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Dit parochieblad is bedoeld voor een periode van 5 weken.
De volgende aflevering verschijnt 21 januari 2006.

KERSTMIS: VERJAARDAGSFEEST OF GEBOORTEFEEST?
Of allebei? Zeker niet! Een verjaardag vier je wanneer je ‘n jaartje ouder wordt. Maar een
geboortefeest is heel iets anders! Dat is namelijk eenmalig en komt nooit meer terug.
Daarom dat wij katholieken zo’n grote waarde hechten aan Kerstmis als geboortefeest.
Maar hoe kan dit nu? Ieder jaar Kerstmis als geboortefeest vieren.... dat kan toch niet!
Jezus wordt toch niet ieder jaar geboren. In de liturgie van de Kerk kom je herhaaldelijk
tegen dat we dit unieke feest vieren als het Heilige en het Eenmalige. Misschien dat we als
voorbeeld nemen het Doopsel. De ouders brengen hun kind naar de kerk voor het Doopsel
en vieren heel plechtig dit moment. Je hoort ze wel eens zeggen dat het hun diep ontroert
en raakt. Alsof hun eigen kind opnieuw geboren wordt. En zo is het ook ........ Het wordt
bij het Doopsel het Kind van God. Een feestelijk moment: eenmalig en geweldig. Het kind
als dopeling draagt het doopkleed: een nieuwe mens is geboren ..... terwijl het al dagen
geleden lichamelijk geboren is. Deze diepere waarde van Christen-zijn is het grootse en
unieke wat een mens kan ontvangen bij zijn doopsel. Laatst mocht ik een kind dopen dat
door de ouders geadopteerd was. Dit doopsel onderstreepte eens te meer de vreugde om
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een nieuwe mens die je wordt bij God: lichamelijke geboorte is zeer belangrijk, maar in
God geboren zijn is de grootse vreugde die een mens kan overkomen.
Kerstmis Anno 2005: Jezus Christus wordt geboren: we vieren dat Christus opnieuw voor
U en mij geboren wordt: de Verlosser voor U en mij! Beschouwt U Kerstmis als een
verjaardagsfeest? Dan zou ik zeggen: zo’n feest valt in het water. De Redder is geboren!
Komt en Gij zult Hem vinden, liggend in een kribbe. Daarom moeten we op weg gaan. En
wel op zoek naar die diepere waarden die eenmalig en uniek zijn in ons leven.Volgen we
de herders en het grote Feest van Geboorte van onze Heer en Redder zal beginnen. Zalig
Kerstmis en alvast een Gezegend Nieuwjaar, mede namens Kapelaan en onze Diakens, en
al onze pastorale medewerkers!
Deken W. van Rens

WIE WAS DEKEN TIJSSEN? DEEL VIII
Prefect Tijssen heeft op de meeste van 'zijn' jongens een onuitwisbare indruk gemaakt. Hij
genoot grote hoogachting. Als hij na ziekte - hij leed veel aan reumatiek - na enige dagen
weer in de eetzaal verscheen, kreeg hij van de leerlingen een ovatie. Hij was geliefd, ook
omdat hij nooit iemand kwetste. Zelf werd hij wel gekwetst. Een oud-leerling herinnert zich
de staking van Rolduc. Omdat een beloofde vrije dag niet werd gegeven, brak er onder de
leerlingen een staking uit. Het kwam zo ver dat men 's avonds bij het avondgebed in de kerk
niet bidden en niet zingen wilde. Daar werd Tijssen mee geconfronteerd. Zelf luid biddend
en zingend en meteen de ergste rebellen scherp in het oog houdend, liep de prefect door het
middenpad van de kerk op en neer. Het gezag stond op het spel en het was hem aan te zien
dat hij, een dergelijke rebellie niet nam. De situatie in huis bleef een tijdlang uitermate
pijnlijk, totdat men, door van beide kanten wat water in de wijn te doen, ook dat incident
weer te boven kwam. Op de speelplaats lette hij overal op en moedigde aan tot spel.
Leerlingen die niet speelden mochten in zijn kamer een bal halen. "Vous ne jouez pas?!""
Mais mesjeu, nons n'avons pas de boule"."Allez vite à ma chambre, vous y trouverez bien
une sur la table".Hier een korte vraag vol vriendelijke belangstelling naar een zieke vader of
moeder en dan weer het achterdochtig oor scherp te luisteren gelegd naar de gesprekken van
degenen die op en neer liepen. Voor de leerlingen was het moeilijk zijn "alziend"oog te
ontwijken voor een verboden uitstapje naar een bakkerij of fruitweide. De seminaristen, de
priesterstudenten, die uit een minder welgesteld milieu stamden, hield hij de hand boven het
hoofd en dan niet op de eerste plaats, omdat ze door menig priesterleraar in de hoek werden
geduwd, maar vooral uit eerbied voor hun roeping. Op de wandelingen echter die hij
geregeld gaf, kwam hij los en liet hij zich gaan. Hij liep dan, stok in de hand, als een veldheer tussen de jongens, berg op en berg af, dat het zweet hem van zijn voorhoofd gutste.
Rolduc lag hem diep in het hart en vooraan op de tong. Niet omdat hij er de chef de la
maison was, doch vanwege de traditie van het huis en de intelligentsia uit het hele land, die
in Rolduc een gedegen basisopleiding hadden genoten. W ie over Rolduc en prefect Tijssen
spreekt zal ook zal ook zijn grote verering voor Maria niet mogen vergeten. Zijn toespraak
tot de nieuwe leden van de Mariacongregatie is geheel toegesneden op de studenten en hun
leefwereld. Beeldspraak als: 'Gij zijt geslagen tot ridder van de Koningin van hemel en
aarde' heeft het ongetwijfeld goed gedaan in die jongenswereld. De prefect wijst er nadruk-
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kelijk op dat nog nooit iemand tevergeefs een beroep heeft gedaan op Maria. Als patrones
der studiën en beschermster van kunsten en wetenschappen zal Maria hen altijd bijstaan.
Reeds de eerbiedwaardige Ailbertus, die in 1104 Rolduc stichtte, had groot vertrouwen in
Maria; hij stelde Rolduc onder haar bescherming en Rolduc heeft daar steeds wel bij gevaren. Tijssen verwijst in zijn toespraak met name naar de muurschilderingen in de kerk van
kanunnik Goebbels, die o.a. Maria als schutsvrouwe van studie, kunst en wetenschappen
afbeelden. En vooral de schemerige intimiteit van de door eeuwen gebed, gezang en wierook
doortrokken kloosterkerk krijgt haar innigste bezegeling in de kerstviering in de crypte, die
de aller schoonste Romaanse crypte der westerse wereld genoemd wordt. Sprekers en
schrijvers zijn tot in onze tijd enthousiast over Rolduc. Bisschop Frans W iertz bij het 900jarig jubileumfeest van Rolduc: "Rolduc, is de bevoorrechte plaats waaraan alle oud-Rolduciens heel speciaal gehecht zijn. Als wij dit jaar het 900-jarig bestaan vieren, dan roept dat
onmiddellijk bij ons een feestelijke stemming op. Rolduc is een stukje van onszelf geworden!"
wordt vervolgd
Vrij naar Dr. A.Jacobs, "Louis Tijssen"
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.

