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Dit parochieblad is bedoeld voor een periode van 6 weken.
De volgende aflevering verschijnt 23 juli 2005.

IK VERKIES BARMHARTIGHEID
Ik weet niet hoe het komt, maar de Kerk heeft altijd liever gepreekt over schuld en boete,
over zonde en rechtvaardige straf dan over vergeving en barmhartigheid. Luther heeft heel
zijn leven geworsteld m et deze angstige vraag: Hoe vind ik een genadige God? Hij zag een
onoverbrugbare kloof tussen G ods heiligheid en eigen zondigheid en hij leed zozeer onder
deze zondigheid dat hij meende voor Gods gerechtigheid geen bestaansrecht te hebben.
Nu w orden er in de bijbel zoveel eigenschappen van God beschreven, dat iedere tijd en
iedere m ens wel zijn eigen godsbeeld kan uittekenen of vertekenen. Velen hebben dan ook
een godsbeeld dat beklemmend werkt, voor hen is God eerder een rechter dan een zaligmaker. Voor zulke mensen werken de lezingen van komende zondagen als een verfrissend
bad.
In een van de lezingen horen wij: 'Vroom heid wens ik, geen offergaven en liefde tot God
meer dan brandoffers" (Hosea 6). En in het evangelie horen wij hoe Jezus zondaars opzoekt
en tafelgemeenschap met hen houdt als een teken dat God de scheidingslijn tussen recht-
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vaardigen en zondaars heel anders trekt. Jezus is niet gekomen om rechtvaardigen te roepen
maar zondaars. En dan zegt Hij: 'Gaat heen en leert wat het zeggen wil: Ik wil liever
barmhartigheid dan offers'. (Mat 9, 9-13)
De barmhartigheid is in Jezus de gestalte die de liefde aanneemt tegenover elke vorm van
zondigheid en kleinheid. In de verhouding van Jezus tot deze tollenaar toont Hij ons wat
het betekent: Barmhartigheid wil Ik.
Bij God heeft de barmhartigheid het laatste w oord, want de naam van God (vertaald) is: Ik
erbarm Mij. En God zegt van zichzelf: 'Ik ben een barmhartige en medelijdende God,
lankmoedig, groot in liefde '. Op deze barmhartigheid doet de psalmist een beroep als hij
bidt: 'Als Gij de zonden blijft gedenken, Heer, wie houdt dan voor U stand? Maar bij U is
barmhartigheid en overvloedige verlossing'.
Eigenlijk vreemd dat wij in de verkondiging zo gemakkelijk spreken over wetten en plichten, over verdiensten en goede werken. Wij vertrouwen vaak zozeer op onze prestaties en
zelfgerechtigheid, dat wij een bedenkelijk gezicht zetten zodra wij teveel horen spreken
over barmhartigheid. Wij hebben de indruk dat wij ons op een gevaarlijke weg begeven als
wij zeggen dat God een warm hart heeft voor elke mens. Wij zijn er nog altijd een beetje
huiverig voor om te spreken over het moederschap van G od, want barmhartigheid is een
vrouwelijk w oord, dat doet denken aan de liefde van de moeder die zorg draagt voor het
zwakke, hulpeloze wezen in haar schoot. Aan zo'n godsbeeld moeten wij in onze mannenmaatschappij nog wennen.
Wij hebben altijd de indruk dat de gedachte aan Gods barmhartigheid een gemakkelijke
gedachte is, maar als wij die barmhartigheid plaatsen in de werkelijkheid van het leven, dan
worden wij juist door Gods barmhartigheid opgeroepen om ook op onze beurt een warm
hart te hebben voor alles wat klein en zondig is. Niet plicht, niet wet, niet recht, hebben het
laatste woord in een christelijke gemeenschap, maar barmhartigheid: 'Wees barmhartig
zoals uw Vader in de hemel barmhartig is'.
Zo heeft de roeping van Matteüs en het feestmaal met de zondaars voor ons twee gezichten.
Als je jezelf als een zondaar beschouwt, is het een blijde boodschap: Jezus is immers
gekomen om zondaars te redden. Als je denkt in orde te zijn met God, dan is dit evangelie
een waarschuwing om zeker niet de staf te breken over anderen die in jouw ogen fout zijn.
Want hoe zouden w ij, die in ons eigen hart het goede nog niet kunnen scheiden van het
kwade, aan anderen Gods barmhartigheid kunnen ontzeggen?
Wij leven allemaal van Gods barmhartigheid, of we dat toegeven of niet. Alleen als wij
barmhartig willen zijn tegenover anderen, kunnen wij altijd zeker zijn dat God ook voor
ons barmhartig zal zijn.

Deken W. van Rens

GRAAG WIL IK MIJ AAN U VOORSTELLEN.
Mijn naam is kapelaan/pastoor A. van der Wegen, geboren en getogen in Tilburg. Na
opgegroeid te zijn, als oudste in een gezin van zes kinderen, ben ik na de middelbare school
naar het Groot-Seminarie Rolduc gegaan. Ik heb de studie onderbroken en ben naar Duitsland gegaan, waar ik in een ziekenhuis verplegend en verzorgend werk heb verricht. Eerst
in de stad Osnabrück en later in Hamburg. Deze jaren en ervaringen hebben mij verrijkt en
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waren voor mij zeer gelukkig. Ik kijk er dan ook met dankbaarheid op terug. Daarna heb ik
de studie op Rolduc voortgezet en in september 1991 met de diakenwijding afgerond. Na
een jaar in Kerkrade te zijn geweest, ben ik in oktober 1991 in Heerlen benoemd, zowel in
het centrum, als in Schandelen. Op 5 juni 1993 heeft de kardinaal mij en twee andere
collega’s tot priester gewijd. Na enkele mooie jaren te Schandelen doorgebracht te hebben,
begon vanaf 11 september 1997 een vervangings-periode te Heerlen (Heksenberg). Na een
paar maanden hier in de parochie uitgeholpen te hebben, werd ik plotseling vanaf 1 februari
1998 officieel als kapelaan van deze parochie benoemd. Ik heb hier met veel plezier gewerkt. Het was en is voor mij een gemeenschap (communio) die er beslist mag zijn. Een
gemeenschap ook waar ik mij in de loop der jaren aan gehecht heb. Met gevoelens van
verdriet en dankbaarheid heb ik op zondag 10 april daar afscheid genomen, om nu het
dekenaat Sittard te komen versterken. Het is een nieuwe uitdaging, die ik met beide handen
aangrijp. Sittard een mooie stad, kende ik alleen geografisch. Tot nu toe heb ik al veel
hartelijkheid ontmoet. Graag leer ik U allen zo spoedig mogelijk kennen. Ik weet dat dat
onmogelijk is, maar ik wil er voor gaan. Op de Heksenberg stond ik er, als geestelijke, in
grote lijnen alleen voor. Hier zijn er gelukkig meer geestelijken en een enorm aantal vrijwilligers. Dat is een zegen voor de parochies en het is een zegen voor ons allen.
Dierbare parochianen in de hoop U allen zo spoedig mogelijk te leren kennen, wens ik U
allen Gods rijkste zegen en het allerbeste toe.
Met hartelijke groeten,
Kapelaan van der Wegen

GEBEDSINTENTIES
De pauselijk aanbevolen gebedsintentie voor de maand juni luidt: ‘Wij bidden dat onze
maatschappij met concrete daden van christelijke en broederlijke liefde de miljoenen
vluchtelingen te hulp komt, die in uiterste nood verkeren en aan hun lot worden overgelaten`.

