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Dit parochieblad is bedoeld voor een periode van 5 weken.
De volgende aflevering verschijnt 27 augustus 2005.

GELOOF EN AANSLAGEN
Londen in rep en roer. Groot verdriet alom. Je treft een volk het diepst door onschuldige
burgers te raken. Dat is de beproefde methode om een oorlog te ontketenen. Pas hoorde ik
het weer in de trein. Een groepje mensen zat wat verderop hardop te praten over de toestand
in de wereld. Zegt er een: “Al die oorlogen. Zeker 95 procent van de oorlogen komt door de
godsdienst. Je kunt beter niet geloven.”
Oorzaak
Natuurlijk komt deze gedachte door de moslimfundamentalisten die zich voor hun heilige
oorlog op Allah beroepen. In Noord-Ierland staan katholieken en protestanten nog steeds
tegenover elkaar. En in Israël laait voortdurend de strijd op tussen Joden en
Palestijnen. Maar de godsdienst is eigenlijk niet de oorzaak van de ellende. En God nog
minder. D e eerste oorlogsreden is altijd een economische of een politieke. Moslimfunda-
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mentalisten vechten in eerste instantie tegen het overwicht van Amerika. Ze zetten Allah er
achter. In Noord-Ierland is de ellende begonnen vanwege de armoede van de katholieken. In
Israël gaat het om het land: is het van de Joden of de Palestijnen?
W eg naar verbondenheid
De twee grootste oorlogen in de geschiedenis, de beide wereldoorlogen, zijn niet veroorzaakt door de aanbidding van God, maar door de aanbidding van nationaliteit en ras. God
wordt alleen gebruikt als smoes. Onze God is geen oorlogsgod. Integendeel. Hij is de vrede
zelf. Maar juist daardoor kun je Hem ook het beste als smoes misbruiken, dan ben je niet
zelf verantwoordelijk maar schuif je je verantwoordelijkheid af op de hoogste Baas. Eén
van de meest onthullende positieve verhalen in dit verband is het gesprek van Jezus met de
Samaritaanse vrouw. Hij overbrugde de afstand, en de geloofsverschillen. Hoe? Door eerst
de vrouw om water te vragen. Dus ook om een economische reden! Onderlinge hulp is de
weg naar verbondenheid. Ook naar mensen met een ander ‘geloof’.
Vrij naar Dirk Braakman (overleden pastoor St. Laurentiusparochie Oudorp/Sint Pancras)

Deken W. van Rens
W IE W AS DEKEN TIJSSEN? Deel 4
De priesterwijding vond plaats in de Caroluskapel van het GrootSeminarie in het bijzijn van de naaste familie, de professoren en de
medestudenten. De jonge priesters gingen vervolgens naar hun
geboorteplaats om daar hun eerste H. Mis op te dragen. Zij werden
met veel uiterlijk vertoon van de feestelijk versierde ouderlijke
woning afgehaald en in processie naar de kerk geleid.
De hele (dorps ) gemeenschap vierde feest. Na een vakantie van
een à twee maanden werden de nieuwe priesters ergens in Limburg
geïnstalleerd als kapelaan of benoemd tot leraar aan een college.
In de 19de eeuw waren er meer dan voldoende priesterroepingen.
Het bisdom kon het zich zelfs veroorloven priesterzonen te 'exporteren' naar het moederdiocees Luik waar sedert 1850 een groot
priestertekort was. Ruim negentig Limburgers werkten tussen 1841 en 1936 als priester in
Luik. Rond 1900 ontstond door de opkomst van de mijnbouw en de daarmee gepaard
gaande bevolkingsgroei in Zuid-Limburg een priestertekort, dat de bisschop noodzaakte de
hulp van paters in te roepen om de priesters van het bisdom te helpen. Zo ontstonden in
Sittard de rectoraten: Overhoven, Ophoven, Stadbroek en Leijenbroek. Deze rectoraten
werden het domein van de paters. Tijdens zijn vakanties assisteerde Louis Tijssen in de
parochie van zijn geboortedorp Wessem. Hij verleende zijn hulp bij de eerste communie
van de kinderen, de processies en andere pastoorswerkzaamheden. Louis Tijssen werd tot
zijn spijt geen parochiepriester, maar professor in Rolduc. Professor was de gewone titel
van priesterleraren in Rolduc en de Bisschoppelijke Colleges. Welke vakken hij doceerde is
niet duidelijk. Oud-leerlingen herinnerden zich dat zij Nederlands, Latijn en godsdienst
hadden van professor Tijssen. Opgeleid tot priester had de jonge professor Tijssen nauwe-
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lijks kennis van onderwijskunde. Het kostte hem in het begin veel moeite de orde onder de
studenten te handhaven. Eerst probeerde hij dat met krachttermen en dreigementen. Gaandeweg leerde hij de kneepjes van het vak. Bovendien zullen de collega's hem wel de nodige
adviezen hebben gegeven. Zijn van nature nogal opvliegend temperament wist hij te
bedwingen, zodat hij een opmerking als 'ik plak je als een postzegel tegen de muur', enkel
nog schertsend gebruikte. Ondanks de aanvangsmoeilijkheden wist Tijssen zich te handhaven temidden van leerlingen en docenten. Met zijn collega's, voor het merendeels priesters,
had hij een goede verstandhouding. Hij was buitengewoon behulpzaam en te allen tijde
bereid voor anderen in te vallen, zoals voor zijn jongere collega W.H. Nolens, de priesterpoliticus die lid werd van de Tweede Kamer en dikwijls op reis moest. In onze gemeente
zijn verschillende lanen en straten naar deze Nolens genoemd. Zoals gezegd nam Tijssen
zijn lessen over als de priester-politicus naar Den Haag moest. In de avonduren nam
Tijssen graag deel aan de gezelligheidsbijeenkomsten van de docenten, waar onder genot
van koffie, wijn en sigaren de gebeurtenissen van de dag besproken werden. Toen hij in
1898 prefect geworden was, schoten deze avonden er grotendeels bij in. Hij had immers
een zware dagtaak en viel geregeld in slaap. Zoals bij leraren de gewoonte was, kreeg ook
professor Tijssen spoedig enkele bijnamen.
Vrij naar Dr. A.Jacobs, "Louis Tijssen" - wordt vervolgd Jac. Schreurs m.s.c." Pastoor-Deken Tijssen van Sittard"
(In de pastorie zijn meer boeken afgehaald, dan verwacht. Mensen, die gebedsintenties of gebedsverhoringen willen opgeven, kunnen dat altijd doen bij de deken of de kapelaan. Een briefje in de bus is
al voldoende. Het is ook een mooi gebaar om achter in de kerk een noveenkaars te offeren.).

GEBEDSINTENTIES
De pauselijk aanbevolen gebedsintentie voor de volgende maanden luiden:
Juli: Wij bidden dat de christenen rekening houden met de gevoeligheden en behoeften
van iedereen zonder daarbij ooit de radicale eisen van het Evangelie verborgen te houden.
Augustus: Wij bidden dat de WereldJongerenDagen in jonge mensen het verlangen mogen
wekken en versterken om Christus te ontmoeten en in Hem de gids van hun eigen leven te
vinden.