LITURGISCH JAAR 1
Kerstmis (25 december)
Op 25 december gedenkt de Kerk de geboorte van Jezus hier op aarde. Het verhaal van zijn
geboorte in de stal van Betlehem, door Lucas verteld in zijn evangelie, is vrij algemeen
bekend. Het verhaal van Jezus’ geboorte wordt immers niet alleen als evangelie gelezen in
de nachtmis, maar ook tijdens de vele, algemene kerstvieringen. Toch is de gedachtenis van
dit historische en vertederende gebeuren in de stad van David slechts de helft van wat met
Kerstmis in de liturgie wordt gevierd.
Geboorte in de hemel
Die 25ste december gedenkt de Kerk namelijk ook de geboorte van Jezus in de hemel als de
Zoon van God. Al aan het begin van de nachtmis komt dit naar voren in de openingstekst,
die veelal alleen nog maar in de Latijnse introïtus gezongen wordt. Als een verwijzing naar
de geboorte van Christus van eeuwigheid wordt in dit openingsgezang vers 7 uit psalm 2
genomen: ‘Hij sprak tot Mij: Gij zijt mijn Zoon, Ik heb U heden verwekt.’ In de duisternis
van de nacht is dit een verwijzing naar de onpeilbare diepte van het mysterie van God.
Daglicht
Opvallend is dat in de dagmis van Kerstmis de volgorde van deze dubbele geboorte precies
andersom is. In deze eucharistieviering spreekt de openingstekst in een aanhaling uit de
profetie van Jesaja over de geboorte van Jezus als mens: ‘Een Kind is ons geboren, een
Zoon ons geschonken: Hem wordt de macht op de schouders gelegd. Zijn naam is: Afgezant
van Gods raad.’ Als evangelie wordt dan het begin van het evangelie van Johannes verkondigd, waarin datzelfde geheim van de eeuwige voortkomst van de Zoon van God uit G od de
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Vader verwoord staat. G ods Zoon wordt aangeduid als het W oord dat ‘bij God was en God
was’. Als een verwijzing naar het daglicht wordt van het Woord gezegd dat het licht en
leven voor de mensen is.
Door de verwoording van deze dubbele geboorte, m aakt de Kerk duidelijk dat op Kerstmis
God en mens zich verenigen in Jezus Christus, die God en m ens tegelijk is. De menswording van G ods Zoon maakt de relatie duidelijk tussen God ! en ons mensen. De apostel
Paulus zegt dan ook dat de menslievendheid van God onze Heiland op aarde is verschenen.
Evert de Jong.

KERSTMIS 2005
Dierbare parochianen,
In de afgelopen weken las ik een mooi verhaaltje dat eigenlijk niets met Kerstmis te maken
heeft. Of misschien toch wel… .Laat ik u in ieder geval het verhaaltje vertellen:
Er was eens een abt die zich zorgen maakte over de ongeïnspireerde sfeer in zijn klooster.
De monniken waren niet ijverig in hun gebeden en ook niet tijdens het werk. De onderlinge
liefde was ook ver zoek. Daarom ging de abt bij een joodse rabbi te rade. De reis duurde
bijna drie dagen. Toen kon hij de rabbi om raad vragen. De rabbi zei: “Ga terug naar het
klooster en wees blij, want ik heb vernomen dat de Messias Zijn intrek in uw klooster heeft
genomen!” Verwonderd, maar met veel respect voor de woorden van de rabbi, reisde de abt
drie dagen terug en riep meteen de monniken bijeen. Hij vertelde wat hij had vernomen n.l.
dat de Messias onder hen was. Vanaf dat moment bloeiden de werklust, de dienstbaarheid
en de onderlinge liefde in het klooster als nooit tevoren. Want iedereen beschouwde de
ander als de Messias. Beste parochianen, veel godsdiensten leven met een machtige,
hoogverheven, niet te bereiken en ook angstaanjagende God. Het kerstverhaal vertelt ons
dat God niet gezocht moet worden hoog in de hemel, ver van ons mensen, maar dat God in
mensen is komen wonen; in deze wereld verblijf heeft gezocht. Hier in onze wereld, in ons
leven is de God van het kerstverhaal aanwezig. En dat heeft vér strekkende gevolgen en
niet alleen in een klooster, maar deze gevolgen kunnen ook tastbaar, zichtbaar en voelbaar
worden in onze eigen omgeving. De samenleving verandert treffend als wij in de ander de
Christus herkennen. Wij beseffen dat de ander de Messias kan zijn, maar dat jij dat zelf ook
kunt zijn: een verlosser, een M essias. Dit brengt geen mentaliteit van zelfverachting, maar
van bevestigende zelfwaarde, omdat God in ons mensenleven een woonplaats gekozen
heeft en ook mij gemaakt heeft tot verlosser van deze wereld, van mensen, van mijzelf.
Deze spiritualiteit, deze levensvisie van het kerstverhaal / het kerstgebeuren verandert niet
alleen onze houding tegenover elkaar, maar ook de materiële wereld - van pakken wat wij
pakken kunnen en grijpen wat wij grijpen kunnen - om ons heen verandert van kwaliteit.
Door deze wereld heen kan God aanwezig zijn. Moge de vrede die deze geboorte te Betlehem uitstraalde ook onze wereld, dus onze harten raken en verwarmen, opdat het voor u
persoonlijk en voor uw gezinnen weer een warm en gezellig familiefeest wordt. Gods
goedheid is nabij gekomen! Zalig Kerstfeest, vredevolle dagen en alle goeds voor 2006,