EERSTE HEILIGE COMMUNIE EN HEILIG VORMSEL
Alle kinderen van groep 4 en 8, die niet op één van onze basisscholen zitten, maar wel in
één van onze parochies wonen en graag, in 2006, in de Grote kerk of Pauluskerk (Limbrichterveld) aan één van deze Sacramenten willen deelnemen, kunnen zich nu al aanmelden voor deelname.
Datum van het H. Vormsel:
voor alle drie de parochies, is op zondag 22 januari 2006.
Mgr. F. Wiertz zal, in de Grote (Petrus) kerk het H. Vormsel toedienen.
Data Eerste Heilige Communie:
voor de basisscholen St. Petrus, Gustav Hoefer en de Baandert op
donderdag Hemelvaartsdag 25 mei 2006 om 09.30 uur
voor de basisscholen Limbrichterveld en Loedoes op zondag 21 mei 2006 om 09.30 uur
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WIE WAS DEKEN TIJSSEN? Deel 3
Na zijn opleiding in Rolduc verhuisde Louis Tijssen in oktober
1885 naar Roermond om daar zijn studie voort te zetten en tot
priester te worden gewijd. Daar kreeg hij 'de kleier aan'.Oudere
lezers weten nog wel wat dat betekent, hij ging een toog dragen.
Het effect van deze inkleding was, dat hij op straat met respect
werd begroet en met 'eerwaarde' of 'mijnheer' werd aangesproken.
Voor zijn familie en dorpsgenoten was nu duidelijk, dat Louis
Tijssen priester werd. Hij werd op 6 oktober ingeschreven in het
register van het seminarie onder volgnummer 328. Het sombere
gebouw zonder enig comfort werd zijn nieuwe domicilie. Wel
hadden de studenten, in tegenstelling tot Rolduc, ieder een eigen
kamer. Een kamer waarin geen enkele luxe te vinden was. Slechts enkele kamers hadden een
eigen haard, de rest was 's winters onverwarmd. Wie geluk had, bezat een kamer op het
zuiden of één waar een rookkanaal doorheen liep dat nog enige warmte uitstraalde. De
meubilering bestond uit een bed, een tafel en een leunstoel. Badkamers waren er nog niet.
De huisvesting en het levensritme waren spartaans. Elke morgen stond men om kwart voor
vijf op. Om half zes was de mis, daarna was er studie, ontbijt en lessen. Rond het middaguur
was er voor het eten aanbidding voor het Allerheiligste en 's avonds was er een kort lof.
Eenmaal per week hadden de studenten een vrije middag. Ontspanning moest men zelf
z o e k e n
b i n n e n
d e
s e m i n a r i e m u r e n .
Per regio (dekenaat) organiseerden de studenten zich in gezelligheidsclubs, de zogenaamde
'sociëteiten'. De oudste sociëteit of 'soos' werd in 1838 opgericht in het groot-seminarie van
Luik. In Roermond handhaafde men de soostraditie en bouwde deze verder uit. De sociëteiten poogden met regelmaat elkaars notulen, opgetekend in de 'soosboeken', te bemachtigen.
De eigenaar kon deze dan terugkopen tegen een biertraktatie! De soosleden organiseerden
echter ook inzamelingen voor liefdadige doelen. De sociëteiten hadden bovendien als doel
de banden tussen de seminaristen uit een bepaalde regio te versterken. Louis was het populairste lid van de sociëteit omdat hij door zijn gulle lach en natuurlijke hartelijkheid veel
bijdroeg aan de gezellige conversatie. Onder het genot van een sigaar of pijp en een kop
koffie legde hij tevens graag een kaartje. De gebruikelijke grappen en plagerijtjes zullen ook
Louis Tijssen niet vreemd zijn geweest.
In zijn vrije tijd en tijdens de vakanties verbleef hij bij zijn moeder in Wessem. Bovendien
was hij in Roermond geregeld te gast in het gezin van Joseph Tijssen, een neef van zijn
vader. Joseph Tijssen was een bekende persoonlijkheid in de toenmalige bisschopsstad. Zijn
grote liefde voor muziek bracht hem ertoe in 1880 het 'Roermonds Mannenkoor' op te richten.
Hij was tevens erelid van de Roermondse 'Koninklijke Harmonie'. Joseph Tijssen stond
verder bekend om zijn bereidheid de armen te helpen.
Uiteraard hielden de studenten zich niet enkel bezig met hun sociëteit en familiebezoek,
maar werd het leeuwendeel van hun tijd onder het toeziend oog van president Hoefnagels
gevuld met lessen en zelfstudie. (Liturgie en kerkgeschiedenis).
Louis Tijssen kon zijn studies niet te Roermond voltooien. Hij werd op 25 augustus 1888
benoemd tot surveillant te Rolduc. Hij moest toezicht gaan houden op de studenten van
Rolduc. Het restant van de leerstof moest hij derhalve door zelfstudie meester zien te wor4
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den. In Rolduc moest Tijssen de prefect bij staan in het handhaven van de orde. In 1889
werd hij in de kapel van het Groot Seminarie tot priester gewijd.
Vrij naar Dr. A.Jacobs, "Louis Tijssen", wordt vervolgd!
Vrij naar Jac. Schreurs m.s.c."Pastoor-Deken Tijssen van Sittard"
Wie meer wil weten over Louis Tijssen die in zijn tijd de "heilige deken" werd genoemd, kan het boek
van Antoine Jacobs kopen. Op de pastorie zijn nog enkele exemplaren voorradig. De prijs is i 19,50.
Geen geld voor een prachtig ingebonden boek van 370 pagina's.

