevr Bormans, Baenjenstraat 30
*Dhr. Wormer, Emmastraat 2
vrijwilligers gevraagd
vrijwilligers gevraagd
*Fam. Seelen, F. Ruttenlaan 66
*Mevr. Dieteren, Steenweg 43
*Mevr. Fabus, Julianaplein 3
*Dhr. Van de Vin, Leyenbroekerweg 54
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*Oude Broeksittarderweg en Pres. Kennedysingel 1,3 en 5 (Leeuwenberg)
*Agnetenwal, P.P.P., Dominicanenwal en
Paardestraat
*Rosmolenstraat, flat hoek Engelenkampstraat en H. Dassenplein

*Mevr. Königs, Overhovenerstraat 20
vrijwilligers gevraagd
*Mevr. Pfennings, Plakstraat 4
*Dhr. Penners, Kerkplein 4-C

KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES
Om er zeker van te zijn dat de misintenties in het parochieblad vermeld worden, dienen ze
uiterlijk 16 april 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.
ST.-PETRUSKERK

Zaterdag 19 maart - Hoogfeest van de H.
Jozef, bruidegom v.d. H. Maagd Maria 09.30 uur Harie Vink; Zef
Custers en Elly Custers-Stassen; uit dankbaarheid; gestev
echtp.Caulfield-Tholen; gestplev t.i.v. levende en overleden leden van de fam.
America-Vink, Fien Denie (Dameskoor)

18.00 uur Pl Zwd Johan Pilgram; Pl Zwd
Joep Kamp; nadienst v André Klaassen,
Lies Meuwissen-Schmeits, Maril Martens,
Jan de Louw, Lenie Westenberg-Schuimer,
Benno Moesch, Frans Schmidt, Zef
Bertrand, Mientje Dumernit-Maas
(Samenzang)
Zondag 20 maart - Zesde zondag van de
Veertigdagentijd, Palm- of Passiezondag
11.30 uur Pl Zwd v Zef Kleijnen, Lenie
Bouten-Rakes; gestpljrd ouders Frits en Le-

10

onie Meulenberg-Schreurs, Joep Lammers;
gestplev ouders Pfennings-Laudy ; Plev

overl.familieleden Pier-Weijzen; v
overleden ouders Spätgens-Coenen (Jeugdkoor)
16.30 uur Vesperdienst
17.30 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen
Maandag 21 maart (in de Goede Week)
08.00 uur gestev echtp.Kaptein-Haagmans,
echtp.Caulfield-Tholen; ev overl v.d.fam
Smeets-Bouwels;
19.00 uur ev voor bijzondere intentie vw
deken Tijssen (C)
19.30 uur Boeteviering.
Dinsdag 22 maart (in de Goede Week)
08.00 uur gestev Jo van Basten Batenburg ,
echtp.Caulfield-Tholen;
ev ouders Schmidt-Fliegel,Netta en Tilke
19.00 uur ev families Wyzenko, Meerts
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en Hendriks
Woensdag 23 maart (in de Goede Week)
08.00 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen
19.00 uur gestjrd Sef Heuts; ev voor roepingen tot het priesterschap en voor vrede,
Cor de Wit en Dory Neilen
Donderdag 24 maart - Witte Donderdag
19.00 uur Pl zwd v André Klaassen en ook
voor Marietje Klaassen-de Wit v w verj.;
gestjrd Sef Heuts; gestplev echtp.CaulfieldTholen, Marijke Eygelshoven-Eyckeler; ev
echtp. Laudy-Kleijnen; (Michielkoor)
Vrijdag 25 maart - Goede Vrijdag
15.00 uur Kruiswegoefening (Samenzang)
19.00 uur Herdenking van het lijden en
sterven van de Heer.(Samenzang)
Zaterdag 26 maart Paaszaterdag-Stille
Zaterdag
21.00 uur Pljrd Jes Beaumont; gestplev
Marijke Eygelshoven-Eyckeler, levende en
overl. leden van de fam. Triepels-Vermij,
levende en overl. leden van de fam. JansenRenckens, gestev echtp.Caulfield-Tholen;
plev v Harry Flecken; nadienst Maril Martens, Jan de Louw, Lenie WestenbergSchuimer, Frans Schmidt, Zef Bertrand,
Mientje Dumernit-Maas (St-Petruskoor)
Zondag 27 maart - Hoogfeest van Pasen,
Verrijzenis van de Heer
11.30 uur Pl. Zwd v Lies MeuwissenSchmeits; plev Alice Verhoeve-Cremers
v.w. buurt; pljrd ouders Jeu Tonglet en Maria Boonen en Tillie Kusters-Tonglet, v Resy Friederichs; gestpljrd pastoor Zef
Pfennings, gestpljrd diaken Thijs Cornelissen, ouders Janssen-Schurgers, ouders
Kissels-van Neer overl. familieleden
Mertens-Pötsch; gestplev Lies Roppe en
overledenen van de fam. Roppe-Kissels,
Corry W etzels-W ilms en voor een