Kapelaan A. van der Wegen
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TARIEVEN STIPENDIA OOK IN 2006 GEHANDHAAFD
De adviestarieven van het bisdom voor misstipendia en de kerkbijdrage blijven ook in 2005
ongewijzigd. De tarieven zijn al sinds 2002 bevroren. Het bisdom wil hier ook volgend jaar
aan vasthouden met het oog op de slechte economische situatie en omdat veel kerkbesturen
aangeven dat naar hun oordeel het plafond is bereikt.
Vanaf 1 januari 2005 worden de volgende tarieven geadviseerd:
Eenvoudige dienst door de week (leesmis)
i 7,00
Eucharistieviering op zaterdagavond of zondag
i 21,00
Jubileumdiensten die niet tijdens de reguliere
zaterdag- of zondagmissen worden gehouden
i 210,00
Begrafenismis (rouwgeld)
i 315,00
Huwelijksmis (trouwgeld)
i 315,00
Bijdrage voor begeleiding naar crematorium Geleen, dan wel andere
reguliere begraafplaats na voorafgaande kerkdienst
i 35,00
(Extra vervoer en extra tijd: in overleg.)
Begeleiding naar ander crematorium, buiten Sittard-Geleen,
i 175,00
Enkel RK gebedsdienst crematorium Geleen (zonder uitvaart in kerk)
i 175,00
Gestichte jaardienst: eenvoudige dienst door de week (leesmis) 10 jaar
i 70,00
20 jaar
i 140,00
zaterdagavond of zondag (hoogmis) 10 jaar i 210,00
20 jaar i 420,00
De bijdrage voor rouw- en trouwdiensten wordt niet gevraagd aan parochianen die in vier
jaren voorafgaand aan de dag van de betreffende kerkdienst, kerkbijdrage hebben betaald
aan de parochie (of aan de parochie van waaruit zij zijn verhuisd naar de huidige parochie)
en per jaar tenminste het gemiddelde van de in deze jaren gelende minimum kerkbijdrage
hebben betaald. Deze minimum bijdrage is vastgesteld op i 94,00 voor de jaren 2002 tot
en met 2005.De richtsnoer voor de kerkbijdrage blijft in het bisdom Roermond 1% van het
(netto) in-komen van een economische eenheid.

KERK EN WERELD
Vanuit de commissie kerk en Wereld geven we u het volgende overzicht:
Nog af te dragen opbrengsten per 1 december j.l.
Miva 2005
Wereldmissiemaand 2005:
Zrs. Carmelietessen
Par. Baandert
Stad en Kollenberg
Totaal

i 505,55
i 230,00
i 54,46
i 385,23
i 669,69

Dit zijn de bedragen die we hier in onze parochies hebben ontvangen. Dit bedrag is overgemaakt naar het M issieburo van het Bisdom Roermond. Vanaf deze plaats willen we in ieder
geval alle milde gevers heel hartelijk danken.
Deken W. van Rens
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GEBEDSINTENTIES
De pauselijk aanbevolen gebedsintentie voor de maand juni luidt: ‘W ij bidden dat de
inspanning tot het verwerkelijken van de volledige communio onder de christenen ertoe
mag leiden dat verzoening en vrede toenemen onder alle volken der aarde.”

Parochie H. Petrus en H. Michaël - Sittard
Pastoor-Deken W. van Rens, Kloosterplein 10, ? 4512275
Kapelaan I. Krewinkel, Oude Markt 24, ? 4512628
Diaken B. ter Haar, Baandert 23, ? 4513381
Noodnummer ? 4515141
Kerkbijdrage: Giro 1032540 - Rabobank 147603676
t.n.v. Penningmeester Parochie-Comité Sittard

UW AANDACHT S.V.P.
Zaterdag 24 december: Vigilie van Kerstmis.
Vanaf 14.00 uur wordt de Kerstcom m unie gebracht aan onze zieken en andere aan huis
gebondenen. Als u niet maandelijks op Eerste Vrijdag ons Heer thuis gebracht krijgt,
maar met Kerstmis graag de K erstcommunie zou ontvangen, wordt u verzocht dit aan de
deken, de kapelaan of de diaken te melden.
Om 17.00 uur: in de St.-Petruskerk, kindje wiegen (gebedsdienst), speciaal bedoeld voor
kinderen tot en met groep 2 van de basisschool en hun ouders.
Om 18.00 uur: in de St.-Petruskerk, gezinsmis op Kerstavond, speciaal bedoeld voor
kinderen vanaf groep 3 en hun ouders.
Om 20.00 uur: in de St.-Petruskerk, inleidende Vigiliedienst van muziek, lezing, gebed
en samenzang als voorbereiding op de Nachtmis van 20.30 uur. De zang wordt verzorgd
door het St.-Petruskoor, dat ook meermalen de samenzang van alle aanwezigen zal
ondersteunen.
Om 22.45 uur: in de St.-Michielskerk, Vigiliedienst van muziek, lezing, gebed en samenzang als voorbereiding op de Nachtmis van 23.00 uur. De zang (Gregoriaans) wordt
verzorgd door de Schola Cantorum Sanctus Michael, die ook meermalen de samenzang
van alle aanwezigen zal ondersteunen m.m.v. Marottekapel.
Zondag 25 december: Hoogfeest van Kerstmis, Geboorte van de Heer.
Om 8.30 uur: Herdersmis met samenzang in de St.-Michielskerk.
Om 9.30 uur: Plechtige dagmis van Kerstmis in de St.-Michielskerk.
Om 11.30 uur: Plechtige dagmis van Kerstmis met zang van het St.-Petruskoor in de
St.-Petruskerk. Er is géén avondmis.
Maandag 26 december: Feest van de H. Stefanus, eerste martelaar.
Er is géén avondmis.
Zaterdag 31 december: Oudejaarsdag.
De grote dankdienst bij het besluit van het jaar des Heren 2005 begint om 18.00 uur!!
Zondag 1 januari: Nieuwjaarsdag, octaafdag van Kerstmis, Hoogfeest van de H. Maagd
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Maria, Moeder van God, Dag van de Vrede.
De H.H. Missen zijn als op zondag, met deze beperking dat de avondmis in de Grote
Kerk vervalt.
Vrijdag 6 januari: Eerste vrijdag van de maand. Denk erom vw onlangs gehouden
kerstcommunie wordt geen ziekencommunie gebracht.