WERKEN IN KERK OF THEOLOGIE STUDEREN IN LIMBURG:
de parochie heeft je nodig!
Het kan niet vaak genoeg gezegd: de parochie dat bent u! De parochie is niet alleen de
pastoor, het kerkbestuur of de koster. De parochie: dat zijn alle gelovigen samen. En voor
een enthousiaste en vitale geloofsgemeenschap is het van belang dat iedereen op zijn eigen
manier een steentje bijdraagt. Dat kan als vrijwilliger, als catechist, catecheet, parochieassistent, pastoraal werker, diaken, priester of religieus. In Limburg zijn diverse opleidingen die
mensen scholen voor diverse functies of ambten in de kerk. Als vrijwilliger of professional.
Kairos
De catechistenopleiding Kairos schoolt actieve vrijwilligers die in de parochie pastoraal
actief willen zijn. Catechisten en parochieassistenten ondersteunen het pastorale team met
huisbezoeken, doopvoorbereiding, huwelijksgesprekken, catecheseprojecten of andere
activiteiten. Kairos is een zaterdagopleiding die vrijwilligers op diverse niveaus opleidt.
Voor meer informatie: 0475-386814.
Resonare
Vrijwilligers die zich specifiek willen scholen op het vlak van catechese, kunnen terecht bij
de opleiding Resonare. Deze parttime opleiding wordt in opdracht van het bisdom Roermond
verzorgd door de Fontys Hogescholen in Sittard en leert mensen hoe in parochie en school
catechese op een eigentijdse manier kan worden gepresenteerd. Voor een brochure of meer
informatie: 0475-386814.
Resonare voor basisonderwijs
Resonare kent ook speciale na- en bijscholingscursussen voor leraren in het basisonderwijs
die op een intensievere manier met het vak godsdienst/levensbeschouwing willen omgaan.
Voor meer informatie hierover: mw M. van Helvert (bisschoppelijk gedelegeerde voor het
basisonderwijs) 0475-386843.
Pastoraal Werk(st)er
Leken die professioneel in een parochie aan de slag willen, kunnen een opleiding theologie
volgen aan de Fontys Hogescholen in Sittard. De opleiding kent een speciaal programma dat
opleidt tot pastoraal werker of werkster in het bisdom Roermond. Wie de opleiding met goed
gevolg heeft afgelegd, kan een (betaalde) benoeming in een parochie krijgen. Voor een
brochure of meer informatie: rector J. Vries 045-5466810
Diaken
(Gehuwde) mannen die zich geroepen voelen tot een actievere rol in de parochiepastoraal
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kunnen een opleiding tot permanentdiaken volgen. Zij ontvangen dan de eerste wijding van
de kerk en mogen op grond daarvan diverse taken in de kerk op zich nemen, zoals: dopen,
preken, assisteren bij een huwelijk of begrafenis. Daarnaast spelen diakens een belangrijke
rol in de pastorale begeleiding van gelovigen, met name op het sociale vlak. De diakenopleiding is een weekeindopleiding die gevestigd is in de abdij Rolduc in Kerkrade. In het bisdom
Roermond zijn permanentdiakens vrijwilligers die parttime hun diensten aan de parochie
aanbieden. Voor meer informatie over de diakenopleiding: rector J. Vries: 045-5466810
Priester
Jongens of mannen die een roeping tot het priesterschap voelen, kunnen een opleiding
volgen aan het grootseminarie Rolduc in Kerkrade. De normale opleiding duurt zes jaar en
begeleidt seminaristen naar de priesterwijding. Voor oudere kandidaten bestaat een verkorte
opleidingsroute. Voor meer informatie over de priesteropleiding: rector J. Vries: 0455466810.

JONG EN OUD: LAAT JE INSPIREREN!!
Landdag voor tieners
Op zaterdag 2 juli wordt voor Limburgse jongens en meisjes tussen 12 en 16 jaar een zogeheten landdag voor tieners gehouden. Na de eerdere successen van een jaarlijkse waterdag
komen de tieners nu bij elkaar voor een survivaldag op het land. Op het terrein van 'BreakOut' in Swalmen is er veel activiteit en sportiviteit. Ook vieren de tieners samen met hulpbisschop E. de Jong de H. Mis en wordt aan de hand van het thema 'Now or never' gesproken
over keuzes die in het leven gemaakt (moeten) worden. Deelname kost 16 euro per persoon
en opgeven is mogelijk tot 12 juni. Meer informatie: jongeren@bisdom-roermond.nl of
(0475) 386756.
Passiespelen Tegelen raken de zoekende mens
De 18de editie van Passiespelen Tegelen is officieel van start gegaan met de première op
zondag 22 mei in Theater De Doolhof in Tegelen. Zoals verwacht, was het zowel een
feestelijke als theaterrijke gebeurtenis. Wat deze editie van het passiespel onderscheidt van
voorgaande edities, is de rol die Lazarus in het geheel speelt. Het spel begint met de opwekking van Lazarus en eindigt met een monoloog waarin hij stilstaat bij wat hem overkomen is.
Het is een herkenning voor de hedendaagse zoekende mens.
Lazarus is door zijn vriend Jezus opgewekt uit de dood. Maar waarom? Waarom is hij
plotseling weer onder de mensen? Waarom is hij weer bij bewustzijn? Het valt bijna niet te
verwerken, hij voelt zich als een levende dode. Lazarus is door het ongelooflijke dat hem is
overkomen grondig door elkaar geschud. Hij is zeer neerslachtig. Het is of resten van de
dood nog aan hem kleven. Het lijkt of alles in hem terug wil naar de dood, ook al weet hij
dat de vrede die hij zoekt daar niet was. Pas door het verhaal van Jezus' eigen dood en
verrijzenis beseft Lazarus wie Jezus werkelijk was en is: het Levende Bewijs van Gods
liefde. En ook al zal Lazarus, als alle mensen, nog een keer voorgoed in het lichaam sterven,
zijn geloof geneest hem van zonde en dood. Zo wordt Lazarus op zijn beurt op zijn eigen
menselijke wijze een onvervalst en levend bewijs van Gods bestaan.
De Passiespelen zijn nog tot en met 11 september elke zondag te zien om 14.30 uur in
openluchttheater De Doolhof in Tegelen. Ook zijn er uitvoeringen op de zaterdagavonden
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van 23 juli tot en met 20 augustus, om 20.30 uur. De uitvoering duurt ongeveer 3 uur,
inclusief een pauze van 30 minuten.
Het lijdensverhaal van Jezus wordt in Tegelen door meer dan 400 medewerkers uitgebeeld.
Het openluchttheater, De Doolhof in Tegelen straalt een sfeer uit, die voor het Passiespel
optimaal is. Wie het terrein betreedt, realiseert zich in eerste instantie niet hoe monumentaal
het karakter van deze plek eigenlijk is.
Op het eind van de negentiende eeuw besloot pater Arnoldus Janssen – in 2004 heilig
verklaard - om samen met zijn studenten een kloostertuin van 1,7 ha aan te leggen, die als
bidtuin voor de priesters en aanstaande priesters kon dienen. De eerste gebouwen die er
stonden waren in hout opgetrokken. In de Tweede Wereldoorlog werden zij grotendeels
verwoest.
Na de oorlog kreeg de Maastrichtse architect Alphons Boosten de opdracht nieuwe gebouwen op te trekken. In 1946 waren de werkzaamheden voor dit project gereed. Het vaste
decor van de Passiespelen bestaat uit een centrale tempel, geflankeerd door de paleizen van
Herodus en Pilatus. In de richting van de tribune ontvouwen zich talrijke terrassen, poorten
en paden, waardoor de vele niveauverschillen een extra ruimtelijkheid creëren. De Passiespelen zijn nog te zien op zondagen t/m zondag 11 september 2005, om 14.30 uur, en op
zaterdagen van 23 juli t/m zaterdag 20 augustus, om 20.30 uur. Kaarten voor de achttiende
Passiespelen Tegelen zijn online te bestellen via www.passiespelen.nl of telefonisch: 077326.31.00.
Wereldjongerendagen - Maak kennis met de nieuwe paus!!
Het spektakel gaat beginnen! Van 16 tot en met 21 augustus vinden in Keulen de 20e Wereldjongerendagen plaats. Naar verwachting 1 miljoen jongeren van over de hele wereld
zullen naar Keulen reizen om daar elkaar én de nieuwe paus Benedictus XVI te ontmoeten.
De Wereldjongeren zijn het grootste jongerenevenement ter wereld. Ze werden begin jaren
tachtig opgericht door paus Johannes Paulus II. Sindsdien heeft elke twee of drie jaar ergens
ter wereld dit grote spektakel van katholieke jongeren plaatsgevonden. De laatste keer was
dat in 2002 in Toronto in Canada. Het is voor het eerst dat de WJD zó dicht bij Limburg
plaatsvinden. De verwachting is dan ook dat veel geïnteresseerden uit onze regio op zijn
minst de laatste dag naar Keulen zullen trekken. Daar wordt op een terrein nabij Kerpen een
openluchtmis opgedragen door paus Benedictus XVI. Voorafgaand aan de eigenlijke jongerendagen zullen enkele honderden jongeren uit diverse landen een voorprogramma in
Limburg volgen. Kijk voor meer informatie op: www.uven2tes.net of op www.wjd.nl