bijzondere intentie, v echtpaar Laudy-Klijnen
(St-Petruskoor)

17.30 uur: Geen avondmis
Maandag 28 maart-Maandag onder het
Octaaf van Pasen, Tweede Paasdag
11.30 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen;
plev Johan Pilgram (vw Collectantencollege
St.-Petrus en H.-Michaël) (Jeugdkoor)
17.30 uur: Geen avondmis
Dinsdag 29 maart-Dinsdag onder het Octaaf van Pasen
08.00 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev levende en overl. leden van
de fam. Bitsch-Lejeune ; v bijzondere intentie
vw Deken Tijssen (C)
Woensdag 30 maart-Woensdag onder het
Octaaf van Pasen
08.00 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen
19.00 uur ev families Wyszenko, Meerts en
Hendriks.
Donderdag 31 maart-Donderdag onder
het Octaaf van Pasen
08.00 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen; ev
ouders Schmidt-Fliegel, Netta en Tilke
19.00 uur tev OLVrouw van Lourdes
19.30 uur Lof met rozenhoedje
Vrijdag 1 april-Vrijdag onder het Octaaf
van Pasen
08.00 uur gestev t.e.v. het H. Hart van Jezus, fam. Derrez , echtp.Caulfield-Tholen;
levende en overl leden van de families Marx
en Fox
19.00 uur ev voor roepingen tot het priesterschap en voor vrede

Zaterdag 2 april-Zaterdag onder het Octaaf van Pasen
08.00 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen; ev
voor priesterroepingen in parochie, dekenaat
en bisdom
18.00 uur jrd v Arno Dieteren en overl
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ouders Dieteren-Zinken, Hein Frenken, Sjel
Ruers; gestev v lev en overl vd fam. Thijssen en Sevens; plev lev.en overl. vd fam.
Dieteren en Hellbach, fam. Gertruda
Dieteren-van Neer, echtp. Schrijen-Tholen,
ouders Gieskens-Martens, v Nellie
Willems-Ketels, Sef Kleijnen (vw buurt
Brandstraat), nadienst Lenie WestenbergSchuimer, Benno Moesch, Frans Schmidt,
Zef Bertrand, Mientje Dumernit-Maas
(Samenzang)
Zondag 3 april-Beloken Pasen, Zondag
van de Goddelijke Barmhartigheid
11.30 uur Plzwd Jan de Louw; gestpljrd
Mathieu Grijs, Mien Daniëls-Laumen, pljrd
Elly Custers-Stassen en v Zef Custers, Ton
Schalkx en Juul van Beuning, Emile Wagemans, gestplev ouders Eyckeler-Buyzen en
dochter M arijke; plev v Herman en Annie
Pier-Weijzen, v Joep Kamp (vw de buurt)

(St.-Petruskoor)
17.30 uur: v Math Ronden
Maandag 4 april Hoogfeest Aankondiging van de Heer-Maria Boodschap
08.00 uur ev t.e.v. de H. Geest voor allen
die in ons bisdom en in de parochies zijn
gesteld om leiding te geven, t.e.v. de H.H.
Engelbewaarders uit dankbaarheid voor
bescherming en leiding; gestev echtp.

