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Dit parochieblad is bedoeld voor een periode van 6 weken.
De volgende aflevering verschijnt 17 december 2005.

TROUW
Ze ging iedere morgen naar de ochtendmis. Om 7u45 was ze er. Wie? Een jonge moeder:
een zakenvrouw die - naast de zorg voor haar 5 kinderen - ook nog een drukke winkel
midden in het centrum van een grote stad moest verzorgen. Ze kende al de klanten - van
sommigen wist ze dat die het niet breed hadden. Haar man was trots op haar, maar soms
had hij commentaar als hij zag dat ze weer een arme had geholpen. En toch ......... Iedere
morgen was ze in de kerk. Trouw-zijn is de grootste deugd die een mens kan opbrengen
Toen ik kapelaan werd in Midden-Limburg viel het me op dat er verschillende mensen
waren die iedere morgen of avond trouw in de kerk waren. Zo zag ik ook een vader - later
bleek hij directeur te zijn van een bedrijf. In een andere parochie leerde ik een gelovige
kennen die elke morgen trouw in de kerk was. Hij was aandachtig en trok als het ware de
woorden van de priester uit de mond. Hij bleek doofstom te zijn - maar wonder boven
wonder wist hij precies wat de priester zei of bad. Ook in Sittard zie ik van die trouwe
mensen iedere ochtend of avond in onze kerk. Wij priesters moeten zelf ook trouw zijn.
Daarom dat we iedere dag de H. Mis opdragen. Sommige collega’s zeggen wel eens: ja
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maar één dag in de week ben ik er niet. Kan wel zo zijn, maar de H. Mis willen we in ieder
geval elke dag opdragen - dat moet altijd doorgaan! In onze moderne tijd lijkt het alsof de
mens-van- nu minder tijd heeft voor dit alles. De hectische tijd heeft de mens meer in zijn
greep. Of laat de mens anno 2005 zich meer (in)pakken? En dat laatste zie je meer en meer.
Een conferencier zei eens heel treffend: Wij - Nederlanders - staan ‘s morgens vroeg op om
als eerste in de file te staan. Het lijkt erop dat we de drukte om ons heen zoeken en er niet
zonder kunnen. Moe gewerkt komen we ‘s avonds thuis en zakken achter het eten en voor
de TV in slaap en laten we het “geweld” van de TV gelaten over ons heenkomen. Een
gelovige is juist iemand die keuzes weet te maken. Die bewust elke dag zijn contact met
God en de medemens zoekt en onderhoudt. Oh maar, dat doe ik in de natuur ........ zei
iemand laatst tegen me. Ik ga elke dag wandelen en dan denk ik vaak aan God. De natuur is
dan voor mij een soort kerk. Die zo denkt heeft nog niet de waarde van de Eucharistie
ontdekt. In de wandeling van de natuur ben ik met mijn gedachten aan het woord........ en
denk ik o.a. over God. Maar in de H. Mis spreekt God persoonlijk tot mij en voedt Hij mij
persoonlijk met de gaven van Zijn Eucharistie. Hij is aan het woord, niet ik......... Een heel
andere instelling en die gaat veel dieper. Daarom respecteer ik ten zeerste de gelovigen die
trouw zijn - iedere week en als het kan ook door de week! Het doet me verdriet als men
trouwe mensen minder respecteert! Integendeel, ze zijn een voorbeeld voor onze tijd!
Deken W. van Rens

WIE WAS DEKEN TIJSSEN? DEEL VII
De begaafde en getalenteerde directeur van Rolduc, Corten, maakte het Tijssen extra
moeilijk. Corten was een man die met grote goedheid en toegeeflijkheid zijn doel trachtte te
bereiken. Hij kon nu eenmaal geen kwaad zien in zijn jongens Daardoor ontstond bij
Tijssen een zekere nervositeit. Tijssen voelde dat de directeur niet achter hem stond en dat
hij er soms als prefect helemaal alleen voor stond. Voelde prefect Tijssen dat hem door
onvoldoende rugdekking van de directeur en zijn collega's, de teugels ontglipten? Sommigen zijn van mening, dat prefect Tijssen orde en tucht op Rolduc heeft gered: Het is slechts
een vermoeden. Het waren overigens niet alleen studenten die misbruik maakten van directeur Cortens goedheid. Ook een aantal docenten nam het niet meer zo nauw met de reglementen. Na het plotselinge overlijden van directeur Corten benoemde bisschop Drehmanns
de directeur van het Bisschoppelijk College van Roermond, Laurentius Schrijnen, tot
directeur van Rolduc. Of de bisschop overwogen heeft prefect Tijssen in die functie te
benoemen, weten we niet zeker.Dat er in die dagen heel wat mis was op Rolduc, blijkt uit
een aantal brieven met kritiek en aanbevelingen, die docenten van Rolduc naar de bisschop
stuurden. De docenten gaven hiermee gehoor aan een verzoek van de bisschop om geïnformeerd te worden over de toestand op Rolduc. Enkele van de voornaamste klachten: van de
directeur werd verwacht, dat hij de docenten geregeld consulteerde en hun gelegenheid tot
inspraak gaf. Hij moest de wereldse geest onder de docenten bestrijden, terwijl deze op hun
beurt hun gedrag ook dienden aan te passen door tegenover de leerlingen het goede voorbeeld te geven met betrekking tot het geregeld lezen van de mis, het op tijd opstaan, het
preken en het stipt vervullen van de beroepsplichten. Uitstapjes naar Aken in civiel kos-
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tuum, het bezoek van dames en al te vertrouwelijke omgang met leerlingen moesten tot een
minimum worden beperkt. Op de studenten zou strenger worden toegezien en subversieve
elementen moesten verwijderd worden. Tevens werd gepleit voor een selectiever aannamebeleid. Leerlingen met roeping voor bet priesterschap zouden beter begeleid moeten worden, opdat hn roeping niet verloren ging.. Tijssens' verhouding tot de leerlingen was goed
en werd naarmate de jaren verstreken steeds beter. Veel oud-leerlingen benadrukken zijn
diepe gevoel voor rechtvaardigheid, zijn grote goedheid en behulpzaamheid. 'Prefect
Tijssen was een man van gezag van wie de jongens veel accepteerden, omdat hij tevens de
reputatie had goed en rechtvaardig te zijn. De prefect kon genieten van de voetbalwedstrijden die georganiseerd werden tussen de Limburgse en niet-Limburgse studenten. Een
krachtmeting die in de winter herhaald werd door sneeuwballengevechten! Intens leefde hij
mee met de schutterij van Rolduc, die hij inspecteerde als ze terugkwam van het schuttersfeest in Herzogenrath. Diepe indruk maakte hij op een aantal leerlingen, waarvan de vader
of moeder overleed. Ook de Sittardse dichter René Klinkenbergh (broer van Céline Klinkenbergh) had zo'n herinnering. Teruggekeerd van de begrafenis van zijn vader, werd hij en
zijn broer door de prefect Tijssen opgewacht, die hen troostend toesprak. (Overigens is
René Klinkenbergh dezelfde man die in 1947 de opschriften maakte voor de zes klokken
van de Grote Kerk.) Tijssen kende geen favorieten en de jongens van deftige komaf genoten
bij hem geen privileges. W el besteedde hij extra aandacht aan de jongelui, die roeping
hadden voor het priesterambt en de minderbedeelden onder de leerlingen. Zo zorgde hij er
persoonlijk voor dat leerlingen die geen Sinterklaasgeschenk van thuis ontvingen, toch een
pakje kregen.
Vrij naar Dr. A.Jacobs, "Louis Tijssen"
wordt vervolgd
Jac. Schreurs m.s.c." Pastoor-Deken Tijssen van Sittard"
Mensen, die gebedsintenties of gebedsverhoringen willen opgeven, kunnen dat
altijd doen bij de deken, de kapelaan of een van de diakens.
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 maand november luidt:
‘Wij bidden dat overal in de wereld een eind wordt gemaakt aan alle vormen van terrorisme”.
En voor onze Missie bidden we in november:
“dat door onze inspanningen van gelovigen, in verbondenheid met krachten die leven in de
maatschappij, de nieuwe en oude boeien verbroken mogen worden, die de ontwikkeling
van het Afrikaanse continent tegenhouden”.
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SINT MARTINUS
Op vrijdagavond 11 november om 18.00 uur vieren wij in de St. Michielskerk, op de
markt, het Sint Maartensfeest. Ons jeugdkoor zal de viering in de kerk opluisteren en een
aantal kinderen zullen een extra bijdrage leveren in de verzorging van de viering, o.a. het
Sint Maartensspel. Aansluitend aan die viering in de kerk vindt er een feestelijke lampionnenoptocht plaats waarin Sint Maarten, enkele soldaten en de bedelaar mee zullen trekken.
Alle kinderen, ouders en iedereen is uitgenodigd om mee te trekken. Hoe meer lichtjes en
mensen, hoe meer wij kunnen laten zien waar wij voor staan, namelijk dat wij net zoals
Sint Maarten een lichtje willen zijn in deze soms nogal donkere wereld. Ook als je weinig
hebt, kun je dit toch nog delen met iemand die nog minder heeft.
De lampionnenoptocht zal begeleid worden door het jeugdorkest van de Philharmonie.
(hartelijk dank daarvoor!) De route voert dit jaar vanuit de kerk in de richting van V&D en
dan rechts af de Molenbeekstraat in om via de Limbrichterstraat in de Begijnhofstraat te
komen en dan deze straat door richting de Sint Petrusschool. Hier zal een vuur branden en
wacht de deelnemers een traktatie en bovendien ontvangen degenen met de mooiste zelfgemaakte lampionnen een prijs. Moge het weer een groots ‘vrede’-feest worden! Ik nodig
dan ook iedereen uit naar de Michielskerk en de optocht te komen.
Hartelijk welkom!!
Kapelaan A. van der
Wegen
Een eeuwenoud Sint Maartensversje
Sinte, Sinte Maarten;
De koeien dragen staarten;
De koeien dragen horens;
De kerken dragen torens;
De meisjes dragen rokken;
Hier woont een rijke man;
die ons veel geven kan.
Veel zal hij geven;