In memoriam
Onlangs ontvingen wij het overlijdensbericht van Zuster Florita (Barbara Gubbels). Zij
overleed 14 juni jl op 93-jarige leeftijd in het St. Elisabeth Ziekenhuis te Semarang, Indonesië. Zuster Florita (Barbara Gubbels) is geboren in Broeksittard. In 1932 vertrok ze als
novice van de Orde Franciscanessen uit Heythuysen naar Java. Haar zus Zr. Blandina
(Suzanne Gubbels) was hier reeds vanaf 1929 werkzaam. Beide zijn op verscheidene
plaatsen in Indosesië werkzaam geweest. Ze maakten daar de Tweede wereldoorlog mee en
werden geïnterneerd in Jappenkampen. Vanaf 1966 waren de beide zussen samen werkzaam in het St. Elisabeth Ziekenhuis te Semarang. Gedurende hun hele leven in de Missie
hebben beide zussen zich ingezet voor de armen. Wij bevelen hen beide in onze gebeden
bij de Heer aan.
Deken van Rens

Vakantie
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Beste parochianen. Veel mensen hebben vakantie! Na een jaar van inspannend arbeid, na
maanden van eventueel spanning en stress, misschien ook van zorgen en angsten, hebben
wij allemaal behoefte om weer even tot rust te komen. Rust is een oerverlangen van de
mens. En dan niet alleen lichamelijk, maar vooral ook geestelijk. Dit betekent geheel en al
afstand nemen van de dagelijkse beslommeringen, om eens even op andere gedachten te
komen. Er kunnen zoveel dingen zijn die het leven tot een drukkende last maken. Niet
alleen de stress en inspanning van de dagelijkse taken en het werk, maar ook de last van
ziekten en eenzaamheid, werkeloosheid en nog zoveel andere dingen. Blijvende lasten!
Toch is er Iemand die onze lasten mee wil dragen. Iemand die ons zegt: “Komt allen tot mij
die uitgeput zijt en onder lasten gebukt gaat. Ik zal u rust en verkwikking schenken.” Hij
nodigt ons uit. Niet dat Hij het einde van elke last en plaag aankondigt. Hij zegt alleen: “Je
zult rust vinden. Je kunt bij mij begrip en geborgenheid vinden .” Zolang wij hier op aarde
zijn zal God niet alle plagen en angsten van ons wegnemen. Nauwelijks zijn wij van een
zorg van ziekte bevrijd of een andere zorg komt weer op ons af; een andere ziekte bedreigt
ons weer. W ij komen niet los van onze lasten. Daarom zegt Jezus ook: “Ik kan uw lasten
verlichten”. Hij zegt niet: “Ik neem de lasten weg.” Maar als wij weten dat God met ons is,
dat Jezus ons lijden indachtig zal zijn en ons niet alleen zal laten als wij zo’n last moeten
dragen, er is dan al niet veel licht gekomen in de duisternis van onze zorgen? Echte innerlijke rust, dat biedt Hij ons aan en dat wens ik u toe. Ik hoop dat u in deze vakantie-periode
deze rust een beetje kunt vinden. Misschien in de grootsheid van de zee, in de stilte van de
bossen en velden of in de rust en schoonheid van de bergen. Dan kan er rust en ontspanning
in uw leven komen; niet alleen deze korte vakantietijd, maar misschien in heel het jaar,
misschien wel in heel uw leven. Daarom wens ik u van harte een goede, ontspannen en
mooie vakantie toe. Pas goed op uzelf, met vriendelijke groet,
Kapelaan van der W egen

Reisgebed
Almachtige eeuwige God, Gij hebt Abraham weggevoerd van zijn land en zijn verwanten en
hem ongedeerd bewaard op al zijn wegen en omzwervingen.
Wij vragen U: bescherm ons en wees ons, Heer, bij de inspanning: een bemoediging, op
weg: een metgezel en vertrooster, in tegenspoed: een steun, zodat wij onder uw geleide
voorspoedig het doel van onze reis bereiken en tenslotte ongedeerd naar onze woning
wederkeren. Door Christus, onze Heer, Amen.

HEILIG UUR
Op donderdag 4 augustus 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 september zijn dat: Overhovenerstraat, Paardestraat, Paradijsstraat,
Parallelweg, Parklaan, Plakstraat en Pullestraat
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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!

Kerk en Wereld
De definitieve opbrengst van de Pinkstercollecte 2005 t.b.v.Nederlandse M issionarissen
is als volgt:
Par. H.H. Petrus
i 400,00
Par. H. Michaël
i 80,00
Kapel Kollenberg
i 89,60
Par. H. Bernadette
i 52,35
Zrs. Carmelitessen
i 230,00
Totaal i 851,95
De opbrengst van Roepingen-zondag bedroeg :
Kapel Kollenberg
i 140,30
Dit zijn de bedragen die we hier in onze parochies hebben ontvangen. Dit bedrag is overgemaakt naar het Missieburo van het Bisdom Roermond.
Vanaf deze plaats willen we in ieder geval alle milde gevers en collectanten heel hartelijk
danken voor hun giften en inzet!
Deken W . van Rens.

UW AANDACHT S.V.P.
Dinsdag 2-9-16 en 23 augustus: Zoals gebruikelijk wordt de avondmis van 19.00 uur niet
in de St.-Petruskerk gehouden maar in de Rosakapel.
Vrijdag 5 augustus: Eerste vrijdag van de maand, toegewijd aan het H. Hart van Jezus.
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Vanaf 17.00 uur wordt de H. Communie gebracht aan de zieken en aan huis gebondenen.
Opgave van nieuwe deelnemers aan de Eerste Vrijdag Huiscommunie is altijd mogelijk bij
een der leden van de parochiegeestelijkheid of middels een telefoontje naar de administratie.
Maandag 15 augustus: Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming.
Op zondag 14 augustus tijdens de avondmis en op maandag 15 augustus tijdens alle
missen wordt de kroedwusj gezegend.
Dinsdag 23 augustus (feest van de H. Rosa)wordt de avondmis gehouden in de
St.-Rosakapel en zaterdag 27 augustus (voetbedevaart vanaf de St-Rosakerk te Sibbe)
wordt de avondmis gehouden in de St.-Michielskerk, deze laatste dienst is tevens een
Gezinsmis mmw van ons Jeugdkoor, misdienaars enz.

DE ST.-ROSAPROCESSIE
Ook dit jaar willen wij ons weer in grote getale en met groot vertrouwen tot onze stadspatrones wenden om op haar voorspraak Gods zegen over onze stad af te bidden, opdat wij
ook in de toekomst van alle calamiteiten gevrijwaard mogen blijven en opdat het voor allen
die in Sittard leven, wonen en werken goede tijden mogen zijn. Het thema voor het Jaar
2005 is weer een regel uit het St.-Rosalied: “ Leer ook ons verborgen zijn”.
Opstelling St.-Rosaprocessie om 10.15 uur op de Markt en in de Putstraat.
Vertrek om 10.30 uur, na het einde van de H. Mis van 9.30 uur in de St.-Michielskerk.
1. Sjtadssjötterie Sint Rosa;
2. Acolythen met Kruis;
3. Sittards Mannenkoor ‘Sitard’;
4. Harmonie St. Joseph;
5. Kerkenwachtgilde;
6. Scoutinggroep St. Joseph;
7. Vrouwen;

8. Fanfare St. Jan, Leyenbroek;
9. Mannen;
10 St.-Rosasociëteit;
11. Acolythencollege met
relikwie St. Rosa en
Nonnevotteclub met
beeld O.L. Vrouw Behoudenis der Kranken

12.
13
14
15

Eerwaarde Zusters;
Philharmonie;
Misdienaars;
Acolythencollege
‘H. Michaël en H. Rosa’;
16. H.H. Geestelijken;
17. Allerheiligste;
18. Kerkbestuur, B. en W.,
Gemeenteraad.