08.00 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev ouders Eyckeler-Buyzen ;
v Cor de Wit en Dory Neilen
Donderdag 7 april
08.00 uur gestev Trude Zeekamp ,
v echtp.Caulfield-Tholen; ev v ouders Leonard Dieteren en Maria Brandts uit dankbaarheid, v echtp Laudy-Klijnen
19.00 uur gestev R.D. Harie Gieskens; ev v
families Wyszenko, Meerts en Hendriks
19.30 uur H. Uur (zie blz. )
Vrijdag 8 april
08.00 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen
19.00 uur ev voor roepingen tot het priesterschap en voor vrede , v overl ouders SmeetsRenkens en Mieke
Zaterdag 9 april
08.00 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen
18.00 uur 2 e jrd v Toos de Louw-Francot;
gestev ouders Schaekens-Peulen en zonen
Jozef en Martin, nadienst v Benno Moesch,
Frans Schmidt, Zef Bertrand , Mientje

Dumernit-Maas (Jeugdkoor)
Zondag 10 april: Derde Zondag van Pasen
11.30 uur Plzwd Lenie Westenberg-Schui-

Feron-Hoenen en em.-pastoor Eduard Hoenen ; gestev echtp.Caulfield-Tholen

mer; gestplev fam. Muyres-Maessen; pljrd
Tiny Schins-Vròemen; plev v Jan en Annie
Spée-Canton, v Tiny Vroemen-Kleinjans en
ouders Vroemen-Bemelmans
(St.-M ichielskoor)

19.00 uur ev ouders De Wever-Brouwers
Dinsdag 5 april
08.00 uur ev t.e.v. St.-Joseph voor goede
gezinnen en de moed om godsdienstig te
leven; gestev echtp.Caulfield-Tholen;
19.00 uur ev v ouders Schmidt-Fliegel,
Netta en Tilke, v bijzondere intentie vw Deken Tijssen (C)
Woensdag 6 april

17.30 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen
Maandag 11 april
08.00 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen;
19.00 uur tev OLVrouw van Lourdes
Dinsdag 12 april
08.00 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen; ev
v ouders Schmidt-Fliegel, Netta en Tilke
v Martin Meuwissen
19.00 uur tev H. Bernadette
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Woensdag 13 april
08.00 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen
19.00 uur ev v families Wyszenko, Meerts
en Hendriks
Donderdag 14 april
08.00 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev echtp. Storms-Sampers
19.30 uur Lof met rozenhoedje
Vrijdag 15 april
08.00 uur gestev R.P. Jan Janssen,
echtp.Caulfield-Tholen, Lies Roppe en
overledenen van de fam. Roppe-Kissels ; ev
v overl fam. Gieskens-Muyres, v overl fam
Corbeij-Kerrens
19.00 uur ev voor roepingen tot het priesterschap en voor vrede

Zaterdag 16 april
08.00 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen
18.00 uur Plzwd Benno Moesch; pljrd v
Margaretha en Chris Salden; gestpljrd ouders Paques-Dols en dochter Elvire; gestplev Louis Martens, v ouders BeursgensSchörgers; plev v Sef Kleijnen (vw de buurt
Brandstraat), nadienst Mientje DumernitMaas (St.-Petruskoor)

Zondag 17 april: Vierde Zondag van
Pasen-Roepingenzondag
11.30 uur Plzwd Frans Schmidt; pljrd v
Piet Barra, v oudèrs Mia en Willy van der
Weyden-Sweelssen en dochter Mieke;
gestpljrd em. pastoor Dominique van Eys, v
ouders Kretzers-Nortier; plev v overl famld
Pier-Weijzen, v Joep Kamp (vw de buurt)