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, 0464512275 of bij Mevr. R. Gieskens, Mgr. Claessensstraat 33, 6131 AH Sittard, 0464519039. Hartelijk dank!

Op Nieuwjaarsdag, zondag 1 januari, na de H. Mis van 11.30 uur,
willen de parochiegeestelijkheid en het Kerkbestuur graag
zo veel mogelijk parochianen in het Jochem Erenshoes (begane grond)
aan het Kloosterplein ontmoeten om nieuwjaarswensen uit te wisselen.

GEZINSVIERINGEN VAN KERSTMIS TOT EN MET PASEN
Kerstavond : zaterdagavond 24 december a.s.
17.00 uur : Kindje wiegen
Kerstverhaal aan en rond de kerststal voor de allerkleinsten.
18.00 uur : Gezinsviering met het jeugdkoor ‘St. Petrus’.
Traditionele kerstverhaal en kerstliederen mede verzorgd door de communicanten van het
komend jaar.
Heilig Vormsel : zondagochtend 22 januari 2006 om 11.30 uur
Maria Lichtmis : zaterdagavond 4 februari 2006 om 18.00 uur
Halfvasten : zondagochtend 26 maart 2006 om 11.30 uur (Krombrood rapen)
Palmpasen : zaterdagavond 8 april 2006 om 18.00 uur (palmpasenstokken)
Noteert u deze data op de kalender. Beste kinderen en ouders, hartelijk welkom!
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HET HEILIG VORMSEL
Zo’n zeventig kinderen van de groepen 8 binnen onze parochies bereiden zich op dit
moment voor op het sacrament van het Vormsel. Dit schooljaar zal de bisschop Mgr. F.
Wiertz zelf het H. Vormsel toedienen. De plechtigheid is op zondagochtend 22 januari
a.s. om 11.30 uur in de Grote kerk. Het sacrament bestaat uit handoplegging en zalving
met het Heilig Chrisma. U moet het zien als een zalving met Gods Geest ofwel Zijn Geest
die ons mensen de kracht geeft om nu zelf “ja” te zeggen op ons Doopsel. De bisschop
spreekt daarbij de woorden: “Ontvang het zegel van de Heilige Geest, de gave Gods. Dus
een zichtbaar teken (zalving en handoplegging), dat een onzichtbare werking aanduidt. De
Heilige Geest wordt als een kracht gegeven. Onzichtbaar maar wel werkelijk. Moge Zijn
Geest de vormeling en ook ons mensen de kracht geven om goed en waardig te leven. Om
Jezus na te volgen in menslievendheid; in geduld met elkaar; in opkomen voor de ander;
voor minderbedeelden en noem maar op. Gods werking, Gods kracht hoort daar ook bij.
En die kracht wordt gegeven in het H. Vormsel. Maar dat wil niet zeggen, dat wij daarna
achterover kunnen leunen. Zo van: God doet het werk vanaf nu. Neen, God verwacht altijd
van ons mensen, dat wij zelf ons blijven inspannen. W ij zijn zelf ook verantwoordelijk om
te werken aan wat God van ons verwacht. Nu, laten wij daarvoor gaan en moge het een
mooie en pakkende viering worden. De Life-teenband zal de H.Mis opluisteren en de
vormelingen zijn uitgenodigd om meerdere liederen zelf mee te zingen. Zij zijn nu al druk
bezig met het leren van de liederen.

DOOPVOORBEREIDING
Gedurende een reeks van jaren is het de gewoonte binnen onze parochiecluster dat de
ouders ,die een kindje willen laten dopen, zich gezamenlijk op het ontvangen van dit
sacrament voorbereiden. Om deze voorbereiding organisatorisch goed te laten verlopen,
is het nodig dat u zich minstens 6 weken, liever nog 8 weken van tevoren hiervoor
aanmeldt.
Tijdens de weken van voorbereiding kan dan in goed overleg met u de datum van de doop
van uw kindje worden vastgelegd. Wij hopen in deze op uw welwillende medewerking.
Onderstaand geven wij u alvast een overzicht van de voorbereidingsavonden binnen onze
parochiecluster:
10 januari-17 januari-24 januari-31 januari.
21 februari-28 februari-7 maart-14 maart.
4 april-11april-18 april-25 april.
6 juni-13 juni- 20 juni-27 juni.
5 september-12 september-19 september-26 september.
7 november-14 november-21 november-28 november.
INPAJOKO - PAJO - KLEUTERS
Op de eerste maandag van de 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 bijeenkomst is op maandag 2 januari van 18-19 uur.
Iedere 2 weken is op woensdag van 13.30-15.00 uur in het parochiezaaltje van de Berna-
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dettekerk de PAJO-club, voor kinderen van 8-12 jaar, en er is dan ook kleutercatechese
voor kinderen van 4-8 jaar. De eerstvolgende bijeenkomst is op 21 december, en daarna
op 11 en 25 januari 2006.
KINDERW OORDDIENST
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. D us de
komende maand op 25 december 2005 en daarna op 8 januari 2006.