Mensen die zich mbv een rolstoel moeten verplaatsen en graag mee willen gaan in de
processie kunnen gebruik maken van de mogelijkheid door leden van de Scouting Sittard
te worden voortgeduwd en begeleid naar de kapel en weer terug.
Indien u hier gebruik van wenst te maken, dient u zich vóór 20 augustus a.s. aan te melden
bij één van de priesters of één van de medewerkers van de parochie (administratie).

SINT ROSA SOCIËTEIT
Alle Sittardenaren welkom op processie en reünie
Op zondag 28 augustus a.s. organiseert de Sint Rosa Sociëteit, evenals in 2004, in aansluiting aan de St. Rosaprocessie, waaraan traditiegetrouw de Sociëteit weer deelneemt, een
bijeenkomst voor (oud) Sittardenaren. Ook huidige inwoners van Sittard zijn van harte
welkom. Met én oud- én huidige Sittardenaren wordt dit jaar een nog hogere opkomst dan
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vorig jaar verwacht.
Met de Sint Rosa Sociëteit zullen Sittardenaren uit alle windstreken meelopen in de processie. De bijeenkomst volgend op de processie begint rond 12 uur en vindt plaats in de tuin
van museum “Het Dom ein” aan de Kapittelstraat 6. Tijdens de reünie zal het Limburgs
Toneel een kort ludiek wagenspel opvoeren. Daarnaast is er natuurlijk ruimschoots de
gelegenheid om oud-stadsgenoten te spreken en te vernemen hoe het met elkaar en met de
mooie stad Sittard gaat. Kortom, een unieke gelegenheid voor iedereen die Sittard een
warm hart toedraagt om elkaar te spreken én alles over actuele ontwikkelingen in nieuw
Sittard te vernemen.
Een ieder is van harte welkom, geïnteresseerde Sittardenaren kunnen zich aanmelden via
onderstaand e-mailadres.
Harrie de Kok, voorzitter – Peter Heiligers, secretaris (pheiligers@skynet.be)

PROGRAMMA ST.-ROSA
Zondag 28 augustus: Tweeëntwintigste zondag door het jaar; Hoogfeest van de H. Rosa,
patrones van Sittard.
N.B 1. Op zaterdagavond 27 augustus om 18.00 uur begint ons jaarlijks Rosafeest met
de avondmis in de St.-Michielskerk aan de M arkt, niet in de St.-Petruskerk. Deze
dienst is tevens de Gezinsmis mmv Jeugdkoor, misdienaars enz.
2. De Hoogmis van 10.30 uur in de Basiliek en de Hoogmis van 11.30 uur in
de Grote Kerk komen te vervallen.
3. De plechtige, pontificale Hoogmis t.e.v. St. Rosa in de St.-Michielskerk begint om
9.30 uur.
4. Na afloop van deze Hoogmis trekt de Rosaprocessie naar de Rosakapel op de
Kollenberg.
5. Na afloop van de Rosaprocessie is er in de St.-Michielskerk een H.Mis voor de
pelgrims die nog niet in de gelegenheid waren de H. Mis te volgen om + 11.45
uur.
6. De H. Mis van 8.30 uur in de St.-Michielskerk en de avondmis van 17.30 uur in
de Grote Kerk gaan gewoon door.
7. Anders dan in de andere parochies in Nederland wordt de MIVA-collecte in onze
parochie gehouden in het eerste weekend van september.
Maandag 29 augustus: Rosa-maandag.
N.B. Om 9.30 uur vertrekt de bidprocessie van de St.-Michielskerk naar de Rosakapel op
de Kollenberg, waar om 10.00 uur de H. Mis begint. De H. Mis van 8.00 uur in de
St.-Petruskerk vervalt vandaag.
Op Rosa-maandag is de Administratie gesloten.
Dinsdag 30 augustus: Rosa-dinsdag. Ook vandaag vertrekt om 9.30 uur de bidprocessie
van de St.-Michielskerk naar de Rosakapel.
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GEDOOPT

Zoewy, zoon van het echtpaar Jaspers-Verheij, Huskensweg 53, Heerlen, 06-06-05.
Milan, zoon van het echtpaar Boom-Vroomen, Siegebertstraat 15, 03-07-05.
Kris, dochter van het echtpaar Gielen-Vroomen, Hazendaal 17, 03-07-05
Wij bidden dat Zoewy, Milan en Kris 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 Vankan en Rebecca In het Panhuis, ‘t Root, Roosteren, 23-08-05
Sander Houben en M éline Keijbets, Hoogveldlaan 48, 27-08-05
Bart Schmeits en Barbara Sipsma, Broeksittarderweg 145, 27-8-05
Guido Vroomen en Kirsten Ebbeling, Berlinerstrasse, Tüddern, 31-08-05
Roel Vrinssen en Ine Heilkens, Stadswegske 59, 03-09-05
Roel Cox en Frida Frusch, Bertus Aafjesstraat 16, 10-09-05
’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)

OVERLEDEN
Mevr. Antje Clerx-Bosch, Baenje Schuttestraat 2, 95 jaar, † 4-6-05
Dhr.Jan Peters, Kastanjelaan 10 , 63 jaar,† 9-6-05
Mevr.Tiny Konigs-W olters, Brugstraat 39, 75 jaar, † 9-6-05
Dhr. Gerrit van Halbeek, Guido Gezellsestraat 3, 71 jaar, † 13-6-05
Dhr. Daniël Houben, Baenjehof 48, 83 jaar, † 24-6-05
Mevr. Corrie Jetten-W ijnands, W. Alexanderlaan 3, 76 jaar, † 29-6-05
Mevr.Lily vd Heijden-Krischer, Kennedysingel 24, K.405, 78 jaar, † 1-7-05
Dhr.W il Martens, Wilhelminastraat 16-3, 83 jaar, † 1-7-05
Dhr. Nol Vroomen, Schaloenstraat 35, 62 jaar, † 2-7-05
Mevr Klaudette Vlijt-Anhut, Oude Markt 2, 53 jaar, † 3-7-05
Mevr Mia Bachaus-Pijpers, Brugstraat 147, 71 jaar, † 10-7-05
Mogen zij allen rusten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer.
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REGINA CARMELI
21 -26 augustus 2005: 5 daagse RETRAITE in stilte