(Samenzang)
17.30 uur gestev Fiene Close, gestjrd Zef
en Elly Meulenberg-Kleuters

Maandag 18 april
08.00 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen
19.00 uur tev OLVrouw van Lourdes
Dinsdag 19 april

08.00 uur gestev em. pastoor Eduard Hoenen gestev echtp.Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev Ria Scheers, Frits Pfennings

Woensdag 20 april
08.00 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen; ev
v ouders Schmidt-Fliegel, Netta en Tilke
19.00 uur gestev fam. Wiktor en fam
Frühling ; ev Cor de Wit en Dory Neilen
Donderdag 21 april
08.00 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen; ev
overl v d fam Smeets-Bouwels,
19.00 uur gestev Mien Gieskens; ouders
Kleikamp -Lemmens; ev v families
Wyszenko, Meerts en Hendriks
19.30 uur Lof met rozenhoedje
Vrijdag 22 april
08.00 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen;
gestev fam. Feron-Hoenen
19.00 uur ev voor roepingen tot het priesterschap en voor vrede ; gestev echtp. SchijnsThoné

Zaterdag 23 april
08.00 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen
18.00 uur 1e pljrd mw Tiny Beumers-Bux;
pljrd Louis Keijsers en Tilly Keijsers-Gijsen
(Samenzang)
Zondag 24 april: Vijfde Zondag van Pasen
09.30 uur Viering van de 1e Heilige Communie (Jeugdkoor)
11.30 uur gestpljrd echtp. van de CampPasmans echtp. Bergmans-Schattenberg,
Margriet Diederen (St.-Petruskoor)

17.30 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen
Maandag 25 april: Feest van de H. Marcus, evangelist
08.00 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev Freek Boels
Dinsdag 26 april
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08.00 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen;
ev v Johann Kleis
19.00 uur ev v ouders Schmidt-Fliegel,
Netta en Tilke
Woensdag 27 april: H. Petrus Canisius,
priester en kerkleraar
08.00 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen
19.00 uur gestjrd ouders Schreurs-Neilen;
gestev ouders Kleinjans-Kühnen; ev v families Wyszenko, Meerts en Hendriks
Donderdag 28 april
08.00 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen
19.00 uur tev H. Bernadette
19.30 uur Lof met rozenhoedje
Vrijdag 29 april: Feest van de H. Catharina van Siena, Patrones van Europa,

maagd en kerklerares.
08.00 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen,
ouders Kaptein-Haagmans
19.00 uur ev voor roepingen tot het priesterschap en voor vrede

Zaterdag 30 april
08.00 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen;
ev v grootouders Simonis-Tummers en ouders Hage-Simonis
10.30 uur interkerkelijke gebedsdienst
b.g.v. Koninginnedag.
18.00 uur gestpljrd ouders en grootouders
van Acker-Klinkenberg en Paul; plev fam.
Arnold Dieteren-van Neer-Meyer, v Sef
Kleijnen (vw buurt Brandstraat), v Lien
Beursgens-Verwijlen (Samenzang)

ST.-MICHIELSKERK

Zondag 20 maart Palm- of Passiezondag
08.30 uur plev Nenette Oosterwijk-Corbeij
09.30 uur plzwd v Harry Flecken; gestplev
René Oberdorf (St.-M ichielkoor)