EEN NIEUWE UITGAVE!
In de St.-Michielskerk treft de bezoeker, toerist of pelgrim, bij de kerkwachters een nieuwe
gids aan. Dit prachtig boekje is uitgegeven door uitgeverij Schnell & Steiner uit Regensburg.
Deze firma houdt zich in haar cultuuruitgaven veelal met kerkengidsen bezig van enkel
monumentale kerken. Dat wij als St.-Michielskerk op deze internationale lijst zijn terechtgekomen duidt al op het feit dat men dit monument heel bijzonder vindt. Dit kleine gidsje - in
handformaat uitgegeven - van 20 bladzijden met prachtige kleurenfoto’s kost slechts i 3,00.
Dus wilt u uzelf of een ander een groot plezier doen, koop dan dit boekje bij de kerkenwacht.
In voorbereiding is nu een uitgave voor de St.-Petruskerk.
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Parochie H. Petrus en H. Michaël - Sittard
Pastoor-Deken W. van Rens, Kloosterplein 10, ? 4512275
Kapelaan G. van der Wegen, Oude Markt 24, ? 4512628
Diaken B. ter Haar, Baandert 23, ? 4513381
Noodnummer ? 4515141
Kerkbijdrage: Giro 1032540 - Rabobank 147603676
t.n.v. Penningmeester Parochie-Comité Sittard

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

UW AANDACHT S.V.P.
Maandag 13 juni is het feest van de H. Antonius van Padua
Op vrijdag 17 juni om 19.00 uur wordt tijdens de avondmis met alle vrijwilligers van de 3
parochies samen gebeden: daarna is er een gezellige feestavond om alle vrijwilligers te
danken.
Zittesje Mès Zondag 19 Juni
De commissie “ kirkelikke vieringe” van de Veldeke-kring Sittard zal op Zondig 19 Juni haar
jaarlijkse Zittesje Mès vieren met de hoogmis van 11.30 uur in de Grote Kerk.
Deze H.Mis zal ( bijna ) geheel in het Sittards dialect gehouden worden met als thema
“in vertroewe de welt opboewe “. Soliste Resie Vahsen, cantor Thei Vahsen en organist Hub
Geurts zullen de dienst opluisteren.
Vrijdag 24 juni hoogfeest van Geboorte van de H. Johannes de Doper
W oensdag 29 juni hoogfeest van de Apostelen H.H. Petrus en Paulus
Vrijdag 1 juli Eerste Vrijdag van de maand, toegewijd aan het H. Hart van Jezus
Vanaf 17.00 uur wordt de H. Communie gebracht aan de zieken en de aan huis gebondenen.
Opgave van nieuwe deelnemers aan de Eerste Vrijdag huiscommunie is altijd mogelijk bij
een van de leden van de parochiegeestelijkheid.
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CONCERT “ AD MOSAM ”
Op 26 juni a.s. wordt door het Collegium AD MOSAM een concert worden verzorgd in de
Grote Kerk. Dit koor zal haar jubileumjaar dan afsluiten met een uitvoering van de “Vespro
della Beata Vergine”, de Maria-Vespers van de vroegbarokke grootmeester Claudio M onteverdi. Dit meest bekende werk van deze componist bevat uitbundige en meerstemmige
psalmzettingen die worden afgewisseld met gregoriaanse, eenstemmige en onbegeleide
antifonen waardoor de aandacht van de toehoorder steeds opnieuw weer moeiteloos gevangen wordt. Motetten en geestelijke concerti variëren van het bijna intieme “Nigra Sum” tot
adembenemend virtuoos spel van cornetti , violen en zangstemmen. En dan is er nog het
afsluitende Magnificat, een ware lofzang “voor de Allerheiligste Maagd”zoals Monteverdi
zelf in 1610 schreef in zijn opdracht aan “Zijne Heiligheid Paulus V, Pontifex Maximus te
Venetië”. Voor nadere informatie gelieve te contact op te nemen met 046 4524400 (Uitbalie
Stadsschouwburg) NB de avondmis van 17u30 wordt gehouden in de St.-Michielskerk!!

GEDOOPT
Lotte, dochter van het echtpaar Krekels-Derks,
Frankenlaan 19, 15-05-05
Sofie, dochter van het echtpaar Frenken-Vandewege,
C.Klinkenbergstraat 10, 16-05-05
Allegra, dochter van het echtpaar Henderix-Roelandt, Merovingenstraat
46, 16-05-05
Wij bidden dat Lotte, Sofie en Allegra 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
Judith Reijnen en Bart de Bruijn, Keizer Augustusplein, 25-06-05
Sander Houben en Méline Vankan, Hoogveldlaan 48, 27-08-05
Marcel Vankan en Rebecca In het Panhuis, ‘t Root, Roosteren,
23–08-05
’

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)
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OVERLEDEN
Anna Maria Corduwener, 78 jaar, † 23-03-2005
Sjef Koten, Parklaan 11/8, 87 jaar, † 28-04-2005
Frans Hermans, Baanderthof 20, 43jaar, † 1-05-2005
Dorien In’tPanhuis-Jongen, Pr.Kennedysingel 24, 96 jaar, † 2-05-2005
Jo van der Zander, Bergstraat 5, 79 jaar, † 14-05-2005
Annie Keulers-Didden, F. Ruttenlaan 69, 72 jaar, † 17-05-2005
Rens Erkens,, 81 jaar, Pr.Kennedysingel 24, † 27-05-2005
Agnes Lommen-Peeters, Parklaan 11/20, † 27-05-2005
Mogen zij allen rusten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer.

OPBRENGST KLEDINGINZAMELING
De kledinginzameling voor Mensen in Nood die onlangs werd gehouden, heeft in Sittard
totaal 2150 kilo kleding opgebracht. Mensen in Noodwil iedereen die daaraan heeft bijgedragen hartelijk danken Op termijn zal door de vrijwilligers weer een kledinginzameling worden georganiseerd. Om de actie ook dan weer tot een succes te maken, vragen wij iedereen
om vanaf nu weer kleding hiervoor te bewaren.

VRIJWILLIGERS GEVRAAGD!
Slachtofferhulp Nederland heeft behoefte aan nieuwe vrijwilligers, die bereid zijn hun bij te
staan bij de hulpverlening aan mensen in nood. Deze hulpverlening bestaat uit juridischinformatievebegeleiding, praktische hulp en emotionele ondersteuning. Binnen afzienbare
tijd gaat er weer een z.g. basistraining van start waar zeker nog mensen kunnen aansluiten.
Mensen met het hart op de juiste plek, die goed kunnen luisteren en ongeveer 10 uur per
week flexibel inzetbaar zijn, zijn van harte welkom! Voor vragen en aanmelding Kunt u
tijdens kantoor uren bellen met 0900-0101 (lokaal tarief) E-mail:
regio.limburg@slachtofferhulp.nl

Kerk en Wereld
De definitieve opbrengst van de Vastenactie 2005 is als volgt:
Par. H.H. Petrus en H. Michaël
Par. H. Bernadette
Par. H. Paulus
Particulieren, Bank en Postbank

i 3967,24
i 1072,04
i 312,00
i 990,00
Totaal i 6341,28

Dit zijn de bedragen die we hier in onze parochies hebben ontvangen. Hoeveel rechtstreeks
overgemaakt is naar de Vastenactie van het bisdom Roermond is ons nog niet bekend gemaakt. Vanaf deze plaats willen we in ieder geval alle milde gevers en collectanten heel
hartelijk danken voor hun giften en inzet!
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De afgeronde opbrengst bij de Pinkstercollecte t.b.v. Nederlandse M issionarissen
als volgt:
Petruskerk
i
Michielskerk
i
Kapel Kollenberg
i
Totaal

bedroeg
400,00
80,00
89,60

i 569,60

Dit bedrag zal worden overgemaakt naar het Missieburo van het Bisdom Roermond. Heel
veel dank voor uw trouwe bijdragen!
Deken W . van Rens.