Blijven bidden (Luc.18,1)
Ons christelijk gebed in het spanningsveld van persoonlijke inkeer, bijbels en
kerkelijke overlevering, sociale bewogenheid - aan de hand van de Katechismus van de katholieke kerk, 2558-2865, - als bron van geloofsverdieping.
Leiding: Vicaris drs. J.Schröder (*1941, Eindhoven) was langdurig werkzaam in het
middelbaar onderwijs, is vicaris-generaal in het bisdom ‘s Hertogenbosch, docent kerkgeschiedenis en spiritualiteit aan het diocesaan seminarie alsmede Kairos-Roermond en
Fontys-Sittard; verantwoordelijk voor het pastoraat in de bossche kathedraal van St-Jan.
Aanvang: Zondag 21 augustus, 17.00 uur
Sluiting: Vrijdag 26 augustus, 10.00 uur.
Kosten: i 151,De zusters karmelietessen van het Goddelijk Hart van Jezus nodigen allen uit die samen
met ons op zondag in aanbidding bij Jezus aan wezig willen zijn en/of het avondgebed van
de Kerk (de vespers) met ons willen meebidden:
Zondag na de 1 ste vrijdag:
16.30 uur: uitstelling van het H.Sacrament, stille aanbidding
17.00 uur: Nederlandse Vespers en Eucharistische Zegen
Alle andere zondagen:
10.45 uur: uitstelling van het H.Sacrament, aanbidding tot
17.00 uur: deutsche Vesper und Eucharistischer Segen
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

Thuiszorg Westelijke Mijnstreek
Thuiszorg Westelijke Mijnstreek biedt cliënten gratis lidmaatschap Groene Kruis Service
Bij Thuiszorg Westelijke Mijnstreek kunt u terecht voor een uitgebreid dienstenpakket,
zoals jeugdgezondheidszorg, huishoudelijke verzorging, (gespecialiseerde) verzorging,
(gespecialiseerde) verpleging, voedingsvoorlichting en dieetadvisering, gezondheidsvoorlichting en de uitleen van verpleegartikelen en hulpmiddelen.
Samenwerking Groene Kruis Service
Door de samenwerking met Groene Kruis Service kunnen cliënten van Thuiszorg Westelijke M ijnstreek gebruik maken van tal van extra’s, zoals aanvullende zorg, service aan huis,
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gezondheidstrainingen, bewegingsactiviteiten en ledenvoordeel. Voor jong en oud.
Lidmaatschap
Inwoners van de gemeenten Sittard-Geleen kunnen lid worden van Groene Kruis
Service.
Het lidmaatschap kost in 2005 i 15,90 per acceptgiro en i 14,50 bij machtiging. Thuiszorg W estelijke Mijnstreek biedt het lidmaatschap aan haar huidige cliënten gratis aan
voor het jaar 2005 als men betaalt met een machtigingskaart.
Wilt u meer informatie? Bel dan gerust naar Groene Kruis Service: tel. Nr. 043-3 690 6110
Gewijzigde openingstijden Centraal Uitleenmagazijn
Vanaf 4 juli tot en met september 2005 bouwt Thuiszorg Westelijke Mijnstreek aan een
efficiënter uitleenmagazijn. De uitleen van verpleegartikelen en hulpmiddelen gaat als
vanouds door, alleen de openingstijden zijn tijdelijk gewijzigd.
Maandagochtend en vrijdagochtend: 10.00 - 12.00 uur
Maandag- tot en met vrijdagmiddag: 13.00 - 17.00 uur
Na de verbouwing zal het Centraal uitleenmagazijn van 8.30 uur tot 17.00 uur geopend zijn.
Voor meer informatie kunt u de zorgcentrale van Thuiszorg Westelijke Mijnstreek bellen:
tel. 0900-88060
Voor meer informatie kunt u terecht bij Thuiszorg Westelijke Mijnstreek
Josée Kevers-van Summeren, tel. 046-4 698 383 of j.kevers@thuiszorg-wm.nl

SLACHTOFFERHULP
Slachtofferhulp is voor uitbreiding van de huidige teams op zoek naar nieuwe vrijwilligers
in de Regio Westelijk Zuid-Limburg die niet meteen vragen stellen; die luisteren, geduld
hebben met het verdriet, de woede en soms verbittering van de slachtoffers; vrijwilligers die
slachtoffers van een misdrijf of verkeersongeluk, praktisch, juridisch en emotioneel bijstaan.
Die hulp is onbetaalbaar en noodzakelijk.
Bent u iemand die
!
zich betrokken voelt bij slachtoffers van misdrijven en verkeersongelukken
!
flexibel inzetbaar is
!
een open leerhouding heeft
!
beschikt over goede contactuele eigenschappen en communicatieve vaardigheden
!
zelfstandig en in teamverband kan werken
!
minimaal 8-12 uur beschikbaar is
dan kunt u zich als vrijwilliger aanmelden waarna een selectieprocedure zal plaatsvinden.
Wilt u meer informatie?
Bel:
0900-0101
Email:
Regio.limburg@slachtofferhulp.nl
Website: www.slachtofferhulp.nl
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UITNODIGING VRIENDENKRING FATHER FRANS MEULEMANS
Het verheugt ons zeer U te kunnen berichten dat onze vriend en missionaris Father Frans
M eulemans van half augustus tot einde september voor zijn welverdiend verlof in Sittard is.
Mede dankzij Uw financiële en morele steun heeft hij in bijna 30 jaar op diverse posten in
Kameroen veel werk kunnen verzetten.
Begin 2004 is hij gestart bij een nieuwe missiepost en wederom is het een enorme uitdaging
voor hem. Graag wil hij U allen persoonlijk ontmoeten, U informeren over die nieuwe
uitdaging en U danken voor Uw trouwe steun.
Hiervoor is een ontmoetingsavond georganiseerd op dinsdag 23 augustus, aansluitend aan
de avondmis van 19.00 uur bij St. Rosa in de Kollenberg, om 20.00 uur in
“Oos Zittesj Hoes, Deken Haenraetsstraat 5.
Het belooft een mooie avond te worden, die naast toespraken van Father Frans Meulemans,
Deken W van Rens en Pastoor Verhagen, geheel belangeloos - onder het genot van een
hapje en een drankje - muzikaal wordt opgeluisterd door Sjef Vink – piano, Pierre Knoops –
buutereedner en Sjef Diederen – zang.
Mogen wij op Uw aanwezigheid rekenen?
U bent van harte welkom !
Namens de Vriendenkring, Roos Fabus, voorzitter

NIEUWS VANUIT DE ORGANISATIE WJD-KEULEN .
Vorige week was er een ontmoeting van onze dekenale werkgroep met een dertigtal a.s.
gastouders. Goede informatie werd er over en weer uitgewisseld. Gelukkig hebben we hier
in Sittard nu genoeg gastgezinnen omdat er een aantal gastgezinnen uit het aangrenzend
dekenaat Echt-Susteren zich bij ons hebben aangesloten. Dhr Leo Kretzers leidde deze
vergadering uitstekend en het was prachtig te zien hoe we met elkaar de “bijbelse gastvrijheid” gestalte gaan geven in de dagen van 11-15 augustus a.s..Tijdens deze
voorbereidingsdagen verblijven onze jonge gasten in Sittard en omgeving. Allerlei activiteiten worden hen aangeboden door onze werkgroep. Wij zoeken nog een aantal vrijwilligers
die daarbij hun helpende hand willen bieden voor de dagelijkse opvang van onze gasten.
Voor informatie en opgave: Leo Kretzer – tel 046-4580673