Zondag 27 maart Eerste Paasdag
08.30 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen
09.30 uur plev Joep Kamp (vw de buurt)
Maandag 28 maart maandag onder het
Octaaf van Pasen - Tweede Paasdag
08.30 uur tev OLVrouw van Lourdes
09.30 uur tev H. Bernadette
Zondag 3 april: Beloken Pasen, Zondag
van de goddelijke Barmhartigheid
08.30 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen
09.30 uur v pelgrims tev OLVrouw
Zondag 10 april: Derde Zondag van Pa-
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sen
08.30 uur v bedevaarders tev H Bernadette
09.30 uur plev Joep Kamp (vw de buurt)
Zondag 17 april: Vierde Zondag van Pasen - Roepingenzondag
08.30 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen
09.30 uur tev OLVrouw van Lourdes
Zondag 24 april: Vijfde Zondag van Pasen
08.30 uur plev Nenette Oosterwijk-Corbeij
en overl v d fam Oosterijk-Corbeij
09.30 uur plev Joep Kamp (vw de buurt)
Woensdag 27 april: H. Petrus Canisius,
priester en kerkleraar
15.00 uur plev uit dankbaarheid bgv 50-jarig huw.jub v echtpaar Mennens-Coonen
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BASILIEK VAN O.L. VROUW VAN HET H. HART
Zondag 20 maart Palm- of Passiezondag
10.30 uur welzijn Alberdina Bakker, overl
echtpaar Caulfield-Tholen
Dinsdag 22 maart
08.30 uur welzijn Michaéla Kaay en gezin,
overl echtpaar Caulfield-Tholen
Woensdag 23 maart
08.30 uur welzijn Philip Lippens en familie,
overl echtpaar Caulfield-Tholen
Donderdag 24 maart: Witte Donderdag
Géén H.Mis !! Zie Petruskerk
Vrijdag 25 maart: Goede Vrijdag
Géén H. Mis!! Zie Petruskerk
Zaterdag 26 maart: Stille Zaterdag
Géén H. Mis!! Zie Petruskerk
Zondag 27 maart: Paaszondag - Verrijzenis van de Heer
10.30 uur overl echtpaar Caulfield-Tholen
Maandag 28 maart: Maandag onder het
Octaaf van Pasen - Tweede Paasdag
10.30 uur overl echtpaar Caulfield-Tholen
Dinsdag 29 maart: Dinsdag onder het Octaaf van Pasen
08.30 uur overl echtpaar Caulfield-Tholen
Woensdag 30 maart: Woensdag onder het
Octaaf van Pasen
08.30 uur overl echtpaar Caulfield-Tholen
Donderdag 31 maart: Donderdag onder
het Octaaf van Pasen
08.30 uur ev kinderen van de Kinderkrans
en leden van de Aartsbroederschap,
10.30 uur overl echtpaar Caulfield-Tholen,
overl.Mevr.Goossens-Geraets.

Vrijdag 1 april: Vrijdag onder het Octaaf
van Pasen
08.30 uur overl echtpaar Caulfield-Tholen
Zaterdag 2 april: Zaterdag onder het Octaaf van Pasen
09.00 uur overl echtpaar Caulfield-Tholen

Zondag 3 april: Beloken Pasen, Zondag
van de goddelijke Barmhartigheid
10.30 uur overl echtpaar Caulfield-Tholen,
voor alle levende en overleden leden van de
Aartsbroederschap.

Dinsdag 5 april
08.30 uur overl echtpaar Caulfield-Tholen
Woensdag 6 april
08.30 uur overl echtpaar Caulfield-Tholen
Donderdag 7 april
08.30 uur ev kinderen van de Kinderkrans
en leden van de Aartsbroederschap
10.30 uur overl echtpaar Caulfield-Tholen,
uit dankbaarheid, v Frans Wijnen.
Vrijdag 8 april
08.30 uur overl echtpaar Caulfield-Tholen
Zaterdag 9 april
09.00 uur overl echtpaar Caulfield-Tholen
Zondag 10 april: Derde Zondag v Pasen
10.30 uur overl echtpaar Caulfield-Tholen,
overl. Mevr. W illems-Ketels

Dinsdag 12 april
08.30 uur overl echtpaar Caulfield-Tholen
Woensdag 13 april
08.30 uur overl echtpaar Caulfield-Tholen
Donderdag 14 april
08.30 uur ev kinderen van de Kinderkrans
en leden van de Aartsbroederschap
10.30 uur overl echtpaar Caulfield-Tholen,
familie G.Joosten-Gonera