EEN UURTJE PER WEEK KAN EEN LEVEN VERANDEREN.
Stichting Thuishulpcentrale (THC) De Brug.
Thuishulpcentrale De brug biedt hulp aan mensen die door omstandigheden gedwongen,
afhankelijk zijn van hulp en zorg van anderen. Dit kunnen mensen zijn met een functiebeperking, dementie of chronische ziekte. De hulp wordt gerealiseerd door vrijwilligers.
Zie bieden tevens ondersteuning aan mantelzorgers. Dit met uitzondering van huishoudelijk werk en medische verzorging.
Ook bij mensen die in hun laatste levensfase zijn én bij voorkeur thuis willen sterven, en
hun naasten kunnen onze (gespecialiseerde) vrijwilligers ingezet worden.
Tevens zijn wij op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Als u enige tijd per week beschikbaar
bent en op vrijwillige basis een ander de helpende hand wilt bieden bent u van harte
welkom.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: ofwel E-mail: thcdebrug@planet.nl of
Minka Doorduyn (coördinator) Thuishulpcentrale de Brug,
Lienaertsstraat 159 – 6160 AP Geleen – Tel.nummer: 046-4581066

KERSTCONCERTEN
Op Zaterdagavond 17 december a.s. om 19u30 in de St.-Petruskerk vindt het Kerstconcert
plaats van het Petruskoor m.m.v. het Vocaal Ensemble Arabesque o.l.v Arno Kerkhof .
Het belooft wederom een mooi Kerstconcert te worden. Toegang is gratis!
Op Zondag 18 decem ber a.s. houdt het Collegium AD MOSAM het W eihnachtsoratorium, van J.S. Bach, Cantates 1,2,5,6 in onze St.-Petruskerk. Deze begint om 20.00 uur.
Het geheel staat o.l.v. H uub Ehlen, m.m.v. koor en barokorkest, en de solisten Berhard
Gärtner (evengelist/tenor), Reinhilde Bovendáerde (sopraan), Elisabeth Gerritsen (alt) en
Michile Meijer (bas). Voor toegangskaarten enkel via Stadsschouwburg tel 046-4524400
of info via www.admosam.nl.
Op W oensdagavond 28 december a.s. vindt er een bijzonder Kerstconcert plaats op een
bijzondere locatie: Bianca Lenssen (sopraan) en Arno Kerkhof (harmonium) geven dan
een Kerstconcert in de O.L.V.-Basiliek aan de Oude Markt te Sittard.
De meeste Kerstconcerten vinden (nog altijd) plaats in de Advent, en tussen Kerst en de
jaarwisseling ontstaat meestal een grote leegte, terwijl de Kersttijd dan feitelijk pas is
begonnen. De neo-gotische, geheel origineel beschilderde O.L.V.-kerk van Sittard is de
oudste basiliek in Nederland. Het geheel van architectuur, beschildering en devotie-tegels
vormt de ideale entourage voor een Kerstconcert in 19 e eeuwse stijl. Het Alexandre
kunstharmonium uit + 1885 dat bespeeld zal worden past uitstekend in deze ruimte. Het is
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afkomstig uit de St.-Eustache te Parijs en is in onze omgeving een absolute zeldzaamheid.
Het leent zich niet alleen voor solo-werken, maar is ook bijzonder geschikt als begeleidingsinstrument. Op het programma staan werken van o.a. Alexandre Guilmant, César
Franck, M ax Reger en Peter Cornelius. Van deze laatste worden de beroemde W eihnachtslieder gezongen. Bianca Lenssen en Arno Kerkhof zijn in Sittard geen onbekenden.
Arno Kerkhof is als dirigent/organist verbonden aan de St.-Petruskerk en gaf met Bianca
Lenssen al vele concerten in Sittard. Het concert begint om 20.00u en is gratis.

GEDOOPT
Julie, dochter van het echtpaar Kretzers-Duysens, Morgensterstraat 10, 13-11-05.
Mette, dochter van het echtpaar Smeets-Habets, Broekstraat 42, 06-11-2005.
Stijn, zoon van het echtpaar van Thoor- Schmitz, Betuwestraat 22, 11-12-2005.
Olivier, zoon van echtpaar Krekels-van der Heijden, Im Langentaal 58, 11-12-2005
Elric, zoon van echtpaar Fuchs-Sepulveda-Spee, v. Veldekestraat 48, 11-12-2005
W ORDEN GEDOOPT:
Leroy, zoon van het echtpaar Stelten-van Efferen, Lange Voer 27, 18-12-2005.
Amy, dochter van het echtpaar Brans-van Efferen, Lange Voer 27, 18-12-2005.
Wij bidden dat Julie, Mette, Stijn, Olivier, Elric, leroy en Amy 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.

OVERLEDEN
Dhr. Zef Triepels, Schuttestraat 2, 87 jaar † 01-11-2005
Mevr. Annie Heinen-Peters, Mgr. Claessensstr 28 , 88 jr. † 10-11-2005
Mevr. Grada W eerts-Evers, Pres.Kennedysingel24, 88 jr. † 10-11-2005
Dhr. Leon Dewever, Karel Arnoldstr.34 Selfkant, 64 jr. † 13-11-2005
Dhr. Didier Liem, Rijksweg Noord 86, 25 jr. † 26-11-2005
Mevr. Trautje Durlinger-Sangen, Baenjestr 16-A, 71 jr. † 01-12-2005
Mevr. M. L. Pieters-Driessen, W ilhelminastr 7/3, 77 jaar, † 10-12-2005
Dhr. Jan Janssen, Baandertsweg 93, 73 jaar , † 10-12-2005
Zr. Huberdina Smits, Plakstraat 24, 88 jaar, † 10-12-2005
Mogen zij allen rusten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer.