EERSTE H.COMMUNIE
Op zondag 24 april hebben 29 kinderen tijdens de H.Mis van 9.30 uur in de Grote Kerk
de Eerste H.Communie ontvangen. Dat zijn:
Aylin
Celik, Jean Collé, Tom Corstjens, Sonny Dieteren, Nando Dirks, Mika Ehlen, Claire Gijsen,
Tom Hanselaar, Whitney Hendrix, Maartje Janssen, Sven de Jong, Lars Lamboo, Timo
Leinders, Kimberly Lewis, Joshua Niks, Stevie Niks, Dennis Roelex, Dionne Rousseau,
Tanja Lamberta, Ruben Schifferling, Puck Schippers, Jill Stevens, Christiaan Ubachs, Melle
Wijnands, Riccardo Winants, Fabio Merola, Kevin Lehnen, Leroy Huiveneers, Shirley de
Groot.
De volgende kinderen hebben op zondag 5 juni om 9.30 uur St.Pauluskerk in Limbrichterveld hun Eerste H.Communie ontvangen:
Milou van Aarle, Ayla Baars, Noa Baggen, Björn Beeren, Emiel Bongaarts, Maxime van
Gellekom, Kiona Hendrik, Suzanne Karabetjan, Jessamy Klemke, Anouk Maassen, Howsep
Makarit, Thijs Obers, Tom Pauly, Céline de Sévrèn-Jacquet, Mitch Soeters, Mitchel Verheijen, Tyeisha Verspaget, Charlie van der Waart, Iris Wind
Allemaal van harte proficiat en God’s Rijkste Zegen voor jullie allen! Dank aan de leerkrachten, catechisten en kapelaan(s) die jullie in deze dagen van voorbereiding zo goed
hebben begeleid. Veel dank!!

Heilig Uur
Op donderdag 3 juni 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
juni zijn dat: Markt, Misboekstraat, Molenbeekstraat, Nieuwstraat, Odasingel, Oude Broeksittarderweg, Oude Markt, en Oude Rosmolenstraat.

REGINA CARMELI
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* Scapulierfeest op 16 juli 2005
Feest van Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel
- voor allen die het scapulier dragen of die het scapulier willen
ontvangen als een teken van hun toewijding aan Maria
- voor families met kinderen
- voor allen die zich met de karmelfamilie verbonden weten
- voor allen die meer over karmelspiritualiteit willen ervaren
Datum: Zaterdag, 16 juli ,14.00 - 17.00 uur
Kosten: ,i 5 I N FO RM A T IE EN A AN M ELDING EN : Bezinningshuis Regina Carmeli, Kollenberg 2,
Postbus 28, 6130 AA Sittard, F 046-4525380, Zr. M. Gisela, regina.carmeli@home.nl

KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES
Om er zeker van te zijn dat de misintenties in het parochieblad vermeld worden, dienen ze
uiterlijk 26 juni 2004 opgegeven te zijn op de pastorie, Kloosterplein 10, of op ons e-mail
adres, kantoor-fedpetrus@planet.nl. Betaling gaarne contant of op gironummer 1036575 of
banknummer 147603676, beide t.n.v. Parochie H. Petrus en H. Michaël te Sittard o.v.v.
misintentie en datum.
S T .-P ETR U SK ER K
Zaterdag 11 juni H. Barnabas, apostel
18.00 uur pljrd Jan Brands, Wil Stassen,
Bertha Martens-van Loo en Louis Martens;
plev ouders Gieskens-Martens, Sef Kleijnen
(vw buurt Brandstraat) nadienst v Dorien
In’t Panhuis-Jongen, Frans Hermans, Annie
Keulers-Didden, Agnes Lommen-Peeters.
Zondag 12 juni Elfde Zondag door het
jaar
11.30 uur plzwd Sjef Koten; gestpljrd ouders Penners-Beaujean en Frans, Paul Chorus (St. Petruskoor)
17.30 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen
Maandag 13 juni H. Antonius van Padua,
priester en kerkleraar
08.00 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev Fine Close; ev t.e.v. H.Antonius uit dankbaarheid
Dinsdag 14 juni Feest H. Lidwina, maagd
08.00 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen,
echtp. Feron-Hoenen en em. pastoor Eduard
Hoenen; ev ouders Schmidt-Fliegel, Netta
en Tilke
19.00 uur tev OLV van Lourdes
W oensdag 15 juni
08.00 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen,
ouders Schaekens-Peulen zn zonen Jozef en
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Martin
19.00 uur ev v families Wyszenko, Meerts
en Hendriks, Mgr.Ben Janssen, overl ouders
Kleikamp-Lemmens, v Cor deW it en Dory
Neilen, Nico Rutten
Donderdag 16 juni
08.00 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen
19.00 uur tev OLV vanLourdes
19.30 uur Aanbidding (Samenzang)
Vrijdag 17 juni
08.00 uur gestev t.e.v. het H. Hart v Jezus,
echtp. Lebens-de M acker en wederzijdse
fam., echtp. Kaptein-Haagmans,
echtp.Caulfield-Tholen
15.00 uur Pl huwelijksmis bruidspaar
Paiano-Dumont
19.00 uur ev voor roepingen tot het priesterschap en voor vrede
Zaterdag 18 juni Maria op Zaterdag
8.00 uur ev Sofie Kleis, Marie-Therèse van
Brakell-Vleugels,gestev echtp. CaulfieldTholen
18.00 uur pljrd Callie Kleuskens,Harriëtte
Pfennings-Gielkens; ev Lies MeuwissenSchmeits;nadienst Annie Keulers-Didden,
Agnes Lommen-Peeters. (Jeugdkoor)
Zondag 19 juni Twaalfde Zondag door
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het jaar
11.30 uur Zitterse Mès (Veldeke); 1 e pljrd v
Joep Joosten; plev overl. familieleden PierW eijzen; gestpljrd M gr. Peter Boymans en
overl. leden van D.L.S., ouders BoelensDerrez, Miny Reinders-Kuijpers (vw de buren), Math Vleeshouwers, Martin van Bentem (Hofzengers)
17.30 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen
Maandag 20 juni
08.00 uur ev ouders Schmidt-Fliegel, Netta
en Tilke; gestev echtp.Caulfield-Tholen,
echtp. Meulenberg-Kleuters
19.00 uur tev tev H. Bernadette
Dinsdag 21 juni H. Aloïsius Gonzaga,
kloosterling
08.00 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen; ev
overl v d fam Smeets-Bouwels
19.00 uur gestev Jos Bitsch
W oensdag 22 juni
08.00 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen
19.00 uur ev v families Wyszenko, Meerts
en Hendriks, Mgr.Ben Janssen
Donderdag 23 juni
08.00 uur ev Truus Spetgens gestev echtp.
Caulfield-Tholen
19.00 uur ev Ton Keymis
19.30 uur Aanbidding (Samenzang)
Vrijdag 24 juni Hoogfeest van de geboorte van de H. Johannes de Doper
08.00 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen
19.00 uur ev voor roepingen tot het priesterschap en voor vrede; gestjrd Eduard Timmers; ev v Boy Werdens,
Zaterdag 25 juni Maria op zaterdag
08.00 uur ev grootouders SimonisTummers en ouders Hage-Simonis; gestev
echtp. Caulfield-Tholen
18.00 uur plzwd v Frans Hermans; pljrd v
Martin M euwissen;, ouders Lebens-de Macker en wederzijdse fam; uit dankbaarheid
bgv 25-jarig huw.jub v Paul en Sonja Gijsen; plev mej. Mia Zweipfenning ev uit
dankbaarheid, nadienst Annie Keulers-Didden, Agnes Lommen-Peeters. (Samenzang)
Zondag 26 juni Dertiende Zondag door
het jaar
11.30 uur gestpljrd ouders Schaekens-Peulen en zonen Jozef en Martin, ouders Klein-