Vrijdag 15 april
08.30 uur overl echtpaar Caulfield-Tholen
Zaterdag 16 april
09.00 uur overl echtpaar Caulfield-Tholen
Zondag 17 april: Vierde Zondag van
Pasen-Roepingenzondag
10.30 uur overl echtpaar Caulfield-Tholen
Dinsdag 19 april
08.30 uur overl echtpaar Caulfield-Tholen
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Woensdag 20 april
08.30 uur overl echtpaar Caulfield-Tholen,
overl.familie Arnoldts-Thissen

Donderdag 21 april
08.30 uur ev kinderen van de Kinderkrans
en leden van de Aartsbroederschap
10.30 uur overl echtpaar Caulfield-Tholen,
Vrijdag 22 april
08.30 uur overl echtpaar Caulfield-Tholen
Zaterdag 23 april
09.00 uur overl echtpaar Caulfield-Tholen
Zondag 24 april: Vijfde Zondag v Pasen
10.30 uur overl echtpaar Caulfield-Tholen,

beschermt.

Dinsdag 26 april
08.30 uur overl echtpaar Caulfield-Tholen
Woensdag 27 april
08.30 uur overl echtpaar Caulfield-Tholen
Donderdag 28 april
08.30 uur ev kinderen van de Kinderkrans
en leden van de Aartsbroederschap
10.30 uur overl echtpaar Caulfield-Tholen
Vrijdag 29 april
08.30 uur overl echtpaar Caulfield-Tholen
Zaterdag 30 april
09.00 uur overl echtpaar Caulfield-Tholen