WIJZIGING LOCATIE H. MIS
Vanaf zondag 8 januari 2006 wordt de Avondmis van alle zondagen voortaan niet
meer in de St.-Petruskerk gehouden maar in de St.-Michielskerk aan de Markt. Dit
besluit hangt deels te samen met het feit dat we om de twee weken de zondagavondmis moeten opdragen voor Life-teen. Deze houden voortaan hun bijeenkomsten na de
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avondmis in de buurt van de Michielskerk. Voor de trouwe kerkgangers van de
zondagavondmis verandert dus enkel de locatie: de afstand van parkeerplaats Gats
naar Petruskerk of Michielskerk is even ver. Bovendien is het in de wintertijd aangenamer te verblijven in de St.-Michielskerk. Het Kerkbestuur en de priesters hopen
op uw aller begrip en medewerking!!

HEILIG UUR
Op donderdag 5 januari 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. W ij nodigen u allen uit
om op de vooravond van elke eerste vrijdag van de maand - bijzonder
toegewijd aan het H. Hart van Jezus - sam en te bidden voor genoemde
intenties. De bewoners van een aantal straten krijgen elke maand een
speciale uitnodiging. Voor deze maand zijn dat: Brandstraat, Brugstraat, Mgr. Claessensstraat, Hub Dassenplein, Domicanenwal en Emmastraat.

REGINA CARMELI
16 - 18 december 2005

bezinningsweekend in stilte
Kom, Heer Jezus!
Voorbereiding op Kerstmis
Leiding:
Pater Frans Vervooren (zie boven)
Aanvang:
Vrijdag, 16 december, 17.00 uur
Sluiting:
Zondag, 18 december, 14.00 uur
Kosten:
i 66,00
Informatie en Aanmeldingen: Bezinningshuis Regina Carmeli, Kollenberg 2,
Postbus 28, 6130 AA Sittard, F 046-4525380, Zr. M. Gisela, regina.carmeli@home.nl

BOETEVIERINGEN VOOR KERSTMIS
De boetevieringen voor het Hoogfeest van Kerstmis worden gehouden op:
maandag 19 december om 19.30 uur in de St.-Petruskerk,
dinsdag 20 december om 19.30 uur in de H.-Bernadettekerk en
woensdag 21 december om 19.30 uur in de St.-Pauluskerk.
Na afloop is er gelegenheid voor privé ontvangen van het boetesacrament.
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KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES
Om er zeker van te zijn dat de misintenties in het parochieblad vermeld worden,
dienen ze uiterlijk 6 januari 2006 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 17 december
18.00 uur pljrd Jan Bormans; plev overl.
ouders Wijshoff-Bormans; nad: Annie
Heinen-Peters, Grada Weerts-Evers, Leon Dewever, Didier Liem, Trautje Durlinger-Sangen, Jan Janssen (Samenzang)
20.00 uur Kerstconcert door St. Petruskoor m.m.v. Vocale Arabesque
Zondag 18 december Vierde Zondag
van de Advent
11.30 uur gestpljrd Victor Eijckeler en
Elly Eijckeler-Tummers, Herman Boelens; pljrd Frans Custers, Mia SmeetsErkens; plev overl. fam.leden Pier-Weijzen, overl v.d fam. Brouwers-van Berkum, Jo Tummers en dochter Vivian
(Mannenkoor DSM )
NB NB VESPERS EN AVONDMIS
zijn in de St. Michielskerk!!
Maandag 19 december
08.00 uur gestev echtp. CaulfieldTholen, Fine Close
19.00 uur overledenen van de fam.
Smeets-Bouwels
19.30 uur Boeteviering, aansl. mogelijkheid privé ontvangen Boetesacrament
Dinsdag 20 december
08.00 uur gestev fam. Derrez, fam. Martens, echtp. Paulsen-Schaefer,; ev Marie
Therèse van Brakell-Vleugels
19.00 uur echtp. Caulfield-Tholen
W oensdag 21 december
08.00 uur gestev echtp. Feron-Hoenen en
em. pastoor Eduard Hoenen; ev overl v.d
fam Smeets-Bouwels,
19.00 uur ev Cor de Wit en Dory Neilen;
echtp. Caulfield-Tholen
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Donderdag 22 december
08.00 uur gest echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur tev OLVrouw v Lourdes
19.30 uur Lof met rozenhoedje
Vrijdag 23 december
08.00 uur gestev echt Caulfield-Tholen;
19.00 uur ev families Wyszenko, Meerls
en Hendriks
Zaterdag 24 december
08.00 uur ev ouders Schmidt-Fliegel,
Netta en Tilke, gestev echtp. CaulfieldTholen
KERSTMIS - GEBOORTE VAN DE
HEER
24/25 december: Heilige Kerstavond
en Kerstnacht
17.00 uur Kindje wiegen
18.00 uur Vigiliemis: plev lev. en overl.
v.d families Dieteren en Hellbach, nad.
Leon Dewever, Jan Janssen (Gezinsmis)
20.30 uurNachtmis: pljrd Fons Dols,
fam. Teeven, fam. Dols; gestplev ouders
v.d. Berg-Frehe, ouders Sjang en Fientje
Tummers-Janssen, lev. en overl. leden
v.d. fam. Triepels-Vermij, v Truus en Zef
Triepels-Janssen, lev. en overl. leden vd
fam. Janssen-Renckens; nad Didier
Liem Trautje Durliner-Sangen, (Petruskoor)
Zondag 25 december Eerste Kerstdag
11.30 uur Dagmis: gestpljrd ouders W illie en Fien Muller-Simons ; pljrd Noël
Ramakers en overl fam Ramakers-Inde
Keu, Toon Janssen. Wim de Vet; gestplev ouders Schaekens-Peulen en zonen
Jozef en Martin, Lies Roppe en overl.
v.d. fam. Roppe-Kissels, Corry Wetzels-
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Wilms en voor een bijzondere intentie;
plev Lies Meuwissen-Schmeits, Miny
Reijnders-Kuijpers (St.-Petruskoor)
17.30 uur Vervalt
Maandag 26 december Tweede
Kerstdag H. Stefanus, eerste martelaar.
11.30 uur plzwd Annie Heinen-Peters;
jrd ouders Fuchs-Robling; gestev fam.
Jennen-Palmen (Samenzang)
17.30 uur Vervalt
Dinsdag 27 december H. Johannes,
apostel en evangelist
08.00 uur gestev echtp. Storms-Sampers
19.00 uur echtp. Caulfield-Tholen
W oensdag 28 december HH. Onnozele
Kinderen, martelaren
08.00 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen;
ev ouders Schmidt-Fliegel, Netta en Tilke
19.00 uur gestev ouders KleikampLemmens
Donderdag 29 december 5 e Dag onder
het Octaaf van Kerstmis
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
ev Piet Kox en Piet van Gellekom (uit
dankbaarheid), mevr. Wies Pijls-Alberts
19.00 uur gestev levende en overl. leden
van de fam. Lejeune-Duykers, ev families
Wyszenko, Meerls en Hendriks
19.30 uur Lof met rozenhoedje
Vrijdag 30 december H. Familie, Jezus, Maria en Jozef
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
19.00 uur tev H. Bernadette
Zaterdag 31 december 7 e Dag onder
het Octaaf van Kerstmis
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
overl v.d. fam.Smeets-Bouwels, grootouders Simonis-Tummers en ouders HageSimonis, Sophie Zimmermann, Bert
Cromphout
18.00 uur gestpljrd Lies Laumen-v Loon,
pljrd. Guus Jessen; gestplev lev en overl.
leden v.d. fam. Triepels-Vermij, v Truus
en Zef Triepels-Janssen, lev.en overl.
leden v.d. fam Janssen-Renckens, plev