Zalig zal hij leven;
Zalig zal hij sterven;
de hemel zal hij erven,
God zal hem lonen
met honderdduizend kronen
met honderdduizend lichtjes aan,
daar komt Sinte Maarten aan.

HEROPENING KATHEDRAAL ROERMOND
Op zondag 4 december wordt de Limburgse bisschopskerk in Roermond feestelijk heropend. De Sint Christoffelkathedraal is het afgelopen jaar grondig gerenoveerd en heringericht. De werkzaamheden van fase I worden op dit moment afgerond en zijn begin december klaar. De opening bestaat onder meer uit een pontificale H. Mis en vesperviering
door de bisschop waarvoor iedereen van harte welkom is.

KINDERWOORDDIENST
Op de 2e en 4e zondag van de maand is tijdens de H.Mis van 10.30 uur in de Bernadettekerk een kinderwoorddienst, met name bedoeld voor kinderen van 8 tot 12 jaar. Dus de
komende maand op: 13 en 27 november en 11 december.
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INPAJOKO - PAJO - KLEUTERS
Eenmaal per maand komt in de pastorie in de Baandert het Interparochieel Jongerenkontakt
(INPAJOKO) samen, voor jongeren die het H.Vormsel al ontvangen hebben. Het boek
'groeien in geloof' staat tijdens deze bijeenkomsten centraal. De eerstvolgende bijeenkomsten zijn op dinsdag 8 november en dinsdag 6 december van 18-19 uur .
Iedere 2 weken is op woensdag van 13.30-15.00 uur in het parochiezaaltje van de Bernadettekerk de PAJO-club, voor kinderen van 8-12 jaar. De eerstvolgende bijeenkomst is op 9
november. Iedere 2 weken is op vrijdag van 13.30-15.00 uur in het parochiezaaltje van de
Bernadettekerk kleutercatechese, voor kinderen van 4-8 jaar. De eerstvolgende bijeenkomst
is op 11 november.

DAG VAN VERZOENING EN VERGEVING VOOR ALLE
LIMBURGSE KATHOLIEKEN
Op zaterdag 12 november wordt in Sittard een Dag van Verzoening en Vergeving gehouden
voor alle gelovigen in Limburg. De dag is de afsluiting van het pastorale jaarthema over
Verzoening en Vergeving. Hoofdspreker op de dag is emeritus-hulpbisschop mgr. J. Lescrauwaet van Haarlem. Een ander belangrijk onderdeel van het programma is een verzoeningsviering, waarin de vraag centraal staat waar gelovigen en de kerk zelf fouten gemaakt
hebben. Bisschop F. W iertz heeft voor alle jaren tot 2010 een pastoraal thema vastgesteld.
Het bisdom wil op die manier de grote geloofsthema’s op een structurele manier onder de
aandacht brengen. De jaarthema’s zijn gekoppeld aan de zeven sacramenten. Dit jaar staat
het sacrament van boete en verzoening centraal. Veel mensen maken zich zorgen over de
verharding en verbrokkeling in de samenleving. Christenen hebben de opdracht om een
ander geluid te laten horen: verzoenend en vergevend. Maar hoe doe je dat. Verzoening
kent vele kanten: verzoening met ons eigen leven, met onze naasten, met mensen die buiten
de gemeenschap dreigen te vallen en met God. Centraal tijdens de Limburgse verzoeningsdag staan de zeven werken van Barmhartigheid. Zo wordt rond ‘het spijzigen van de hongerigen’ gesproken over de voedselbanken in Limburg. Het ‘herbergen van vreemdelingen’
vertaalt zich in een workshop over de positie van allochtonen in Limburg en een workshop
over omgaan met nieuwkomers in de parochie. In totaal hebben de bezoekers de keuze uit
11 workshops. Het sacrament van de biecht komt heel speciaal aan bod in de workshop ‘het
kleden van de naakten’. Veel mensen worstelen met een gevoel van tekort schieten en
slechts weinig mensen maken gebruik van het sacrament van boete en verzoening. W at
houdt hen tegen? En wat is de ervaring van mensen die wel hun naaktheid, hun schuldgevoel voor God durven neerleggen? Bijzonder is dat de workshop geleid wordt door pater
Marijsse. Hij is biechtvader in het bekende Franse biechtoord Ars. In navolging van paus
Johannes Paulus II die tijdens het jaar 2000 vergeving vroeg voor de fouten van de kerk,
vindt tijdens Dag van Verzoening en Vergeving ook een verzoeningsviering plaats. Bisschop W iertz zal daarin voorgaan en samen met anderen kijken naar fouten die gelovigen in
Limburg of vertegenwoordigers van de kerk maken. De Dag voor Verzoening en Vergeving
staat open voor iedereen die geïnteresseerd is. Alle parochies hebben een aantal uitnodigingen ontvangen om onder belangstellenden te verspreiden. Deelname is gratis. Kijk voor
een uitgebreid overzicht van de workshops op: www.bisdom-roermond.nl. Voor opgave of
meer informatie: Diocesane Pastorale Dienst - Postbus 75 - 6040 AB Roermond
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Doe mee aan bijdrage voor ons parochieblad!! Zie
hiervoor inlegbladzijde in het midden van dit parochieblad!!
Iedere bijdrage - hoe klein of groot ook - is welkom!!
LLL

Vijf minuten ……..

ofschoon zij zo naar mijn aandacht
hunkeren.