uit dankbaarheid en dat God ons gezin

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

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 maart: Palmzondag
Dameskoor
10u30
Gest. H.Mis Gerardus Schulpen en Elisabeth Spetgens; Pierre Kleintjens en
ovl.oud. Fons Strijdonk nadienst: They Palmen; Truus Leenders-Streukens
Dinsdag 22 maart
19u00
Frans Fiddelers en Gertrudis Mostard; aansluitend 19u30 Boeteviering
Donderdag 24 maart: W itte Donderdag 19u00 Gezamenlijke H.Mis in Petruskerk
Vrijdag 25 maart: Goede vrijdag (vasten- en onthoudingsdag)
15u00
Kruisweg
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Zaterdag 26 maart: Paaswake
Schola Gregoriana Sittardiensis
21u00
oud.v.Tilburg-Kusters; gest. H.M is t.e.v. OLV van Lourdes en H.Bernadette
Zondag 27 maart: Hoogfeest van Pasen Gemengd koor
10u30
Margaretha Linssen, ovl.oud. en fam; nad:They Palmen;Truus LeendersStreukens
Maandag 28 maart: tweede Paasdag
Kinderwoorddienst
10u30
levende en ovl.leden van de KBO Baandert Kinderkoor
Dinsdag 29 maart
9u00
Margaretha Linssen, ovl.oud. en fam
Donderdag 31 maart
9u00
roepingen tot priesterschap, diakonaat en rel.leven;
Zondag 3 april: 2e zondag van Pasen (Beloken Pasen)
10u30
Reinhard en Fien v.d.Brock-Limpens; nad: They Palmen; Truus LeendersStreukens
Dinsdag 5 april
9u00
t.e.v. O.L.Vrouw van Lourdes
Donderdag 7 april: H.Joannes Baptista de la Salle, priester
9u00
roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven; gest. H.Mis t.e.v.
OLV van Lourdes en H.Bernadette
Zondag 10 april: 3e zondag van Pasen
Kinderwoorddienst
10u30
Zwd. They Palmen nadienst: Truus Leenders-Streukens Dameskoor
Dinsdag 12 april
9u00
t.e.v. H.Bernadette
Donderdag 14 april
9u00
roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven; gest. H.Mis t.e.v.
OLV van Lourdes en H.Bernadette
Zondag 17 april: 4e zondag van Pasen (roepingenzondag)
10u30
Zwd. Truus Leenders-Streukens; Bernard Köhlen
Dinsdag 19 april
9u00
Gest. H.Mis t.e.v. H.Bernadette; Tilke Jetten-Hanckmann
Donderdag 21 april: H.Anselmus, bisschop en kerkleraar
9u00
roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven
Zondag 24 april: 5e zondag van Pasen
Kinderwoorddienst
10u30
Margaretha Linssen, ovl.oud. en fam Kinderkoor
Dinsdag 26 april
9u00
t.e.v. O.L.Vrouw van Lourdes
Donderdag 28 april: H.Petrus Chanel, priester en martelaar
9u00
roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven
OVERLEDEN
Op 24 februari overleed They Palmen (67 jaar), H.v.Veldekestraat 58
Op 4 maart overleed Truus Leenders-Streukens (67 jaar), F.Olterdissenstraat 10
Mogen zij rusten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer.
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GEDOOPT
20 februari werden gedoopt: Colin en Kenai Lehnen (Tüddern)
27 februari werd gedoopt: Ashley Dullens (R.Graaflandstraat 26)
Mogen zij in de geloofsgemeenschap opgroeien tot goede christenen.
VASTENACTIE 2005
In deze weken worden de vastenzakjes bij U opgehaald. Treffen de medewerk(st)ers U niet
thuis aan, dan kunt U het gevulde vastenzakje of de ingevulde machtiging ook in de bus
achter in de kerk of in de brievenbus van de pastorie deponeren.
MEDEDELINGEN ROND PASEN
- Dinsdag 22 maart is om 19.30 uur (na de H.Mis om 19 u) de boeteviering voor Pasen.
- Bent U niet in de gelegenheid (vw ziekte of ouderdom) met Pasen naar de kerk te
komen en wilt U toch graag de H.Communie ontvangen, geef dit dan even door op de
pastorie: Baandert 23, tel. 4513381. Ook U zult dan Witte Donderdag thuis de H.Communie gebracht krijgen, te beginnen in de ontmoetingsruimte op de 3 e etage in de
Odaflat om 11.00 uur.
- Op Witte Donderdag is één viering voor onze 3 parochies en wel in de Petruskerk om
19 uur. Op Goede Vrijdag is in alle 3 parochies 's middags om 15 uur de Kruisweg. 's
Avonds om 19 uur is alleen in de Petruskerk de plechtige avonddienst van Goede
Vrijdag. Paaszaterdag is in de 3 parochies 's avonds om 21 uur de Plechtige Paaswake.
Op 1e en 2e Paasdag is in de Bernadettekerk om 10.30 uur een plechtige H.Mis
- In april wordt op 1 e vrijdag (voorafgaande donderdag) geen H.Communie rondgebracht.
KINDERW OORDDIENST
Op 2e Paasdag 28 maart en zondag 10 april is tijdens de H.Mis van 10.30 uur weer een
kinderwoorddienst, met name bedoeld voor kinderen van 8 tot 12 jaar.
KLANKBORD
Op dinsdag 26 april a.s. is om 20 uur weer een bijeenkomst in het kerkzaaltje.
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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P ALM - O F PA SSIEZO ND A G
zaterdag 19 mrt
zondag 20 mrt
maandag 21 mrt
woensdag 23 mrt
vrijdag 25 mrt

19.00
18.00
19.00
19.00
19.30
15.00

u.
u.
u.
u.
u.
u.