JONGERENREIS NAAR FULDA
De priesteropleidingen van diverse Nederlandse bisdommen organiseren deze zomer een
gezamenlijke reis naar Fulda in Duitsland. De reis is bedoeld voor jonge mannen vanaf 16
jaar, die over hun toekomst willen nadenken. De reis staat in het teken van Bonifatius, die bij
Dokkum werd vermoord en in Fulda begraven ligt. De reis wordt begeleid door hulpbisschop J. van Burgsteden van Haarlem. De reis vindt plaats van 22 tot 26 augustus, aansluitend aan de W ereldjongerendagen in Keulen. Deelname kost Euro 75,-. Voor opgave of
meer informatie: J.Vries: 045-5466810 of e-mail: jgm.vries@hetnet.nl
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KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES
Om er zeker van te zijn dat de m isintenties in het parochieblad vermeld worden, dienen ze
uiterlijk 8 juli 2005 opgegeven te zijn op de pastorie, Kloosterplein 10, of op ons e-mail
adres, kantoor-fedpetrus@planet.nl. Betaling gaarne contant of op gironummer 1036575 of
banknummer 147603676, beide t.n.v. Parochie H. Petrus en H. Michaël te Sittard o.v.v.
misintentie en datum.
S T .-P ETR U SK ER K
Zaterdag 23 juli: Feest v H. Birgitta, kloosterlinge, patrones van Europa
18.00 uur plzwd Jan Peters; plzwd Tiny
Konings-Wolters; gestpljrd Jan Naus; pljrd.
Jo Smeets, overl.ouders Rutten-Klinkers;
plev fam. Dieteren-Meyer en fam. Gerard
Driessen-Hermans, Sjef Koten (flatbewoners
Parklaan); nad Gerrit van Halbeek, Daniël
Houben, Corrie Jetten-Wijnands, Lily vd
Heijden-Krischer, Wil Martens, Nol Vroomen, Mia Bachaus-Pijpers (samenzang)
Zondag 24 juli: Zeventiende Zondag door
het jaar
11.30 uur pljrd.Cor de Wit; plev Alice
V e rh o e v e - C re m e rs en zo o n A r m a n d
(samenzang)
17.30 uur ev t.e.v. O.L.Vrouw van Lourdes
Maandag 25 juli: Feest v d H.Jakobus,
apostel
08.00 uur gestev v echtp.Caulfield-Tholen
ev overledenen fam.Marx
19.00 uur ev t.e.v. H Bernadette
Dinsdag 26 juli: HH. Joachim en Anna,
ouders van de heilige maagd Maria
08.00 uur gestev v echtp.Caulfield-Tholen,
ev Martin Meuwissen
19.00 uur ev v families W yszenko, Meerts en
Hendriks, Mgr.Ben Janssen
W oensdag 27 juli: Z. Titus Brandsma,
priester en martelaar
08.00 uur gestev v echtp.Caulfield-Tholen
19.00 uur ev t.e.v. O.L.Vrouw van Lourdes
Donderdag 28 juli
08.00 uur gestev v echtp.Caulfield-Tholen
19.00 uur ev overl.fam.Collé-Linssen
19.30 uur Aanbidding (Samenzang)
Vrijdag 29 juli: H. Marta

12

08.00 uur gestev v echtp.Caulfield-Tholen,
ev ouders Schmidt-Fliegel, Netta en Tilke
19.00 uur ev t.e.v. O.L.Vrouw van Lourdes
Zaterdag 30 juli: Maria op zaterdag
08.00 uur gestev v echtp.Caulfield-Tholen,
ev grootouders Simonis-Tummers en ouders
Hage-Simonis
18.00 uur plzwd Gerrit van Halbeek, nad
Daniël Houben, Corrie Jetten-W ijnands,
Lily vd Heijden-Krischer, W il Martens, Nol
Vroomen, Mia Bachaus-Pijpers (samenzang)
Zondag 31 juli: Achttiende Zondag door
het jaar
11.30 uur gestplev ouders Cremers-Custers;
plev v H arry Gubbens, Lies MeuwissenSchmeits (vw verj) (samenzang)
17.30 uur ev t.e.v. H Bernadette
Maandag 1 augustus: H. Alfonsus Maria
de ‘Liguori, bisschop en kerkleraar
08.00 uur ev t.e.v. de Heilige Geest; gestev
v echtp.Caulfield-Tholen
19.00 uur ev ouders De Wever-Brouwers
Dinsdag 2 augustus
08.00 uur ev t.e.v. de H.H.Engelbewaarders
gestev v echtp.Caulfield-Tholen, ev ouders
Schmidt-Fliegel, Netta en Tilke
19.00 uur Rosakapel:gestev t.e.v. St. Rosa,
gestev Zef Daniëls ,ev Hub Kremers, Jan
Bormans, overl.ouders Linssen-Bakkus en
overl.ouders Theelen-Verheijen, overl leden
en familieleden vd club CZN, Joep Kamp
W oensdag 3 augustus
08.00 uur ev t.e.v. St.Joseph voor goede
gezinnen en de moed om godsdienstig te
leven; gestev v echtp.Caulfield-Tholen, ouders Moreaux-Beek
19.00 uur ev v families W yszenko, Meert-
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sen Hendriks, Mgr.Ben Janssen
Donderdag 4 augustus: H. Johannes Maria
Vianney - pastoor van Ars, priester
08.00 uur gestev v echtp.Caulfield-Tholen,
ouders Janssen-de Ponti, W illem van Neer
19.00 uur gestev Math Ronden; ev Pierre
Lemmens (vw bewoners flat Bergstraat)
19.30 uur H. Uur (zie blz 4)(samenzang)
Vrijdag 5 augustus
08.00 uur gestev v echtp.Caulfield-Tholen
19.00 uur ev t.e.v. O.L.Vrouw van Lourdes
Zaterdag 6 augustus: Feest van de
Gedaanteverandering van de Heer
08.00 uur ev voor priesterroepingen; gestev
v echtp.Caulfield-Tholen,
18.00 uur gestjrd Jan Naus; plev levenden en
overledenen vd families Dieteren en Helbach,
Christien Moling-Ubben, voor Elly, Lien,
Louis, Karel en Kees nms de nichten en neven, Joep Kamp; nad Corrie Jetten-Wijnands,
Lily vd Heijden-Krischer, Wil Martens, Nol
Vroomen, Mia Bachaus-Pijpers (samenzang)
Zondag 7 augustus: Negentiende Zondag
door het jaar
11.30 uur pljrd Dory Neilen; gestplev Guus
van Aubel; plev v Herman en Annie PierWeijzen, v Miny Reijnders-Kuijpers, v Jeanny Queisen-Wessels (samenzang)
17.30 uur gestev v echtp.Caulfield-Tholen
Maandag 8 augustus: H. Dominicus, pr
08.00 uur gestev v echtp.Caulfield-Tholen;
ev ouders Leonard Dieteren en Maria Brandts
uit dankbaarheid
19.00 uur ev t.e.v. H Bernadette
Dinsdag 9 augustus: H. Teresia Benedicta
van het Kruis (Edith Stein), maagd en
martelares, patrones van Europa
08.00 uur gestev v echtp.Caulfield-Tholen,
ev ouders Schmidt-Fliegel, Netta en Tilke
19.00 uur Rosakapel gestev echtp. KapteinHaagmans; ev Hub Kremers, Leny
Schurgers-Schins; Jan Bormans, overl. ouders Honings-Salden en dochter Gertie
Coenen-Honings en fam, Thei Hunnekens;
jrd Mia Laumen-Martens en Jo
Laumen;W oensdag 10 augustus: Feest v d