jans-Kühnen; gestplev Fine Close (St. Petruskoor)
17.30 uur: Verplaatst naar St. Michielskerk.
Maandag 27 juni
08.00 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen,
ev Rudolf Hansen
19.00 uur gestjrd Joanna Hendriks
Dinsdag 28 juni H. Ireneüs, bisschop en
martelaar
08.00 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen,
fam. Feron-Hoenen; ev ouders SchmidtFliegel, Netta en Tilke;
19.00 uur tev OLV van Lourdes
W oensdag 29 juni Hoogfeest van HH. Petrus en Paulus, apostelen
08.00 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev em. pastoor Pierre Niessen, ev Cor de Wit en Dory Neilen
Donderdag 30 juni
08.00 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev echtp. Storms-Sampers; ev
v families Wyszenko, Meerts en Hendriks,
Mgr.Ben Janssen
19.30 uur Aanbidding (Samenzang)
Vrijdag 1 juli
08.00 uur gestev t.e.v. het H. Hart van Jezus, echtp.Caulfield-Tholen, Pauline FeronHoenen, echtp. van Reen-Kasdorp, levende
en overl leden v.d. families Marx en Fox
19.00 uur tev OLV van Lourdes; jrd Jo van
Soest
Zaterdag 2 juli
08.00 uur ev priesterroepingen in parochie,
dekenaat en bisdom; gestev echtp.
Caulfield-Tholen
18.00 uur plzwd Annie Keulers-Didden;
gestplev deken Henri Haenraets, levenden
en overledenen van de families Dieteren en
Hellbach; plev echtp. Schrijen-Tholen, nadienst v Agnes Lommen-Peeters
(Jeugdkoor)
Zondag 3 juli
11.30 uur plzwk Martin van Bentem;
pljrd v overl ouders Derks-Neilen, dochter
Thea en schoonzoon Marcel Dohmen;pljrd v
Harrie Latten; gestpljrd ouders CoenemansPoukens; plev Herman en Annie Pier-Weij-
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zen, Miny Reijnders-Kuijper (St. Petruskoor)
17.30 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen
Maandag 4 juli
08.00 uur ev t.e.v. de H.Geest voor allen die
in ons bisdom en in de parochies zijn gesteld
om leiding te geven; gestev echtp. CaulfieldTholen, ouders Schaekens-Peulen en zonen
Jozef en Martin
19.00 uur gestjrd R.P. Piet Schulpen; ev
ouders De Wever-Brouwers
Dinsdag 5 juli
08.00 uur ev t.e.v. de H.H.Engelbewaarders
uit dankbaarheid voor bescherming en leiding; gestev echtp.Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev Zef Meulenberg
W oensdag 6 juli
08.00 uur ev t.e.v. St. Joseph voor goede
gezinnen en de moed om godsdienstig te
leven; gestev echtp.Caulfield-Tholen, Corrie
Close en fam.
19.00 uur tev OLV van Lourdes
Donderdag 7 juli
08.00 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen; ev
ouders Schmidt-Fliegel, Netta en Tilke;
19.00 uur ev v families Wyszenko, Meerts
en Hendriks, Mgr.Ben Janssen, Pierre Lemmens (vw buurtbewoners flat Bergstraat
19.30 uur Aanbidding (samenzang )
Vrijdag 8 juli
08.00 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen; ev
ouders Leonard-Dieteren en Maria Brandts
uit dankbaarheid
19.00 uur t.e.v H. Bernadette
Zaterdag 9 juli
08.00 uur ev Ton Keymis; gestev echtp.
Caulfield-Tholen
14.00 uur Pl huwelijksmis Bruidspaar
Deumens-Storms
18.00 uur pljrd Jos Schurgers, Jan Sprenger
Zondag 10 juli
11.30 uur pljrd mevr. Jeanne Dieteren-Konings; gestpljrd ouders Pastwa-Spätgens,
Max Kreijn, ouders Jo en Ine ZwakhalenWesterop; gestplev fam. Muyres-Maessen;
plev Zef Custers en Elly Custers-Stassen
17.30 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen
Maandag 11 juli
08.00 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen,

14

echtp. Kaptein-Haagmans
19.00 uur tev OLV van Lourdes
Dinsdag 12 juli
08.00 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen;
ev ouders Schmidt-Fliegel, Netta en Tilke;
19.00 uur tev H. Bernadette
W oensdag 13 juli
08.00 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen,
echtp. Feron-Hoenen en em. pastoor Eudard
Hoenen
19.00 uur ev v families Wyszenko, Meerts
en Hendriks, Mgr.Ben Janssen, overl ouders
Kleikamp-Lemmens, ev Cor de Wit en Dory Neilen
Donderdag 14 juli
08.00 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen,
Fine Close
19.00 uur tev OLV van Lourdes
19.30 uur Aanbidding (samenzang)
Vrijdag 15 juli
08.00 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen;
ev overl grootouders Hendrik Dieteren en
Anna Rutten uit dankbaarheid
19.00 uur ev ouders Baggen-Starmans
Zaterdag 16 juli
08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen
18.00 uur plzwd Agnes Lommen-Peeters,
Zondag 17 juli
11.30 uur gestpljrd M arij Eygelshoven-Eyckeler; plev overl. familieleden Pier-W eijzen,
Miny Reijnders-Kuijpers
17.30 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen
Maandag 18 juli
08.00 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen,
echtp. Schijns-Thoné
19.00 uur ev overl fam. Gieskens-Muyres
en Corbeij-Kerrens
Dinsdag 19 juli
08.00 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen,
Nelly Janssen
19.00 uur tev H. Bernadette
W oensdag 20 juli
08.00 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen,
echtp. Storms-Sampers; ev ouders SchmidtFliegel, Netta en Tilke
19.00 uur ev v families Wyszenko, Meerts
en Hendriks, Mgr.Ben Janssen
Donderdag 21 juli
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08.00 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen,
fam. Feron-Hoenen; ev overl vd fam
Smeets-Bouwels
19.00 uur tev OLV van Lourdes
19.30 uur Aanbidding (samenzang)
Vrijdag 22 juli
08.00 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen

19.00 uur ev Boy Werdens
Zaterdag 23 juli
08.00 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen,
18.00 uur plev fam. Dieteren-Meyer en
fam. Gerard Driessen-Hermans; fam Arnold
Dieteren-van Neer-Meyer