Heer, geef mij nog vijf minuten,
voordat ik kom te sterven
Heer, geef mij nog vijf minuten
om te danken
voor het leven dat U mij gaf,
voor al die lieve mensen
in voor- en tegenspoed.

Heer, geef mij nog vijf minuten
om lief te hebben
daar waar ik tekort geschoten ben
in het geven van liefde,
in het geven van mijzelf.

Heer, geef mij nog vijf minuten,
om te vergeven
al wie mij pijn heeft gedaan;
om ’t weer goed te maken
tussen U en mij.
Heer, geef mij nog vijf minuten
om te glimlachen
tegen al die mensen
die ik zomaar voorbij gelopen ben,

Heer, geef mij nog vijf minuten
om over mijn leven na te denken,
of het wel goed is geweest
en goede vruchten heeft opgeleverd.
Heer, geef mij nog vijf minuten,
opdat ik met ’n gerust hart
kan sterven.
Heer, geef mij nog vijf minuten
voordat het te laat is

MILLENNIUMOUDE MUZIEK HERLEEFT BIJ SCHOLA GREGORIANA SITTARDIËNSIS
De Gregoriaanse muziek, welke haar oorsprong vindt in de vroeg synagogale traditie, leeft
nog.Deze millenniumoude traditie wordt levendig gehouden door de vele grotere en kleinere koren welke deze muziek met veel enthousiasme tot klinken laten komen in een omgeving waarin deze het meest tot zijn recht komt, namelijk in de Rooms Katholieke eredienst.
Helaas beschikken we niet over geluidsdragers waarmee we de oorspronkelijke uitvoeringsvorm kunnen beluisteren. W el beschikken we over aantekeningen en vanaf ongeveer het
jaar 800 over neumen handschriften. Later worden deze handschriften aangevuld. Het
vergelijken van de vele handschriften en het bestuderen hiervan ( Gregoriaanse semiologie )
hebben ons inzicht gegeven in een mogelijke verantwoorde interpretatie van het gregoriaans. De Schola Gregoriana Sittardiënsis maakt, onderleiding van haar dirigent, gebruik van
deze studies om tot een verantwoorde interpretatie van hun gezangen te komen. Deze
Schola is in 1996 ontstaan uit de fusie van de gregoriaanse koren van Overhoven en de
Baandert en telt momenteel 12 zingende leden. Zoals bij bijna allen gregoriaanse koren zijn
deze dynamische zangers, de meeste al op gevorderde leeftijd. Om dit oude cultuurgoed
voor onze omgeving te behouden en om tot een stabiele uitvoeringspraktijk te komen, is het
nodig om het ledenaantal te vergroten. Geïnteresseerden welke met ons mee willen gaan, in
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een millenniumlange traditie met eeuwigheidswaarde, zijn welkom.De repetities vinden
plaats op dinsdagavond 19.15 uur tot 20.45 uur in het kerkzaaltje van de H.Hartparochie in
Overhoven .Maandelijks wordt, meestal in een weekend op de zaterdagavond en zondagmorgen de viering opgeluisterd in Overhoven en in de Baandert. In 2006 viert de Schola
haar 10 jarig bestaan, in ons jubileum weekend in oktober 2006 zal het Hooglied centraal
staan ook hierin vragen wij extra ondersteuning van koorzangers. Alle ander inlichtingen
worden U verstrekt door de secretaris Leon Adams, welke telefonisch bereikbaar is onder
nummer 046 4524510

OPBRENGSTEN VERSCHILLENDE AKTIE’S
In de afgelopen maand oktober waren er verschillende aktie’s. W ereldwijd zijn verschillende delen van onze continenten getroffen door rampen met orkanen en watersnood; maar ook
aardbevingen met alle verschrikkelijke gevolgen die we op de TV hebben kunnen zien. U
weet de landelijke gironummers die we van harte bij U aanbevelen: Giro 800800 van de
Samenwerkende Hulporganisatie’s.
Toch blijven andere noden - kortbij en veraf en van onopvallende aard - bestaan: zoals
noodhulp voor zwervers en daklozen bij ons in de buurt, of missieprojecten van de Pauselijke Missiewerken, of van een plaatselijke missionaris.
Daarvoor hielden we een tweetal zondagen collecte’s voor de volgende goede doelen:
Bie Zefke:

W ereldmissiedag:

Frans M eulemans:

Een plaatselijk project voor opvang en eten voor zwervers.
Dit doel heeft bij onze parochie’s (met de huizen Kollenberg,
Baenje, Agnetenberg) een totaalbedrag van i 546,97 opgebracht.
Misieprojecten onder toezicht van de Pauselijke Missiewerken:
Dit doel heeft bij onze parochie’s (met de huizen Kollenberg,
Baenje, Agnetenberg) een totaalbedrag van i 680,23 opgebracht.
Bij zijn vertrek afgelopen weekeinde mocht hij weer wat geld
meenemen die we op W ereldmissiedag voor hem hadden gevraagd: het Kerkbestuur heeft dit bedrag afgerond en we gaven
hem i 450,00 mee. Het Father M eulemanscomité gaat ijverig
door met haar taak om gelden voor Frans te verzamelen. Ook dit
comité gaf Frans alvast een enveloppe mee! Frans, sterkte en
God’s Zegen voor je werk!

MENSEN IN NOOD
De kledingactie welke onlangs voor Mensen in Nood werd gehouden, heeft bij de Petruskerk 500 kg en bij de Pauluskerk 450 kg opgebracht. Mensen in Nood wil iedereen die
daaraan heeft bijgedragen hartelijk bedanken!
De vrijwilligers zullen op termijn weer een inzamelingsactie organiseren, maar wilt u
eerder kleding aan Mensen in Nood geven of anderszins informatie willen inwinnen belt u
dan 073-6871060 of kijkt u op www.kledingactie.nl.
PAROCHIEBLAD H. PETRUS EN H. MICHAËL - H. BERNADETTE - H. PAULUS
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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 Welkomstgroep!
Wilt u ons s.v.p. als nieuwe parochianen uw adres en telefoonnummer doorgeven? En
datzelfde verzoek richten wij ook aan degenen die binnen de parochie verhuisd zijn.
Dat kan schriftelijk of telefonisch bij de pastorie, Kloosterplein 10, 6131 EP Sittard,
046-4512275 of bij Mevr. R. Gieskens, Mgr. Claessensstraat 33, 6131 AH Sittard, 0464519039. Hartelijk dank!