Mia Hornikx-Collombon; nad. v Grada
Weerts-Evers, Trautje Durlinger-Sangen,
Didier Liem, Jan Janssen (St.-Petruskoor)
Zondag 1 januari Hoogfeest H. Maria,
Moeder van God- Octaafdag Kerstmis
11.30 uur gestpljrd echtp. Beckers-Hennekens, v ouders Willie en Fien MullerSimons; gestplev Lies Roppe en overledenen van de fam. Roppe-Kissels, v Hermine Hameleers-Boelens en echtg; plev
Miny Reijnders-Kuijpers (Samenzang)
17.30 uur Vervalt!!
Maandag 2 januari H. Basilius de
Grote en Gregorius v Nazianze
08.00 uur gestev fam. Bour-Oostwegel,
fam. Derrez, fam. Pereij-Ament; ev ter
ere van de H. Geest voor allen, die in ons
bisdom en in de parochies zijn gesteld
om leiding te geven;
19.00 uur ouders de Wever-Brouwers en
zoon Léon, ev echtp Caulfield-Tholen;
Dinsdag 3 januari
08.00 uur ev ter ere van de H. Engelbewaarders uit dankbaarheid voor bescherming en leiding; gestev Hermine Hameleers-Boelens en echtgenoot;
19.00 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen
W oensdag 4 januari
08.00 uur gestev Lies Roppe en overledenen van de fam. Roppe-Kissels; gestev
echtp. Caulfield-Tholen; ev ter ere van
St. Joseph voor goede gezinnen en de
moed om godsdienstig te leven;
19.00 uur ev Zef Triepels v.w.buurt Julianaplein; overleden ouders KleikampLemmens
Donderdag 5 januari H Gerlach, kluizenaar - Z Pater Karel
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur ev ouders Schmidt-Fliegel,
Netta en Tilke
19.30 uur H. Uur (samenzang)
Vrijdag 6 januari
08.00 uur gestev Lies Roppe en overledenen van de fam. Roppe-Kissels; gestev
t.e.v. het H. Hart van Jezus;
19.00 uur gestev echtp.Caulfield-Tho-
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len, v Wim de Vet; lev en overl leden v
Collectantencollege St. Petrus en St.
Michiel
Zaterdag 7 januari
08.00 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen;
ev voor priesterroepingen in parochie,
dekenaat en bisdom
18.00 uur plzwd Didier Liem; gestpljrd
Edeltrudis Schlimbach en echtp Baltussen-Schlimbach; pljrd Nettie KremersSieben; plev lev en overl v.d families
Dieteren en Hellbach, v echtpaar
Schrijen-Tholen, Joep Kamp, Sef Kleynen, nad. v Trautje Durlinger-Sangen,
Jan Janssen (Samenzang)
Zondag 8 januari Hoogfeest Openbaring des Heren
11.30 uur plzwd Leon Dewever; gestpljrd echtp. Beckers-Hennekens; gestplev
Lies Roppe en overledenen van de fam.
Roppe-Kissels; gestplev Guus van Aubel,
fam. Muyres-Maessen; pljrd ouders
Schins-Meerts en alle overl.familieleden,
plev Mia Smeets-Erkens, uit dankbaarheid bgv 80 ste verjaardag, levende en
overleden leden van de buurtvereniging
“Rontjom de Grote Kirk” (Petruskoor)
17.30 uur Naar Michielkerk!!
Maandag 9 januari Feest Doop v Heer
08.00 uur voor een zekere intentie
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
Dinsdag 10 januari
08.00 uur overl. ouders Leonard Dieteren en Maria Brandts uit dankbaarheid;
gestev Corrie Close en familie
19.00 uur plev echtp Caulfield-Tholen
W oensdag 11 januari
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestjrd echtp. Peters-Kerrens
Donderdag 12 januari
08.00 uur gestev echt.Caulfield-Tholen
19.00 uur ev ouders Schmidt-Fliegel,
Netta en Tilke
19.30 uur Lof met rozenhoedje
Vrijdag 13 januari
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08.00 uur gestev Fine Close
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Zaterdag 14 januari Maria op Zaterdag
08.00 uur gestev Zef Meulenberg, voor
echtp Caulfield-Tholen
18.00 uur plzwd Trautje DurlingerSangen; gestpljrd Guus van Aubel; gestplev Ingrid Pijls; pljrd mw Falarz-Kubiak; gestplev fam. Duynstee-van Basten
Batenburg, ouders Heinen-Schuurmans;
nad. v Jan Janssen (Jeugdkoor)
Zondag 15 januari Tweede Zondag
door het Jaar
11.30 uur gestpljrd ouders CreemersCals; gestplev ouders Busard-Helwegen;
pljrd Pierre Kubben (Petruskoor)
17.30 uur: Naar Michielkerk!!
Maandag 16 januari
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur v Lourdespelgrims
Dinsdag 17 januari H. Antonius Abt
08.00 uur gestev Ingrid Pijls
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
W oensdag 18 januari
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
ev overl.fam Gieskens-Muijres en overl
fam Corbeij-Kerrens
19.00 uur ev ouders Schmidt-Fliegel,
Netta en Tilke
Donderdag 19 januari
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev overl. van de fam. Stessen en aanverwanten
19.30 uur Lof met rozenhoedje
Vrijdag 20 januari
08.00 uur gestev echtpaar KapteinHaagmans
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Zaterdag 21 januari H. Agnes, maagd
en martelares
08.00 uur gestev fam. Feron-Hoenen;
gestev echtp Caulfield-Tholen
18.00 uur plev Lies MeuwissenSchmeits; nad Jan Janssen (Samenzang)
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Zondag 18 december Vierde Zondag
van de Advent
08.30 uur plev overl. Fam. GieskensMuyres en Corbeij-Kerrens, fam. Derrez, fam. Martens, ouders Habets-v.Gansewinkel
09.30 uur em. pastoor-deken Leo Feiter
en Anna en Maria Feiter (samenzang)
16.30 uur Vesperdienst
17.30 uur gestev echt. Caulfield-Tholen
Zaterdag 24 december H. Kerstavond
23.00 uur Nachtmis voor onze parochie
(M ichielskoor)
Zondag 25 december Kerstdag
08.30 uur Dageraadsmis plev echtpaar
Caulfield-Tholen
09.30 uur Dagmis plev Harry Flecken
(Samenzang)
Maandag 26 december Tweede Kerstdag- H Stefanus, eerste martelaar
08.30 uur plev echtp Caulfield-Tholen
09.30 uur gestplev fam. Dols-Zeij, kinderen en aangetrouwde kinderen, plev
overl. ouders Simons-Magermans en
B A SILIEK