S T .-M IC HIELSK ER K
Zondag 12 juni
08.30 uur tev OLV van Lourdes
09.30 uur tev H. Bernadette (Samenzang)
Zondag 19 juni
08.30 uur ev.fam.Gieskens-Muyres en
Corbeij-Kerrns, Nenette Oosterwijk-Corbeij
09.30 uur (Samenzang)
Zaterdag 25 juni
13.30 uur Pl huwelijksmis voor bruidspaar
De Bruijn-Rennen
Zondag 26 juni
08.30 uur pljrd overl.ouders Simons-Magermans, Ubben Maintz en Maintz-Cals
09.30 uur plev ouders Kramer-Herijgers
(Samenzang)

B A SILIEK

VA N

O.L. V RO UW

VA N H ET

Zaterdag 11 juni
09.00 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen,
ev v welzijn Carla Kaay-de Harde en voor
een zieke
Zondag 12 juni
10.30 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen,
plev overl. Mevr.Willems-Ketels, overl.fam.
Arnoldts-Thissen en voor Leonie CrobeyKrekels (vw het koffiegroepje)
Dinsdag 14 juni
08.30 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen,
W oensdag 15 juni
08.30 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen,
Donderdag 16 juni
08.30 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen,
ev kinderen van de Kinderkrans en leden
van de Aartsbroederschap,
10.30 uur ev fam. G.Joosten-Gonera
Vrijdag 17 juni

17.30 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen
Zondag 3 juli
08.30 uur gestev fam. Derrez, fam. Hoeberichts, fam. Tummers
09.30 uur gestpljrd Hubertine Dols-Kusters;
(Samenzang)
Zondag 10 juli
08.30 uur tev OLV van Lourdes
09.30 uur gestev fam.Derrez,fam HendriksWolters,fam. W etzels-Damoiseaux
Zondag 17 juli
08.30 uur ev Nenette Oosterwijk-Corbeij
09.30 uur tev H. Bernadette

H. H A R T
08.30 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen,
Zaterdag 18 juni
09.00 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen,
Zondag 19 juni
10.30 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen,
plev. overl. Mej.Hoenselaars, overl. Mevr.v.
Riemsdijk-v.Tiel, lev en overl.fam. Konings
Dinsdag 21 juni
08.30 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen,
W oensdag 22 juni
08.30 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen,
Donderdag 23 juni
08.30 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen,
ev kinderen van de Kinderkrans en leden
van de Aartsbroederschap
10.30 uur ev Jan Jessen en fam. en Margriet
Roebroek en zegen over familie.
Vrijdag 24 juni
08.30 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen,
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Zaterdag 25 juni
09.00 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen,
Zondag 26 juni
10.30 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen,
Dinsdag 28 juni
08.30 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen,
W oensdag 29 juni
08.30 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen,
Donderdag 30 juni
08.30 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen,
ev kinderen van de Kinderkrans en leden
van de Aartsbroederschap
10.30 uur ev ouders en broer
Vrijdag 1 juli
08.30 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen,
Zaterdag 2 juli
09.00 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen, ev
zegen over een gezin.
Zondag 3 juli
10.30 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen,
plev overl. Jacques Castro en Jetty CastroSchellinlinx.
Bedevaart Einighausen.
Dinsdag 5 juli
08.30 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen,
W oensdag 6 juli
08.30 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen,
Donderdag 7 juli
08.30 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen,
ev kinderen van de Kinderkrans en leden
van de Aartsbroederschap
10.30 uur voor de weldoeners
Vrijdag 8 juli
08.30 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen,
Zaterdag 9 juli
09.00 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen,

Zondag 10 juli
10.30 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen,
pljrd Annie Vroomen-Fijen en voor overl.
Mevr. Willems-Ketels.
Dinsdag 12 juli
08.30 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen,
W oensdag 13 juli
08.30 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen,
Donderdag 14 juli
08.30 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen,
ev kinderen van de Kinderkrans en leden
van de Aartsbroederschap
10.30 uur ev Familie G.joosten-Gonera.
Vrijdag 15 juli
08.30 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen,
Zaterdag 16 juli
09.00 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen, ev
overl.fam. Arnoldts-Thissen.
Zondag 17 juli
10.30 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen,
plev familie G. Joosten-Gonera.
Dinsdag 19 juli
08.30 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen,
W oensdag 20 juli
08.30 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen,
Donderdag 21 juli
08.30 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen,
ev kinderen van de Kinderkrans en leden
van de Aartsbroederschap
10.30 uur ev Jan Jessen en familie.
Vrijdag 22 juli
08.30 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen,
Zaterdag 23 juli
09.00 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen, ev
uit dankbaarheid.

Kerkbijdrage Parochie H. Petrus en H. Michaël
Girorekening 1032540 - Bankrekening 147603676 Rabobank Sittard
t.n.v. Penningmeester Parochie-Comité Kerkbijdrage, Kloosterplein 10, Sittard
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Parochie H. Bernadette - Baandert
Pastoor-deken W. van Rens, Kloosterplein 10 F 4512275
Kapelaan G. Van der Wegen, 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 12 juni: 11e zondag door het jaar Kinderwoorddienst
10u30 Gest.jrd.ovl.oud. Hausmanns-Tummers; jrd. Louis Maessen; jrd. Antoon v.den
Diepstraten; Michel Ehlen en ouders; Pierre Bovendeaard; Jan Zarubajko vw verjaardag nadienst: Mart van Bentem Kinderkoor
Dinsdag 14 juni: Feest van de H.Lidwina, maagd
9u00 tev. H.Bernadette
Donderdag 16 juni
9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven
Zondag 19 juni: 12e zondag door het jaar
10u30 Jrd. Martien v.d.Heuvel en zoon Nico v.d.heuvel; jrd. Peter Kempkens; ovl. oud.
Hendriks-Ubachs; Pierre Janssen vw vaderdag nadienst: Mart v.Bentem
Dinsdag 21 juni: H.Aloïsius Gonzaga, kloosterling
9u00 gest. H.Mis t.e.v. OLV van Lourdes en H.Bernadette; Tilke Jetten-Hanckmann
Donderdag 23 juni
9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven
Zondag 26 juni: 13e zondag door het jaar
Kinderwoorddienst
10u30 Sjra van Eck ns oud-collega's nadienst: Mart van Bentem Dameskoor
Dinsdag 28 juni: H.Ireneüs, bisschop en martelaar
9u00 tev. OLV v.Lourdes
Donderdag 30 juni
9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven
Zondag 3 juli: 14e zondag door het jaar
10u30 Reinhard en Fien v.d.Brock-Limpens; ovl.oud. Collombon-Köhlen; Sef Dieteren
Dinsdag 5 juli
9u00 tev. H.Bernadette
Donderdag 7 juli
9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven
Zondag 10 juli: 15e zondag door het jaar
Kinderwoorddienst
10u30 t.i.v. de gevers (offerblok)
Schola Gregoriana Sittardiensis
Dinsdag 12 juli
9u00 tev. OLV v.Lourdes
Donderdag 14 juli
9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven
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Zondag 17 juli: 16e zondag door het jaar
10u30 gest. H.Mis t.e.v. OLV van Lourdes en H.Bernadette Gemengd koor
Dinsdag 19 juli
9u00 Tilke Jetten-Hanckmann
Donderdag 21 juli
9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven
OVERLEDEN
Op 14 mei overleed Mart van Bentem (80 jaar), Dr.Nolenslaan 2
Mogen hij rusten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer.
W EEK van de NEDERLANDSE MISSIONARIS
De opbrengst van de jaarlijkse collecte voor de ondersteuning van de Nederlandse missionarissen die eens in de 3 à 4 jaar in Nederland terugkeren voor vakantie, studie e.d.
bedroeg
, 52,35. Hartelijk dank aan alle gevers!
BUITENGEW ONE BEDIENAAR VAN DE H.COMMUNIE
Op Sacramentsdag 26 mei j.l. is in Roermond onze acolyth de heer Hans Gerards samen
met 22 andere Limburgers officieel aangesteld als 'buitengewone bedienaar van de
H.Communie'. De bisschop heeft hen in deze functie benoemd, zodat zij in en buiten de
H.Mis de H.Communie mogen uitreiken, zonder dat de priester hen iedere keer daarvoor
de speciale zegen hoeft te geven. Proficiat!
HUISCOMMUNIE
Op de vrijdag 1 juli (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 30 juni) wordt deze in de rest van
de parochie rondgebracht.
KINDERW OORDDIENST
Op 12 juni, 26 juni en 10 juli is tijdens de H.Mis van 10.30 uur weer een kinderwoorddienst, met name bedoeld voor kinderen van 8 tot 12 jaar.
W AAR W OONT GOD?
"God woont overal", zo zegt Jesaja. Maar niet overal is de ervaring van God even sterk.
Op sommige plaatsen is God meer voelbaar aanwezig dan op andere. God woont overal
waar je Hem binnenlaat, aldus een joodse uitspraak. Maar niet alleen plaatsen kunnen vol
zijn van Gods aanwezigheid, ook mensen kunnen dat. Johannes begint zijn evangelie met
het uitspreken van de overtuiging dat God in Jezus woont, "en wij hebben zijn heerlijkheid gezien, vervuld als hij was van genade en waarheid". Mensen kunnen niet alleen
ruimtes afstemmen op het goddelijke, maar ook zichzelf. Denk hierbij maar aan Jezus
uitspraak "W aar er twee of drie in mijn naam bijeen zijn, daar ben Ik in hun midden".
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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St. Paulusparochie - Limbrichterveld - Hoogveld
Pastoor-Deken Mgr. W . van Rens, Kloosterplein 10 tel: 4512275
Kapelaan G. van der W egen, Oude Markt 24 tel: 4512628
Diaken B. ter Haar, Baandert 23 tel: 4513381
R.K. Kerkbestuur St. Paulus, Kloosterplein 10
Kerkbijdrage: Postbank 3268633 - Rabobank 147607558