GEDOOPT/GEVORMD
Melle van der Meer, gevormd, ook overleden, Stationsstr 20 Geleen, 02-10-2005
Emma, dochter van het echtpaar Kessels-v.Doezelaar, Kentstraat 15, 22-10-2005
Jip, zoon van het echtp. Linssen-Lenssen, St. Nicolaasstraat 5, Elsloo, 23-10-2005
Sophie, dochter van het echtp. Vanwersch-Driessen, Liviusstraat 3, 30-10-2005
Wij bidden dat Melle God’s Vrede mag ondervinden, maar dat ook Emma, Jip en
Sophie 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
Rob Moonen en Sylvia Kleikers, Felix Ruttenlaan 129, 25-11-05.
’God, onze eeuwige Vader, beware u in eenheid van hart en
moge de vrede van Christus steeds wonen in u en in uw huis’
8
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(Uit de huwelijksliturgie)

OVERLEDEN
Dhr. Ad. Wabeke, Odasingel 283, 79 jr , † 26-9-05
Dhr. Henny Wijnands, Winston Churchilllaan 31, 55 jr. † 30-9-05
Dhr. Melle van der Meer, Stationstr.20 Geleen, 50 jr. † 2-10-05
Mevr. Nathalie de Jong-Hoogeveen, Frankenlaan 32, 32 jr.† 6-10-05
Dhr. Sjef Schalk, Pres.Kennedysingel 12-16, 70 jr. † 7-10-05
Dhr. Pieter van Efferen, Lange Voer 27, 56 jr. † 13-10-05
Mevr. Gert Olislagers-Dols, Deken Tijssenstraat 11-1, 74 jr. † 13-10-05
Zr. Consolata -Maria Gotharda Claassen-, Plakstraat 24, 82 jr. † 15-10-05
Dhr. Jan Bielders, Pres. Kennedysingel 24 (k. 210), 80 jr. † 16-10-05
Mevr. Nelia van Pol-Schillings, Odasingel 67, 94 jr. † 18-10-05
Dhr. Gerrit Zwakhalen, Ranonkelstraat 21, 78 jr. † 26-10-05
Dhr. Harie Houben, Julianaplein 7, 88 jr. † 29-10-05
Mevr. Riekje Oomens, Schuttestraat 2 , 93 jr. † 29-10-05
Mogen zij allen rusten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer.

HEILIG UUR
Op donderdag 1 december 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 deze maand zijn dat: Begijnenhofstraat, Begijnenhofwal,
Bergstraat, Beukenboomweg, Beukenlaan en Blijdestein

REGINA CARMELI
De zusters karmelietessen van het Goddelijk Hart van Jezus nodigen
allen uit die samen met ons op zondag in aanbidding bij Jezus aanwezig
willen zijn en/of het avondgebed van de Kerk (de vespers) met ons willen
meebidden:
Zondag na de 1e 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: Duitse Vespers en Eucharistische zegen
20 - 26 november 2005 – 5 daagse retraite in stilte
Sint-Jan van het Kruis en onze tijd
We zoeken in zijn leer en leven licht en bemoediging voor enkele vragen en noden van
heden.
PAROCHIEBLAD H. PETRUS EN H. MICHAËL - H. BERNADETTE - H. PAULUS
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Leiding: Pater Theofiel Maes is karmeliet (Gent). Hij studeerde psychologie en wijsbegeerte; is sinds vele jaren begeleider van retraites en gebedsdagen.
Aanvang: Zondag, 20 november 17.00 uur
Sluiting:
Zaterdag, 26 november 10.00 uur
Kosten:,i 184, 10 december 2005:
Bezinningsdag in stilte
Bewaar het woord van Leven
De Bron die wij, gelovigen, in het hart dragen is Jezus. Voor Hem zorg dragen, van Hem
getuigen … hoe doen we dat?
Leiding:
Pater Herman Hellings (*1938) is karmeliet.
Hij is pastoor van de H. Hartparochie te Heusden-Zolder. Vanaf 1966 in de predicatie en
het begeleidingswerk. Bijbelse bezinning en de gebedspiritualiteit van de Karmel is het
“brood-ten-leven” dat hij probeert aan te bieden.
Datum: Zaterdag, 10 december, 10.00 – 17.00 uur
Kosten:i 10, - (lunchpakket meebrengen)
INFORMATIE EN AANMELDINGEN: Bezinningshuis Regina Carmeli, Kollenberg 2,
Postbus 28, 6130 AA Sittard, F 046-4525380, Zr. M. Gisela, regina.carmeli@home.nl

LIVE STRONG! KOM NAAR DE TIENERDAG
Live Strong is de slogan van meervoudig tourwinnaar Lance Armstrong. Het is ook het
thema van de jaarlijkse Tienerdag van het bisdom Roermond, die op 5 november in
Sittard wordt gehouden. De dag gaat over sterke keuzes die iedereen in zijn leven moet
maken. Op het programma staat onder meer de musical ‘De Storm’ en een optreden van
gospelkoor Together. Verder zijn er workshops over kleding maken (van spullen die je
normaal zou weggooien), sterke verhalen, sterke sporten, sterke Graffititeksten, Strong
river dansen en sterke muziek. De Tienerdag is bedoeld voor iedereen van 12 tot en met 15
jaar. De dag begint om 10.00 uur en duurt tot 17.00 uur. Er is een apart programma voor
ouders en begeleiders. Voor opgave of meer informatie: 0475-386756 of e-mail:
jongeren@bisdom-roermond.nl
JEUGD EN JONGEREN II
Update: magazine bij de W ereldjongerendagen 2005 en voor lang daarna
Tijdens de W ereldjongerendagen in Keulen afgelopen zomer hebben de Landelijke Kerngroep W JD en de Katholieke Bijbelstichting (KBS) het magazine ‘Update’ uitgegeven,
speciaal voor de Nederlandse deelnemers aan deze W ereldjongerendagen. Het is daar ook
aan hen uitgereikt.
In het rijk geïllustreerde full colour magazine staat het Matteüsevangelie centraal, dat
gepresenteerd wordt via een leesroute langs vijf sleutelteksten. Om te beginnen het verhaal
over de drie magiërs of wijzen die het kind Jezus komen eren (Mt 2,1-12). Aan dit verhaal
is ook het thema van de W JD ontleend: ‘W ij zijn gekomen om Hem te aanbidden’. Daarna
volgen: een passage uit de bergrede (6,1-18), de storm op het meer (14,22-36), Jezus voor
Pilatus (27,11-26) en de verrijzenis van Jezus en de uitzending van de leerlingen (28,1-20).
Verder bevat ‘Update’ onder andere een bijbelleeshulp en een bijbelquiz, materiaal en suggesties voor de invulling van drie follow-up-bijeenkomsten ná Keulen en informatie over
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catecheseprojecten voor jongeren. Verspreid over het magazine zijn statements opgenomen
van jongeren die antwoord geven op Jezus’ vraag: “W ie ben ik volgens jullie?” (M t 16,15).
Meer informatie over de inhoud van ‘Update’ is te vinden op de KBS-website:
www.rkbijbel.nl.

UW BIJDRAGE GRAAG VOOR ONS PAROCHIEBLAD!!
L L L Graag verzoeken wij U mee te doen aan de jaarlijkse vrijwillige bijdrage voor het
in stand houden van ons parochieblad. U vindt een acceptgiro/met brief als losse bijlage in
het midden van ons blad. Van harte bij u aanbevolen!! Deken W . van Rens.

MISSIEMARKT
Voor het vierde achtereenvolgende jaar vindt een markt plaats in de aula van klooster Sint
Agnetenberg ten bate van het gehandicaptencentrum Muyinga in Burundi. Er worden
adventkransen, bijzondere kerststukken en ook wenskaarten, gemaakt door de gehandicapten in Burundi, verkocht. Ook is er een kraam met eigengemaakte wenskaarten van zuster
Augustina. Naast deze hobbymarkt is er een snuffelmarkt. Nieuw is dit jaar her rad van
avontuur met leuke prijzen.
De aula is te bereiken via de Dobbelsteynporte, een zijstraat van de Rosmolensstraat.
De markt wordt gehouden op zondag 27 november van 10 tot 16 uur. De toegang is
gratis en misschien komt, net als voorgaande jaren de hulp van Sinterklaas op bezoek!

KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES
Om er zeker van te zijn dat de misintenties in het parochieblad vermeld worden, dienen ze
uiterlijk 2 december 2005 opgegeven te zijn op de pastorie, Kloosterplein 10, of op ons
e-mail adres, kantoor-fedpetrus@planet.nl. Betaling gaarne contant of op gironummer
1036575 of banknummer 147603676, beide t.n.v. Parochie H. Petrus en H. Michaël te
Sittard o.v.v. misintentie en datum.
ST.-PETRUSKERK
Zaterdag 5 november:
18.00 uur gestpljrd Gerardine Vermeulen;
pljrd Albert Statnik, Frits Hustinx, fam.
Schobben-Kraemer; plev lev en overl van de
fams Dieteren en Hellbach, Joep Kamp, Sef
Kleynen, ouders Remie-de Ree, v echtpaar
Caulfield-Tholen; nad. Nathalie de JongHoogeveen, Henny Wijnands, Sjef Schalk,
Gert Olislagers-Dols, Jan Bielders, Lies
Bergmans-Ekermans, Gerrit Zwakhalen, Harie Houben, Riekje Oomens (Samenzang)
Zondag 6 november: Twee-en-dertigste
Zondag door het Jaar
11.30 uur gestpljrd echtp. Bergmans-Schattenberg, ouders Laudy-Vaessen, echtp.
Kaptein-Haagmans; gestplev echtp. KremerSchelberg, fam. van Bommel-Straeten,
François Kallen, ouders Herzig-Schaaf; pljrd

Ad Pfennings;pljrd Adje Chau; plev Herman
en Annie Pier-Weijzen, overl ouders Binsbergen-Geenen, Harry Geffe (Samenzang)
17.30 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen
Maandag 7 november: H. Willibrord, bisschop, Verkondiger v. ons geloof, Patroon
v. d Nederlandse kerkprovincie
08.00 uur ev t.e.v de H. Geest, voor allen die
in ons bisdom en in de paochies zijn gesteld
om leiding te geven; gestev echtp. CaulfieldTholen
19.00 uur gestev fam. Bour-Oostwegel, fam.
van Gansewinkel-Michiels; ev ouders De
Wever-Brouwers, ouders Gisbertz-Wijnen
Dinsdag 8 november
08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen; ev
ouders Leonard Dieteren Maria Brandts uit
dankbaarheid,Josephine Otten
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19.00 uur ouders Hendriks-Stöcker, Twan
Douffet, Jeanine Althuizen(vw verjaardag)
Woensdag 9 november: Kerkwijding van
de Basiliek van Sint Jan van Lateranen
08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen; jrd
Sjang Bronneberg en Willy, ev ouders
Schmidt-Fliegel, Netta en Tilke, v jarige (B)
19.00 uur ev Wil Corten, echtp. Feron-Hoenen en em. pastoor Eduard Hoenen
Donderdag 10 november: H. Leo de Grote,
paus en kerkleraar
08.00 uur gestev echtp. Meulenberg-Kleuters, echtp. Caulfield-Tholen
19.00 uur ev fam. Wyszenko, Meerts en
Hendriks, Mgr.Ben Janssen, Riet Willems
19.30 uur lof met rozenhoedje (Samenzang)
Vrijdag 11 november: H. Martinus (van
Tours), bisschop
08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen,
ouders Schaekens-Peulen en zonen Jozef en
Martin
18.00 uur St-Maarten-tocht Michielskerk
19.00 uur uit dankbaarheid (Deken Tijssen)
Zaterdag 12 november: H. Josafat, bisschop en martelaar
08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen
18.00 uur plzwd v Henny Wijnands, gestplev
Maria Kissels en fam.; plev Jan Schrijen,
overl ouders Pfennings-Salvino, Wil, Zef en
Gerrit, v overl. familieleden van de familie
Canisius-van Leeuwen; uit dankbaarheid bgv
40 jr huwelijk; nad. Nathalie de Jong-Hoogeveen en Sjef Schalk, Gert Olislagers-Dols,
Jan Bielders, Lies Bergmans-Ekermans, Gerrit Zwakhalen, Harie Houben, Riekje Oomens (Samenzang)
Zondag 13 november: Drie-en-dertigste
Zondag door het Jaar
10.00 uur Dienst Klaproosdag (Petruskoor)
11.30 uur gestpljrd ouders en grootouders
Schrijen-Heltzel, Elly Eijckeler-Tummers en
Victor Eijckeler; pljrd ouders Leonard Dieteren en Maria Brandts uit dankbaarheid; plev
uit dankbaarheid bij gelegenheid v.e verj
(Samenzang)
17.30 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen,
Maandag 14 november
08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen
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19.00 uur ev Salvatore en Pepijn
Dinsdag 15 november
08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen,
Corrie Close en fam.; ev ouders SchmidtFliegel, Netta en Tilke
19.00 uur gestev Thea Scheers
Woensdag 16 november
08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen
19.00 uur ev fam. Wyszenko, Meerts en
Hendriks, Mgr. Ben Janssen, Wil Corten,
overl. ouders Kleikamp-Lemmens
Donderdag 17 november: H. Elisabeth van
Hongarije
08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen
19.00 uur v overl moeder (RR)
19.30 uur lof met rozenhoedje (Samenzang)
Vrijdag 18 november
08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen,
Fine Close; ev overl. Fam. Gieskens-Muyres
en Corbeij-Kerzens,
19.00 uur ev ouders Baggen-Starmans
Zaterdag 19 november: Maria op zaterdag
08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen,
fam. Feron-Hoenen, levende en overl. leden
van de fam. Janssen-de Ponti;
18.00 uur plzwd Mevr Nathalie de JongHoogeveen, mevr Gert Olislagers-Dols; plev
ouders Gieskens-Martens, overl ouders
Meijntz-Maintz en Wim Koolen, Sjef Koten
(vw flatbew. Parklaan); jrd Paula FrenkenHeemels; nad Jan Bielders, Lies BergmansEkermans, Gerrit Zwakhalen, Harie Houben,
Riekje Oomens (Samenzang)
Zondag 20 november: Christus, Koning
van het Heelal
11.30 uur plzwd v Sjef Schalk, gestjrd Johan
Paulus; gestplev ouders Bisschops-Maessen
en alle overl. familieleden; pljrd Zef Kil,
Jeanny Queissen-Wessels; plev overl. fam
leden Pier-Weijzen, overl v.d. fam.
Reijnders-Kuijpers (Petruskoor)
17.30 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen
Maandag 21 november: Opdracht van de
heilige maagd Maria in de tempel
08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen; ev
overl. vd fam. Smeets-Bouwels
19.00 uur gestev echtp. Storms-Sampers,
ouders en grootouders Dols-Peters
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Dinsdag 22 november: H. Cecilia, maagd
en martelares
08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen
19.00 uur ev fam. Wyszenko, Meerts en
Hendriks, Mgr. Ben Janssen,
Woensdag 23 november
08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen
19.00 uur tev OLVrouw v Lourdes
Donderdag 24 november: HH. Andreas
Dén-Lac, priester en gezellen, martelaren
van Vietnam
08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen
19.00 uur tev H. Bernadette
19.30 uur lof + rozenhoedje (Samenzang)
Vrijdag 25 november
08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen; ev
ouders Schmidt-Fliegel, Netta en Tilke
19.00 uur tiv Lourdespelgrims
Zaterdag 26 november: Maria op zaterdag
08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen,
echtp. Kaptein-Haagmans; ev grootouders
Simonis-Tummers en ouders Hage-Simonis
18.00 uur plzwd Pieter van Efferen; plev
Lies Meuwis sen-Schmeits; nad Gert
Olislagers-Dols, Jan Bielders, Lies
Bergmans-Ekermans, Gerrit Zwakhalen, Harie Houben, Riekje Oomens (Jeugdkoor)
Zondag 27 november: Eerste Zondag van
de Advent
11.30 uur plzwd v Melle van der Meer,
gestpljrd ouders de Kok-Muller, ouders
Odekerken-Mannens, ouders PfenningsHafkamp, Theo Hochstenbach, Gertruda
Hochstenbach-Zinken, dochters Thea en
Marjo, fam Hochstenbach-Geurts; gestplev
fam. Derrez, fam. Narinx pljrd ouders Frits
en Tilly Collombon-Koenen, Lambert van
Mousch; plev Zef Custers (vw 1e jrd) en Elly
Custers-Stassen, overl. van de fam. H.
Canisius-Baggen (Petruskoor)
16.30 uur Vesperdienst
17.30 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen;
Maandag 28 november
08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen;
19.00 uur tev OLVrouw v Lourdes
Dinsdag 29 november
08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen;