Nadienst Harrie Becx, Jan Salden
H.Mis tiv Life Teen
t.e.v. H. Antonius
Roepingen voor priesterschap, diaconaat en religieuze leven
Boeteviering
Goede Vrijdag - Kruisweg voor kinderen

PA SEN

zaterdag 26 mrt
zondag 27 mrt
woensdag 30 mrt

- VERRIJZENIS

21.00 u. Paaswake - Nadienst Harrie Becx , Jan Salden + Pauluskoor
09.30 u. Pasen - OLV v. Lourdes
19.00 u. W illy v. Hees en overl. Ouders Keijzers-Franken
2 E ZOND AG

zaterdag 2 apr
zondag 3 apr
maandag 4 apr
woensdag 6 apr

19.00
18.00
19.00
19.00

u.
u.
u.
u.

zondag 17 apr
maandag 18 apr
woensdag 20 apr

VAN PASEN

19.00 u. OLV v. Lourdes Nad: Harrie Becx, Jan Salden + Pauluskoor
19.00 u. t.e.v. H. Antonius
19.00 u. Roepingen voor priesterschap, diaconaat en religieuze leven
4 E ZOND AG

zaterdag 16 apr

VAN PASEN

OLV v. Lourdes - Nadienst Harrie Becx, Jan Salden
H.Mis tiv Life Teen
t.e.v. H. Antonius
Roepingen voor priesterschap, diaconaat en religieuze leven
3 E ZOND AG

zaterdag 9 apr
maandag 11 apr
woendag 13 apr

VAN DE HEER

VAN PASEN

19.00 u. Roepingen voor priesterschap, diaconaat en religieuze leven
Nadienst: Jan Salden
18.00 u. H.Mis tiv Life Teen
19.00 u. t.e.v. H. Antonius
19.00 u. W illy v. Hees en overl. Ouders Keijzers-Franken

PAROCHIEBLAD H. PETRUS EN H. MICHAËL - H. BERNADETTE - H. PAULUS
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5 E ZOND AG

VAN PASEN

zaterdag 23 apr
maandag 25 apr
woensdag 27 apr

19.00 u. Plzwd Jan Salden; OLV v. Lourdes
+ Pauluskoor
19.00 u. t.e.v. H. Antonius
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.
Misintentie's voor het volgende parochieblad opgeven vóór 16 april.
Goede Vrijdag om 15.00 uur: kruisweg voor kinderen.
Paaszaterdag om 21.00 uur de plechtige Paaswake met ontsteking van het Paas-vuur. Paaszondag
is de H.Mis om 9.30 uur. Paasmaandag is er geen H.Mis.
Voor de overige liturgische plechtigheden van het Paastriduüm kunt u terecht in de Grote Kerk
(H.Petrus) Achter in de kerk staat nog steeds de collectebus voor de vastenaktie!

Overleden
Harrie Becx, Eksterstraat 6, 77 jaar
Jan Salden, Valkstraat 27, 74 jaar
Mogen zij rusten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer.
Extra collecte Misdienaars
Op Paaszaterdag 26 maart en Paaszondag 27 maart is er na afloop van de H.Mis een extra
Deurcollecte ten behoeve van de misdienaars. Deze opbrengst zal gebruikt worden voor hun jaarlijkse
uitstapje. Met deze collecte kunnen we laten zien hoe dankbaar we zijn met de inzet van deze
groep jongeren. Van harte aanbevolen!

Gedoopt
Raf, zoon van het echtpaar Frissen-Aarts, Gotenstraat 6
Wij bidden dat Raf onder de goede zorgen van zijn ouders en naar hun voorbeeld en
ook dat van zijn peter en meter en van de hele geloofsgemeenschap moge opgroeien
tot goed christen.

Priester worden: een beroep én een roeping!
Elk voorjaar worden op middelbare scholen beroepenmanifestaties gehouden. Honderden jongeren
in Limburg maken een keuze voor het leven. Wordt het een beroepsopleiding of een universiteit?
'Wil ik iets commercieels gaan doen of juist voor mensen zorgen?' Dat priester worden óók een
beroepskeuze is, wordt vaak vergeten. Terwijl een baan verzekerd is. Alleen zoekt de kerk geen
carrièrejagers, maar idealisten. Priester zijn is een vak én een roeping. Tijdens roepingenzondag
(zondag 17 april) vraagt de kerk extra aandacht voor nieuwe priesters of religieuzen.
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