11 E ZO ND A G D OO R

H ET JA A R

zaterdag 11 juni

19.00 u. Gerrit Derks (verjaardag)

maandag 13 juni
woensdag 15 juni

+Pauluskoor
19.00 u. t.e.v. H. Antonius
19.00 u. Roepingen voor priesterschap, diaconaat en religieuze leven
12 E ZO ND A G D OO R

zaterdag 18 juni
zondag 19 juni
maandag 20 juni
woensdag 22 juni

19.00
18.00
19.00
19.00

u.
u.
u.
u.

Frits Ehlen (vaderdag)
H.Mis tiv Life Teen
W illy v. Hees en overl. Ouders Keijzers-Franken
Roepingen voor priesterschap, diaconaat en religieuze leven
13 E ZO ND A G D OO R

zaterdag 25 juni
maandag 27 juni
woensdag 29 juni

19.00 u. 1 Jrd Hein Hochstenbach
+Pauluskoor
19.00 u. OLV v. Lourdes
19.00 u. Roepingen voor priesterschap, diaconaat en religieuze leven

19.00
18.00
19.00
19.00

u.
u.
u.
u.

H ET JA A R

19.00 u. OLV v. Lourdes
19.00 u. OLV v. Lourdes
19.00 u. Roepingen voor priesterschap, diaconaat en religieuze leven
16 E ZO ND A G D OO R

zaterdag 16 juli
zondag 17 juli
maandag 18 juli
woensdag 20 juli

H ET JA A R

OLV v. Lourdes
H.Mis tiv Life Teen
OLV v. Lourdes
Roepingen voor priesterschap, diaconaat en religieuze leven
15 E ZO ND A G D OO R

zaterdag 9 juli
maandag 11 juli
woensdag 13 juli

H ET JA A R

e

14 E ZO ND A G D OO R
zaterdag 2 juli
zondag 3 juli
maandag 4 juli
woendag 6 juli

H ET JA A R

19.00
18.00
19.00
19.00

u.
u.
u.
u.

H ET JA A R

OLV v. Lourdes
H.Mis tiv Life Teen
Frits Ehlen
Roepingen voor priesterschap, diaconaat en religieuze leven
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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 9 juli.
Misintentie’s kunt u opgeven bij Dhr. W.Oostenbrink F4511801, bij een van de
leden van het priesterteam, kerkbestuur of kosteres

Gedoopt
Tim, zoon van het echtpaar Rademakers-Crijns, Cicerostraat 28.
Wij bidden dat Tim 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.

Vakantie: tijd om je te verzoenen
Spiegeltje Spiegeltje aan de wand, hoe staat het met mijn binnenkant?
De zomermaanden zijn bij uitstek geschikt om er tussenuit te gaan en de boel de boel te
laten. Vakantie is ook een goede gelegenheid om even afstand te nemen van het dagelijks
leven, letterlijk en figuurlijk. Een bergtop in de Alpen, een strand in Spanje of een pittoresk
pleintje in Frankrijk zijn goede plaatsen om eens na te denken over de vraag: wie ben ik
eigenlijk en wat doe ik met mijn leven? Hoe gedraag ik mij ten opzichte van anderen?
In een samenleving waarin gestreefd wordt naar steeds meer, groter en beter, wordt ook
steeds duidelijker dat dé ideale wereld niet bereikbaar is. Iedereen loopt vroeg of laat tegen
grenzen op. Vaak wordt de schuld bij anderen gelegd, door wie mensen zich gedwarsboomd
voelen in hun wensen: de baas is incompetent, je partner wil niet luisteren, de allochtoon is
bedreigend of de overheid doet haar werk niet goed.
En soms voelen we onszelf tekort schieten. Dan leiden we onder de stress dat niets afkomt
zoals we zouden willen, of het schuldgevoel dat we er niet zijn als anderen ons nodig
hebben. Je kunt dan natuurlijk nóg harder gaan rennen om je doel te bereiken. Maar dat
betekent vaak nóg meer stress en frustratie.
Je kunt ook erkennen dat een mens gewoon niet alles kan en soms tekortschiet. Verzoen je
met andermans, maar ook je eigen tekorten. Vergeef anderen hun fouten en vraag vergeving
voor je eigen tekortkomingen. Net als de weidse blik over een mooi landschap of de azuurblauwe zee in een ver vakantieland, kan dat weer nieuwe ruimte scheppen en kun je weer
een frisse start maken.
Vakantietijd, bij uitstek de tijd om je eigen spiegelbeeld eens aan te kijken en je de vraag te
stellen: Spiegeltje spiegeltje aan de wand, hoe staat het met mijn binnenkant?

(PS. HEBT U NOG EEN SLAAPPLAATS VOOR JONGEREN DIE
DE WERELD-JONGEREN-DAGEN IN KEULEN WILLEN
BEZOEKEN -PERIODE VAN 11-14 AUGUSTUS A.S.
INFORMATIE: 046-4580673)
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