19.00 uur tev H. Bernadette
Woensdag 30 november: Feest v.d H. Andreas, apostel
08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen;
19.00 uur uit dankbaarheid (B)
Donderdag 1 december
08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen,
ouders Schaekens-Peulen en zonen Jozef en
Martin; ev ouders Schmidt-Fliegel, Netta en
Tilke
19.00 uur gestjrd Eduard Timmers; ev fam.
Wyszenko, Meerts en Hendriks, Mgr. Ben
Janssen; gestev echtpaar Schickx-Tummers
19.30 uur H. Uur (Samenzang)
Vrijdag 2 december
08.00 uur gestev t.e.v. het H. Hart van Jezus
ev t.e.v. H. Geest voor allen die in ons bisdom en in de parochies gesteld zijn om leiding te geven; ev echtp. Caulfield-Tholen;
19.00 uur gestev fam. Feron-Hoenen
Zaterdag 3 december: H. Franciscus Xaverius, priester
08.00 uur ev voor priesterroepingen in parochie, dekenaat en bisdom; gestev echtp.
Caulfield-Tholen;
18.00 uur plev Joep Kamp, Sef Kleynen, Wil
Martens, Mia Schaeken-Ekermans; nad Gert
Olislagers-Dols, Gerrit Zwakhalen, Harie
Houben, Riekje Oomens (J-C kwadraat)
Zondag 4 december: Tweede Zondag van
de Advent
11.30 uur plzwd Jan Bielders, plzwd Lies
Bergmans-Ekermans; plev Herman en Annie
Pier-Weijzen, Miny Reijnders-Kuijpers
(Samenzang)
16.30 uur Vesperdienst
17.30 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen,
echtp. Kaptein-Haagmans
Maandag 5 december
08.00 uur ev t.e.v de H. Geest, voor allen die
in ons bisdom en in de paochies zijn gesteld
om leiding te geven; gestev echtp. CaulfieldTholen;
19.00 uur ev ouders De Wever-Brouwers
Dinsdag 6 december: H. Nicolaas, bisschop
08.00 uur ev t.e.v de H.H. Engelbewaarders
uit dankbaarheid voor bescherming en lei-
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ding; gestev echtp. Caulfield-Tholen;
19.00 uur tiv Lourdespelgrims
Woensdag 7 december: H. Ambrosius, bisschop en kerkleraar
08.00 uur ev t.e.v. St. Joseph voor goede
gezinnen en de moed om godsdienstig te leven; gestev echtp. Caulfield-Tholen; ev Martin Meuwissen,
19.00 uur ev fam. Wyszenko, Meerts en
Hendriks, Mgr. Ben Janssen,
Donderdag 8 december: Hoogfeest Onbevlekte Ontvangenis v.d. H. Maagd Maria,
Patroonsfeest van het bisdom.
08.00 uur, echtp. Meulenberg-Kleuters; ev
ouders Leonard Dieteren Maria Brandts uit
dankbaarheid
19.00 uur ev ouders Schmidt-Fliegel, Netta
en Tilke, gestev echtp. Caulfield-Tholen
19.30 uur lof + rozenhoedje (Samenzang)
Vrijdag 9 december
08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen;
19.00 uur ouders Smeets-Renkens en Mieke
Zaterdag 10 december
08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen,
Corrie Close en fam.
18.00 uur plzwd Harie Houben, zwd Riekje
Oomens, gestpljrd ouders Keulers-Vaessen ,
pljrd ouders Gieskens-Martens; plev fam.
Gerard Driessen-Hermans (Jeugdkoor)
Zondag 11 december: Derde Zondag van
de Advent
11.30 uur plzwd v Gerrit Zwakhalen, gest
pljrd t.i.v. de lev. en overl. leden van de fam.
Spanjaard, ouders Hage-Simonis en fam.,
ouders Tacken-Crolla, 1e pljrd v Jo Timmermans-Simons en jrd v Paul Timmermans,
gestplev fam. Kelders-Schulpen; pljrd Tity
Schelberg-Cortenraad, plev Jan Bielders

(Petruskoor)
16.30 uur Vesperdienst
17.30 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen;
19.30 uur Kerstconcert Phil
Maandag 12 december
08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen;
19.00 uur tev OLVrouw v Lourdes
Dinsdag 13 december: H. Lucia, maagd en
martelares
08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen;
ev ouders Schmidt-Fliegel, Netta en Tilke
19.00 uur tev H. Bernadette
Woensdag 14 december: H. Johannes v.h
Kruis, priester en kerkleraar
08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen;
19.00 uur gestev Marijke Eijgelshoven-Eyckeler; ev Wil Corten
Donderdag 15 december
08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen,
echtp. Hosman-Flood, Lies Roppe en overledenen van de fam. Roppe-Kissels
19.00 uur ev fam. Wyszenko, Meerts en
Hendriks, Mgr. Ben Janssen, jrd overl ouders
Lammerschop-Cox, zoon Jan en dochter Mia
19.30 uur lof met rozenhoedje (Samenzang)
Vrijdag 16 december
08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen,
ouders van Groenendaal-van Weersum;
19.00 uur tiv Lourdespelgrims
Zaterdag 17 december
08.00 uur gestev Fine Close, echtp.
Caulfield-Tholen;
18.00 uur plev overl ouders Wyshoff-Bormans; jrd v Jan Bormans (Samenzang)
20.00 uur Kerstconcert St. Petruskoor en
Vocale Arabesque

ST.-MICHIELSKERK
Zondag 6 november: Twee-en-dertigste
Zondag door het Jaar
08.30 uur tev H. Bernadette
09.30 uur ev Harry Gubbens (Samenzang)
Zondag 13 november: Drie-en-dertigste
Zondag door het Jaar
08.30 uur gestjrd Ber Daniëls
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09.30 uur gestplev oudetrs Schutgens-Gijzen; plev Jan Peters (buurt) (Samenzang)
Zondag 20 november: Christus, Koning
van het Heelal
08.30 uur plev Nenette Oosterwijk-Corbeij,
ouders Schmeits-Lahaye
09.30 uur tev OLVrouw v Lourdes
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(Samenzang)
Zondag 27 november: Eerste Zondag van
de Advent
08.30 uur tiv Lourdespelgrims
09.30 uur plev lev en overl leden van Sittards Mannenkoor Si-tard, (Koor Si-tard)
Zondag 4 december: Tweede Zondag van
de Advent
08.30 uur tev H. Bernadette