H. Laurentius, diaken en martelaar
08.00 uur gestev v echtp.Caulfield-Tholen,
gestev Pauline Feron-Hoenen
19.00 uur ev t.e.v. O.L.Vrouw van Lourdes
Donderdag 11 augustus: H. Clara, maagd
08.00 uur gestev v echtp.Caulfield-Tholen,
gestev ouders Schaekens-Peulen en zonen
Jozef en Martin
19.00 uur ev v families W yszenko,
Meertsen Hendriks, Mgr.Ben Janssen
19.30 uur Aanbidding (Samenzang)
Vrijdag 12 augustus
08.00 uur gestev v echtp.Caulfield-Tholen
19.00 uur ev v overl ouders SmeetsRenkens en Mieke
Zaterdag 13 augustus: Maria op zaterdag
08.00 uur gestev v echtp.Caulfield-Tholen,
18.00 uur pljrd Wil Corten,. fam. WesselsSchulpen, Sjef Niesten, Jurgen Stijnen; nad
Lily vd Heijden-Krischer, Wil Martens, Nol
Vroomen, Mia Bachaus-Pijpers (samenzang)
Zondag 14 augustus: Twintigste Zondag
door het jaar
11.30 uur plzwd Corrie Jetten-Wijnands
(samenzang)
17.30 uur gestev echtp. Lejeune-Hassig,
Lies Roppe en overledenen van de fam.
Roppe-Kissels, echtp. Feron-Hoenen en em.
pastoor Eduard Hoenen
Maandag 15 augustus: Hoogfeest v Maria Tenhemelopneming
08.00 uur gestev v echtp.Caulfield-Tholen
09.30 uur plev v M ia Hornix-Collombon en
uit dankbaarheid (samenzang)
19.00 uur ev t.e.v. H Bernadette
Dinsdag 16 augustus
08.00 uur gestev v echtp.Caulfield-Tholen;
ev ouders Schmidt-Fliegel, Netta en Tilke
19.00 uur Rosakapel gestev t.e.v. St. Rosa,
Frits Pfennings, t.i.v. overl. leden van de
Vriendenkring van het St.-Rosacomité en
overl. leden van het St.-Rosacomité; ev Hub
Kremer, Jan Bormans, Arno Dieteren en
zijn overl. zus Gertie Dieteren en ouders
Dieteren-Linken, Thei Hunnekens,
W oensdag 17 augustus: H. Jeroen, marte-

PAROCHIEBLAD H. PETRUS EN H. MICHAËL - H. BERNADETTE - H. PAULUS

13

laar
08.00 uur gestev v echtp.Caulfield-Tholen
19.00 uur ev v families W yszenko, Meerts en
Hendriks; Mgr.Ben Janssen; Cor de Wit en
Dory Neilen
Donderdag 18 augustus
08.00 uur gestev v echtp.Caulfield-Tholen,
Fine Close; ev ouders Gieskens-Muyres en
Corbeij-Kerrens
19.00 uur gestev ouders Kleinjans-Kühnen
19.30 uur Aanbidding (Samenzang)
Vrijdag 19 augustus
08.00 uur gestev v echtp.Caulfield-Tholen,
echtp. Meulenberg-Kleuters
19.00 uur ev t.e.v. O.L.Vrouw van Lourdes
Zaterdag 20 augustus: H. Bernardus, abt
en kerkleraar
08.00 uur gestev v echtp.Caulfield-Tholen
18.00 uur plzwd Klaudette Vlijt-Anhut;
plzwd M ia Bachaus-Pijpers; ev Sjef Koten
(vw flatbew.Parklaan) nadienst Lily vd
Heijden-Krischer (samenzang)
Zondag 21 augustus: Een-en-twintigste
Zondag door het jaar
11.30 uur plzwd. W il Martens, Nol
Vroomen; gestpljrd echtp. DamoiseauxBeurskens; plev v overl familieleden PierWeijzen, Miny Reijnders-Kuijpers, Lies
Meuwissen-Schmeets (Harmonie St. Joep)
17.30 uur gestev ouders Kleikamp-Lemmens
Maandag 22 augustus: H. Maagd Maria,
koningin
08.00 uur gestev v echtp.Caulfield-Tholen,
Corrie Close en fam. ; ev v overl v.d. fam
Smeets-Bouwels

19.00 uur ev Frits Pfennings
Dinsdag 23 augustus
08.00 uur gestev v echtp.Caulfield-Tholen;
ev ouders Schmidt-Fliegel, Netta en Tilke
19.00 uur Rosakapel gestev.t.e.v. St.
Rosa;.Frits Pfennings , t.i.v. overl. leden van
de Vriendenkring van het St.-Rosacomité en
overl. leden van het St.-Rosacomité, v Theo
Oberdorf (vw Rosacomité),v. Hub Kremers,
Jan Bormans, ouders Janssen-Donners, ouders Schurgers-Beckers, lev en overl leden
v.d fam. Coenen-Honings, Stephan Olivier
en v bijz. intentie, v Elly en Lien Beursgens,
Guus Dieteren
W oensdag 24 augustus: Feest v d H.
Bartolomeüs, apostel
08.00 uur gestev v echtp.Caulfield-Tholen
19.00 uur Frits Pfennings
Donderdag 25 augustus
08.00 uur gestev v echtp.Caulfield-Tholen,
fam. Feron-Hoenen; ev v Martin Meuwissen
19.00 uur gestev echtp. Storms-Sampers
19.30 uur Aanbidding (Samenzang)
Vrijdag 26 augustus
08.00 uur gestev v echtp.Caulfield-Tholen
19.00 uur ev v families W yszenko, Meerts
en Hendriks, Mgr.Ben Janssen, Boy Werdens
Zaterdag 27 augustus: H. Monica
08.00 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen; ev
grootouders Simonis-Tummers en ouders
Hage-Simonis
18.00 uur: verplaatst naar St.-Michielskerk

Om over na te denken en in praktijk te brengen:

“ De deugd is het juiste gebruik van de vrije wil “.
(Augustinus 354-430)
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St.-Michielskerk
Zondag 24 juli: Zeventiende Zondag
door het jaar
08.30 uur gestev v echtp.Caulfield-Tholen
09.30 uur ev t.e.v. H Bernadette
Zondag 31 juli: Achttiende Zondag door
het jaar
08.30 uur gestev v echtp.Caulfield-Tholen
09.30 uur Plev Harry Gubbens
Zondag 7 augustus: Negentiende Zondag
door het jaar
8.30 uur gestev fam. Derrez
9.30 uur gestplev echtp Collombon-Köhlen
Zondag 14 augustus: Twintigste Zondag
door het jaar
8.30 uur gestev fam. Hermans-W illems,
echtp.Caulfield-Tholen,
9.30 uur plev Jan Peters (vw buurtbewoners)
Zondag 21 augustus: Een-en-twintigste
Zondag door het jaar