09.30 uur gestplev fam. Derrez, fam. Jessen
(Samenzang)
Zondag 11 december: Derde Zondag van
de Advent
08.30 uur gestplev echtp. Bessems-Neilen
en echtp. Bessems-Grachten; plev Nenette
Oosterijk-Corbeij
09.30 uur tev OLVrouw v Lourdes
(Samenzang)

BASILIEK VAN O.L. VROUW VAN HET H. HART
Zondag 6 november: Twee-en-dertigste
van Hongarije
Zondag door het Jaar
08.30 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen;
ev kinderen van de Kinderkrans en leden
10.30 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen;
van de Aartsbroederschap
Levende en overl. leden v.d Aartsbroederschap
10.30 uur ev Fam. G. Joosten-Gonera
Dinsdag 8 november
Vrijdag 18 november
08.30 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen
08.30 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen
Woensdag 9 november: Kerkwijding van 10.30 uur Goede uitslag na controle bij de
dokter, van een zieke
de Basiliek van Sint Jan van Lateranen
Zaterdag 19 november: Maria op zaterdag
08.30 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen
Donderdag 10 november: H. Leo de Gro- 09.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen;
ev uit dankbaarheid en zegen over de famite, paus en kerkleraar
lie
08.30 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen;
Zondag 20 november: Christus, Koning
ev kinderen van de Kinderkrans en leden
van het Heelal
van de Aartsbroederschap
10.30 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen
10.30 uur Jrd Jean van der Sande en familie, Frans Wijnen en Jo Jung en alle overl.
Dinsdag 22 november H. Cecilia, maagd
v.d fam. Jung-Gunera
en martelares
Vrijdag 11 november: H. Martinus (van
08.30 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen;
ev ter gelegenheid van de geboortedag van
Tours), bisschop
mevr. Van Bokhoven
08.30 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen
Woensdag 23 november
Zaterdag 12 november: H. Josafat, bis08.30 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen
schop en martelaar
Donderdag 24 november: HH. Andreas
09.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen
Dén-Lac, priester en gezellen, martelaren
Zondag 13 november: Drie-en-dertigste
van Vietnam
Zondag door het Jaar
08.30 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen;
10.30 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen;
ev kinderen van de Kinderkrans en leden
pljrd Emiel Cals
van de Aartsbroederschap
14.00 uur Gouden Bruiloft Harie en Annie
10.30 uur v Lies van Oppen-Dukers
Boshouwers-Knoors
Vrijdag 25 november
Dinsdag 15 november
08.30 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen;
08.30 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen;
ev overl. familie Arnoldts-Thissen
Kracht en vertrouwen voor Jan en Marian
Zaterdag 26 november: Maria op zaterdag
Vrolijk
09.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen
Woensdag 16 november
Zondag 27 november: Eerste Zondag van
08.30 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen
de Advent
Donderdag 17 november: H. Elisabeth
PAROCHIEBLAD H. PETRUS EN H. MICHAËL - H. BERNADETTE - H. PAULUS
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10.30 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen;
pljrd Mia en Wim Lubbers, Frans Geurts
Dinsdag 29 november
08.30 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen
Woensdag 30 november: Feest v.d H. Andreas, apostel
08.30 uur gestev Caulfield-Tholen
Donderdag 1 december
08.30 uur ev kinderen van de Kinderkrans
en leden van de Aartsbroederschap
10.30 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen;
Vrijdag 2 december
08.30 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen
Zaterdag 3 december: H. Franciscus Xaverius, priester
09.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen
Zondag 4 december: Tweede Zondag van
de Advent
10.30 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen;
plev levende en overl. leden van de Aartsbroederschap
Dinsdag 6 december: H. Nicolaas,
bisschop
08.30 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen
Woensdag 7 december: H. Ambrosius,
bisschop en kerkleraar
08.30 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen
Donderdag 8 december: Hoogfeest Onbe-

vlekte Ontvangenis v.d. H. Maagd Maria
08.30 uur ev kinderen van de Kinderkrans
en leden van de Aartsbroederschap
10.30 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen
Vrijdag 9 december
08.30 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen
Zaterdag 10 december
09.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen
Zondag 11 december: Derde Zondag van
de Advent
10.30 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen
Dinsdag 13 december: H. Lucia, maagd
en martelares
08.30 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen;
ev overl. fam. Arnodts-Thissen
Woensdag 14 december: H. Johannes v.h
Kruis, priester en kerkleraar
08.30 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen
Donderdag 15 december
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 16 december
08.30 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen
Zaterdag 17 december
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

Doe mee aan bijdrage voor ons parochieblad!! Zie
hiervoor inlegbladzijde in het midden van dit parochieblad!!
Iedere bijdrage - hoe klein of groot ook - is welkom!!
LLL
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Parochie H. Bernadette - Baandert
Pastoor-deken W. van Rens, Kloosterplein 10 F 4512275
Kapelaan G. v.d. 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 (e 7 leesmis / e 21 hoogmis) kunt U ook overmaken op gironummer:
10.59.178 t.n.v. Kerkbestuur H.Bernadette
Zondag 6 november: 32e zondag door het jaar
10u30 Reinhard en Fien v.d.Brock-Limpens; ovl.oud. Collombon-Köhlen; fam. BrouwersNieling; Kees Tuip nadienst: Margaretha Hamers-Coumans; Pieter van Efferen; Nelia van
Pol-Schillings
Dinsdag 8 november
9u00 t.e.v. H.Bernadette
Donderdag 10 november: H.Leo de Grote, paus en kerkleraar
9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven
Zondag 13 november: 33e zondag door het jaar
Kinderwoorddienst
10u30 Jrd. Jan Zarubajko nadienst: Margaretha Hamers-Coumans; Pieter van Efferen;
Nelia van Pol-Schillings
Dinsdag 15 november: H.Albertus de Grote, bisschop en kerkleraar
9u00 Tilke Jetten-Hanckmann
Donderdag 17 november: H.Elisabeth van Hongarije, kloosterlinge
9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en rel.leven; gest. fam.Jennen-Palmen
Zondag 20 november: Christus, Koning van het heelal
10u30 nadienst: Margaretha Hamers-Coumans; Pieter van Efferen; Nelia van Pol-Schillings
Schola Gregoriana Sittardiensis
Dinsdag 22 november: H.Cecilia, maagd en martelares
9u00 t.e.v. OLV van Lourdes
Donderdag 24 november: HH.Andreas Dung-Lac, priester, en gezellen, martelaren
van Vietnam
9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven
Zondag 27 november: 1e zondag van de advent
Kinderwoorddienst
10u30 Jrd. Michel Ehlen en ouders; Sef Dieteren; Pierre Bovendeaard; nadienst: Nelia van
Pol-Schillings
Gemengd koor en Schola Gregoriana Sittardiensis
Dinsdag 29 november
9u00 t.e.v. H.Bernadette
Donderdag 1 december
9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven; gest.jrd. Jacob Korsten en
Elisabeth Schmeitz
Zondag 4 december: 2e zondag van de advent
PAROCHIEBLAD H. PETRUS EN H. MICHAËL - H. BERNADETTE - H. PAULUS
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10u30 Zwd. Nelia van Pol-Schillings; jrd. Bernard Köhlen; jrd. Wies Leers-Quadvlieg;
Reinhard en Fien v.d.Brock-Limpens; ovl.oud. Jacobs-Beursgens; nadienst: Pieter van Efferen
Dinsdag 6 december: H.Nicolaas, bisschop
9u00 Gest.jrd. echtg. Canton-Hermanns; t.e.v. OLV van Lourdes
Donderdag 8 december: Hoogfeest: Onbevlekte Ontvangenis vd H.maagd Maria
9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven; gest. H.Mis t.e.v. OLV van
Lourdes en H.Bernadette
Zondag 11 december: 3e zondag van de advent Kinderwoorddienst
10u30 1e Jrd. Jack van Dijk Kinderkoor
Dinsdag 13 december: H.Lucia, maagd en martelares
9u00 t.e.v. H.Bernadette
Donderdag 15 december
9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven
OVERLEDEN
8 oktober: Margaretha Hamers-Coumans (87 jaar), Bergstraat 5-10
13 oktober: Pieter van Efferen (56 jaar), Lange Voer 27
18 oktober: Nelia van Pol-Schillings (94 jaar), Odasingel 67
Moge zij rusten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer.
GEDOOPT
Op 30 oktober werd gedoopt: Jay Horijon, W.Goossensstraat 8.
Moge hij onder de goede zorgen en het voorbeeld van zijn ouders, peter en meter, en van
de hele geloofsgemeenschap, opgroeien tot een goed christen.
HUISCOMMUNIE
Op vrijdag 4 november en vrijdag 2 december (1e vrijdag van de maand) om 11 uur in de
ontmoetingsruimte op de 3e etage in de Odaflat. De dag van te voren (donderdag 3 november en 1 december) wordt deze in de rest van de parochie rondgebracht.
ST.CECILIA
Op zondag 27 november viert het parochiekoor St.Cecilia. Ze doen dat dit jaar samen met
de Schola Gregoriana Sittardiensis. Beide koren zullen in de H.Mis van 10.30 uur zingen
en tijdens de H.Mis zullen ook de koorjubilarissen van dit jaar gehuldigd worden.
ADVENTSACTIE SOLIDARIDAD
Op de 2e zondag van de Advent (4 december) zal een collecte aan de kerkdeur gehouden
worden voor de jaarlijkse adventsactie 'Solidaridad' voor de Kerk in Zuid-Amerika.
KERKBALANS 2005: OVERAL EN DICHTBIJ
We zijn bijna weer in de laatste maand van het jaar aangekomen en dan is het gebruik U te
herinneren aan uw kerkbijdrage. Mogen we op U rekenen? U kunt uw kerkbijdrage overmaken op Gironummer 157.19.73 t.n.v. Parochie H. Bernadette, Baandert 23, SittardBaandert, 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.
18
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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
32 E ZO ND A G D OO R
zaterdag 5 nov
zondag 6 nov
maandag 7 nov
woensdag 9 nov