B A SILIEK

VA N

O.L. V RO UW

VA N H ET

Zondag 24 juli: Zeventiende Zondag
door het jaar
10.30 uur: plev Jacques Castro en Jetty
Schellinx, gestev echtp Caulfield-Tholen
Dinsdag 26 juli: HH. Joachim en
Anna, ouders v d heilige maagd Maria
08.30 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen
W oensdag 27 juli: Z. Titus Brandsma,
priester en martelaar
08.30 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen
Donderdag 28 juli
08.30 uur ev kinderen v d Kinderkrans
en leden v d Aartsbroederschap, v ouders
en broer, gestev echtp.Caulfield-Tholen
10.30 uur zegen v Carla Kaay-de Harde
Vrijdag 29 juli: H. Marta
08.30 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen
Zaterdag 30 juli: Maria op zaterdag
09.00 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen
Zondag 31 juli: Achttiende Zondag

8.30 uur ev Nenette Oosterwijk-Corbeij;
gestev v echtp.Caulfield-Tholen
9.30 uur pljrd Frits Pfennings; gestpljrd
ouders W etzels-Heijnen; gestplev fam.
Bronneberg-Molenaar, fam. Delahaye;
Zaterdag 27 augustus: H. Monica
18.00 uur gestpljrd Diny Kleikamp
gestpljrd Zef Durlinger, gestpljrd W il Laumen, W il W auben , Truus Spetgens, ouders
Krekels-Kemmerling, ouders W etzels-Latten, Jack Renette en grootouders M ustersNiesten en dochter Bella, levende en overl.
leden van de St.-Rosa-Sociëteit, ouders
Sjang en Fientje Tummers-Janssen gestplev
ouders Maassen-Janssen en Anne-Mieke;
ouders W ijshoff-Jaeger, ev v Harrie Vink,
gestev W im van Groenendaal en Joke, nadienst Lily vd Heijden-Krischer (Jeugdkoor)

H. H A R T
door het jaar
08.30 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen
10.30 uur ev Leo Geurten en fam.
Geurten-Jötten
Dinsdag 2 augustus
08.30 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen
W oensdag 3 augustus
08.30 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen
Donderdag 4 augustus: H. Johannes
Maria Vianney - pastoor van Ars, pr
08.30 uur ev kinderen v d Kinderkrans
en leden v d Aartsbroederschap
10.30 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen
Vrijdag 5 augustus
08.30 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen
Zaterdag 6 augustus: Feest van de
Gedaanteverandering van de Heer
09.00 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen
Zondag 7 augustus: Negentiende
Zondag door het jaar
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10.30 uur ev levende en overl leden v.d.
Aartsbroederschap, fam Joosten-Gonera
gestev echtp.Caulfield-Tholen
Dinsdag 9 augustus: H. Teresia Benedicta van het Kruis (Edith Stein),
maagd en martelares, patrones v Europa
08.30 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen
W oensdag 10 augustus: Feest v d H.
Laurentius, diaken en martelaar
08.30 uur ev overl.ouders Brans, gestev
echtp.Caulfield-Tholen
Donderdag 11 augustus: H Clara
maagd
08.30 uur ev kinderen v d Kinderkrans
en leden v d Aartsbroederschap
10.30 uur ev fam G. Joosten-Gonera,
gestev echtp.Caulfield-Tholen
Vrijdag 12 augustus
08.30 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen
Zaterdag 13 augustus: Maria op zaterdag
09.00 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen
Zondag 14 augustus: Twintigste Zondag door het jaar
10.30 uur ev overl. Mevr.Willems-Ketels, overl. fam Arnoldts-Thissen, overl.
ouders Schmeiz-Meisen, gestev
echtp.Caulfield-Tholen
Dinsdag 16 augustus
08.30 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen
W oensdag 17augustus: H. Jeroen,
martelaar
08.30 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen

Donderdag 18 augustus
08.30 uur ev kinderen v d Kinderkrans
en leden v d Aartsbroederschap, gestev
echtp.Caulfield-Tholen
10.30 uur ev Jan Jessen en fam.
Vrijdag 19 augustus
08.30 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen
Zaterdag 20 augustus: H. Bernardus,
abt en kerkleraar
09.00 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen
Zondag 21 augustus: Een-en-twintigste
Zondag door het jaar
10.30 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen
Dinsdag 23 augustus
08.30 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen
W oensdag 24 augustus: Feest v d H.
Bartolomeüs, apostel
08.30 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen
Donderdag 25 augustus
08.30 uur ev kinderen v d Kinderkrans
en leden v d Aartsbroederschap, gestev
echtp.Caulfield-Tholen
10.30 uur ev overl. mevr.Goossens-Geraets en overl.fam.Goossens
Vrijdag 26 augustus
08.30 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen
Zaterdag 27 augustus: H. Monica
09.00 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen

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 24 juli: 17e zondag door het jaar
10u30 Jrd. Martien van Dijk, zoon Jack van Dijk en ovl.fam.
nadienst: Christien Verheijen; Annie Jetten-Pfennings; Anna Jeurissen-M euffels
Dinsdag 26 juli: HH.Joachim en Anna, ouders v.d. H.M aagd Maria
9u00 Frans Fiddelers en Gertrudis Mostard
Donderdag 28 juli
9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven
Zondag 31 juli: 18e zondag door het jaar
10u30 zwd. Christien Verheijen; zwd. Annie Jetten-Pfennings; gest.jrd. Albert en Mai OrbonsMevis en pater Emile
Dinsdag 2 augustus
9u00 t.e.v. H.Bernadette
Donderdag 4 augustus: H.Johannes Maria Vianney (Pastoor van Ars), priester
9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven
Zondag 7 augustus: 19e zondag door het jaar
10u30 Reinhard en Fien v.d.Brock-Limpens;
Dinsdag 9 augustus: Feest van H.Teresia Benedicta van het Kruis (Edith Stein), maagd,
martelares en kloosterlinge, patrones van Europa
9u00 t.e.v. H.Bernadette
Donderdag 11 augustus: H.Clara, maagd
9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven
Zondag 14 augustus: 20e zondag door het jaar
10u30 ovl.oud. Gerards-Schoonus
Maandag 15 augustus: Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming
10u30 t.e.v. OLV van Lourdes
Dinsdag 16 augustus
9u00 Tilke Jetten-Hanckmann
Donderdag 18 augustus
9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven; gest. H.Mis Jozef Claessen
en Maria Demandt
Zondag 21 augustus: 21e zondag door het jaar
10u30 Jrd.oud. vd.Hombergh-Quanjel; jrd. Martin Schiepers; jrd. Pierre Bovendeaard; Sef
Dieteren; Michel Ehlen en ouders
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Dinsdag 23 augustus: H.Rosa van Lima, maagd
9u00 t.e.v. H.Bernadette
Donderdag 25 augustus
9u00 roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
OVERLEDEN
Op 14 mei overleed Mart van Bentem (80 jaar), Dr.Nolenslaan 2
Op 19 juni overleed Christien Verheijen (82 jaar), Odasingel 275
Op 19 juni overleed Annie Jetten-Pfennings (85 jaar), Odasingel 77
Op 19 juni overleed Anna Jeurissen-Meuffels (95 jaar), voorheen Fr.Erensstraat 21
Mogen zij rusten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer.
GEDOOPT
Op 3 juli werd gedoopt: Lotte Haine (Weustenradestraat 19).
Op 17 juli werd gedoopt: Marit Vriezelaar (Baandert 51)
Moge zij onder de goede zorgen en het voorbeeld van ouders, peter en meter en van de hele
geloofsgemeenschap, opgroeien tot goede christenen.
HUISCOMMUNIE
Op de vrijdag 5 augustus (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 4 augustus) wordt deze in de rest van
de parochie rondgebracht.
MARIA TENHEMELOPNEMING
Enkele keren per jaar viert de Kerk een 'doordeweekse dag' als zondag. De bekendste zijn Kerstmis
en Hemelvaartsdag. M inder bekend zijn (omdat het geen algemeen vrije dagen meer zijn) Maria
Tenhemelopneming (15 augustus) en Allerheiligen (1 november). Daarom vieren we in onze
Bernadettekerk deze dagen om 19 uur 's avonds een H.Mis om zoveel mogelijk mensen in de
gelegenheid te stellen aanwezig te zijn. Bij wijze van experiment willen we dit jaar op maandag
15 augustus de H.Mis om 10.30 uur vieren (net zoals op zondag), omdat veel mensen in deze
periode toch vrij zijn. Bovendien lijken steeds meer kerkgangers liever overdag dan 's avonds
naar de kerk te komen, omdat al enige jaren het aantal kerkgangers op Kerstavond en bij de
Paaswake daalt, en op Kerstmorgen en Paasmorgen toeneemt. Tevens zal zoals gebruikelijk
de door U meegebrachte "Kroedwusj" gezegend worden.
KINDERW OORDDIENST
In de vakantietijd is geen kinderwoorddienst. We beginnen weer op 11 september.
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'.
SPREEKUUR
Op donderdagmorgen van 9.30 tot 10.30 u. en op vrijdagavond van 17 tot 18 u. (behalve 1e
vrijdag van de maand) is altijd iemand aanwezig.
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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

17 E ZO ND A G D OO R
zaterdag 23 juli
maandag 25 juli
woensdag 27 juli

19.00 u. Zeswekendienst Marga Fanselow-Kessels
19.00 u. OLV v. Lourdes
19.00 u. Roepingen voor priesterschap, diaconaat en religieuze leven
18 E ZO ND A G D OO R

zaterdag 30 juli
maandag 1 aug
woensdag 3 aug

19.00 u. 1 Jrd Tinus van Zwieten
19.00 u. OLV v. Lourdes
19.00 u. Roepingen voor priesterschap, diaconaat en religieuze leven

maandag 22 aug
woensdag 24 aug

H ET JA A R

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

zaterdag 20 aug

H ET JA A R

e

20 E ZO ND A G D OO R
zaterdag 13 aug
maandag 15 aug
woendag 17 aug

H ET JA A R

19.00 u. OLV v. Lourdes
19.00 u. W illy v. Hees en overl. Ouders Keijzers-Franken
19.00 u. Roepingen voor priesterschap, diaconaat en religieuze leven
19 E ZO ND A G D OO R

zaterdag 6 aug
maandag 8 aug
woensdag 10 aug

H ET JA A R

H ET JA A R

19.00 u. Jrd Niek Vrehen en Mia Vrehen -v.d.W al
Jrd Jan Smeets
19.00 u. OLV v. Lourdes
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 10.00 - 12.00 u. geopend voor stil gebed.
Misintentie's voor het volgende parochieblad opgeven vóór 13 augustus.
Misintentie’s kunt u opgeven bij Dhr. W .Oostenbrink F4511801,
bij een van de leden van het priesterteam, kerkbestuur of kosteres.
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Gedoopt
Quinten, zoon van het echtpaar Geelen-Hoyng, Tacitusstr 14
Lyam, zoon van het echtpaar Lamers-Smeets, Frankenlaan 36
Juliëtte, dochter van het echtpaar W estdorp-v.Helden, Lupinestr.6
Demi, dochter van het echtpaar v.Gehlen-v.Pey, Cavaleriestr.11a
Wij bidden dat Quiten, Lyam, Juliëtte en Demi onder de goede zorgen van
hun ouders en naar hun voorbeeld en ook dat van hun peter en meter en van
de hele geloofsgemeenschap moge opgroeien tot goede christenen.
Overleden
Marga Fanselow-Kessels, Bovenderstraat 35, Merkelbeek, 46 jaar,† 5-6-05
Mogen zij rusten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer.
Uit Lim burgse heiligenkalender
1 Augustus: Alphonsus de’Liguori, stichter van de Redemptoristen
De Redemptoristen zijn in Limburg vooral bekend door hun bedevaartkloosters in Wittem en
Roermond. De paters vieren dit jaar een jubileum, omdat het 100 jaar geleden is dat de
vooral in Wittem vereerde Sint Gerardus heilig werd verklaard en het 250 jaar geleden is dat
hij stierf.
Gerardus mag dan wel de bekendste heilige van de Redemptoristen zijn, hij is niet de enige
heilige van de orde. Veel belangrijker was in wezen de stichter Alphonsus de’Liguori, wiens
feestdag op 1 augustus wordt gevierd. Alfonso M aria werd op 27 september 1696 in Marianella in Italië geboren. Hij stierf op 1 augustus 1787 in Nocera dei Pagani, vlakbij Napels.
Aanvankelijk was De’Liguori een vooraanstaand advocaat, maar in 1723 verloor hij een
belangrijk proces en dat betekende een kentering in zijn leven.
Alphonsus werd priester en predikte vurig in achterbuurten en op het platteland. In 1731
stichtte hij een vrouwelijke kloosterorde en in 1732 ook een mannelijke: de Orde van de
Allerheiligste Verlosser: de Redemptoristen. Erg florissant ontwikkelde de orde zich aanvankelijk niet, want een jaar na de oprichting had hij pas één volgeling. De’Liguori stond
bekend als een radicaal type en de statuten van de orde werden aanvankelijk ook niet goedgekeurd door de paus.
Langzaam ontwikkelde Alphonsus zich wel tot een belangrijke moraaltheoloog en schreef hij
een handleiding voor biechtvaders. Zijn boek Gloria di Maria uit 1750 werd een van de
invloedrijkste boeken over Maria die ooit geschreven zijn. In 1762 werd Alphonsus benoemd tot bisschop. Tussentijds werd hij wel nog een keer afgezet als overste van de orde.
Desondanks werd hij in 1839 heilig verklaard en in 1871 uitgeroepen tot kerkleraar.
De Redemptoristen zijn sinds 1832 in Nederland gevestigd. W ittem was hun eerste klooster.
Voor meer informatie over de jubileumactiviteiten: www.redemptoristen.nl.
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