H ET JA A R

19.00 u. Nadienst: Marlies Tummers
+Pauluskoor
18.00 u. H.Mis tiv Life Teen
19.00 u. Lies van Oppen-Dukers
19.00 u. Roepingen voor priesterschap, diaconaat en religieuze leven
33 E ZO ND A G D OO R

H ET JA A R

zaterdag 12 nov
maandag 14 nov
woensdag 16 nov

19.00 u. Voor alle Heiligen van onze familie
19.00 u. W illy v. Hees en overl. Ouders Keijzers-Franken
19.00 u. Roepingen voor priesterschap, diaconaat en religieuze leven

zaterdag 19 nov

15.30
19.00
18.00
19.00
19.00

C H RISTU S , K ON IN G

zondag 20 nov
maandag 21 nov
woensdag 23 nov

u.
u.
u.
u.
u.

1 E ZOND AG
zaterdag 26 nov
maandag 28 nov
woensdag 30 nov

19.00
18.00
19.00
19.00

u.
u.
u.
u.

A D VEN T

VAN DE

A D VEN T

Frits Ehlen (verjaardag)
+Pauluskoor
H.Mis tiv Life Teen
OLV v. Lourdes
Roepingen voor priesterschap, diaconaat en religieuze leven
3 E ZOND AG

zaterdag 10 dec
maandag 12 dec
woensdag 14 dec

VAN DE

19.00 u. Frits Ehlen
+Alouette
Overl. Ouders Hendriks-Spijkers en zoon Vic
19.00 u. OLV v. Lourdes
19.00 u. Roepingen voor priesterschap, diaconaat en religieuze leven
2 E ZOND AG

zaterdag 3 dec
zondag 4 dec
maandag 5 dec
woensdag 7 dec

VA N HET H EELA L

H.Mis t.e.v. 50 jarig huwelijk Henk en W ilma Quix-Vootz
Jan Salden (verjaardag)
H.Mis tiv Life Teen
fam Ehlen-Philippen en fam Kusters-v.Pij
Roepingen voor priesterschap, diaconaat en religieuze leven

VAN DE

A D VEN T

19.00 u. Voor alle Heiligen van onze familie
19.00 u. OLV v. Lourdes
19.00 u. Roepingen voor priesterschap, diaconaat en religieuze leven

PAROCHIEBLAD H. PETRUS EN H. MICHAËL - H. BERNADETTE - H. PAULUS
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Parochiemededelingen St. Paulusparochie
Van maandag tot zaterdag wordt om 18.40 uur het rozenhoedje gebeden.
Donderdagmorgen is de kerk van 10.00 - 12.00 u. geopend voor stil gebed.
Misintentie's voor het volgende parochieblad opgeven tot 4 december.
Misintentie’s kunt u opgeven bij Dhr. W.Oostenbrink F4511801, bij een van de
leden van het priesterteam, kerkbestuur of kosteres.

Gedoopt
Zoë, dochter van het echtpaar Vlijm-Mashaldina, Eisenhowerstr.317
Megan, dochter van het echtpaar Brouwers-Pfeifer, Havikstr. 10
Wij bidden dat Zoë en Megan 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.

27 november 1e zondag van de Advent
Op zondag 27 november begint de Adventstijd. Dat is de voorbereidingstijd op
Kerstmis en tevens het begin van een nieuw kerkelijk jaar. Advent komt van het
Latijnse woord ‘adventus’ dat letterlijk ‘eraan komen’ betekent. Het verwijst naar
de menswording van God op aarde, in de gedaante van het kind dat met Kerstmis
geboren wordt. In de donkerste tijd van het jaar brengt dat kind letterlijk licht in de
duisternis. Vandaar dat in de Advent elke week een kaarsje meer op de adventskrans wordt aangestoken.
De adventstijd is als voorbereiding op het kerstfeest een tijd van boete en inkeer.
In vroeger eeuwen was het ook een echte vastenperiode, net als de zes weken vóór
Pasaen. Daarom is de kleur van de liturgische gewaden zowel in de Advent als in
de Vasten paars - de kleur van boetvaardigheid - en wordt de liturgie uiterst sober
gevierd.
In de kerk wordt elke dag uit de bijbel gelezen. Er is een heel schema opgesteld om
in drie jaar tijd de hele bijbel door te werken. Met het begin van het nieuwe kerkelijke jaar op de 1e Advent begint ook een nieuwe lezingencyclus. Dit jaar begint de
de B-cyclus. Dat wil zeggen dat de evangelielezingen hoofdzakelijk genomen
worden uit het Marcusevangelie. In de Adventstijd hebben de lezingen ook allemaal te maken wachten en verwachtingen.
Kerkbijdrage : Postbank 3268633 - Rabobank 147607558

Doe mee aan bijdrage voor ons parochieblad!! Zie
hiervoor inlegbladzijde in het midden van dit parochieblad!!
Iedere bijdrage - hoe klein of groot ook - is welkom!!
L L L
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