VA N

O.L. V RO UW

VA N H ET

Zondag 18 december Vierde Zondag
van de Advent
10.30 uur Gods Zegen voor Andrew
Young en familie, levende en overl.
fam. Konings, levende en overl. fam.
Lim- pens-Houben, Leo Jessen en overl.
Fam., levende en overl. Leden van de
Club ‘Wo-Van’; gestev. echt CaulfieldTholen
16.30 uur Kerstconcert: Sittards
Mannenkoor
Dinsdag 20 december
08.30 uur gestev echtp CaulfieldTholen
W oensdag 21 december
08.30 uur gestev.echtp.CaulfieldTholen
Donderdag 22 december
08.30 uur ev kinderen van de Kinderkrans en leden van de Aartsbroeder-

overl.ouders Ubben-Maintz (Samenzang)
Zondag 1 januari H Maria, Moeder
van God
08.30 uur plev echtp Caulfield-Tholen
09.30 uur tev OLVrouw v Lourdes
(samenzang)
Géén Avondmis
Zondag 8 januari Openbaring vd Heer
08.30 uur gestev fam. Derrez, fam. Van
Gansewinkel-Michiels
09.30 uur plev uit dankbaarheid; gestplev ouders Eyckeler-Buyzen
17.30 uur gestev echt Caulfield-Tholen;
Zondag 15 januari Tweede Zondag
door het Jaar
08.30 uur plev Nenette Oosterwijk-Corbeij
09.30 uur gestpljrd Zus Cornelissen-Konings; gestplev Jan A.L. en echtgenote;
plev uit dankbaarheid
17.30 uur gestev echtp CaulfieldTholen
(samenzang)

H. H A R T
schap, Gods zegen voor Suzanne Lam
en familie; gestev. echtp. Caulfield-Tholen
10.30 uur Voor ouders Maassen en zus
Annie; Jan Jessen en. fam.; overleden
fam. Erkens en Luijten.
Vrijdag 23 december
08.30 uur .echtp.Caulfield-Tholen
Zaterdag 24 december
09.00 uur dat wij met ons gezin een
echt Kerstfeest mogen vieren; gestev.
echtp. Caulfield-Tholen
(Er is geen Nachtmis in de Basiliek)
Zondag 25 december 1 e Kerstdag
10.30 uur voor overl. Jacques Castro en
Jetty Castro Schellinx, overl. Ouders
Bosman–Kleine Douwels; uit dankbaarheid en zegen voor de families van de
Zusters; gestev. echtp. Caulfield-Tholen
Maandag 26 december 2 e Kerstdag -
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H Stefanus, eerste martelaar
10.30 uur voor overl. Jacques Castro en
Jetty Castro Schellinx; voor overl. echtpaar Caulfield-Tholen
Dinsdag 27 december H. Johannes,
apostel en evangelist
08.30 uur overl.echtp Caulfield-Tholen
W oensdag 28 december HH Onnozele
Kinderen, martelaren
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 29 december
08.30 uur ev kinderen vd Kinderkrans
en leden van de Aartsbroederschap
10.30 uur v echtpaar Caulfield-Tholen
Vrijdag 30 december H. Famillie, Jezus, Maria en Jozef
08.30 uur v echtpaar Caulfield-Tholen
Zaterdag 31 december
09.00 uur voor Anton en Truus PetersStrijbosch. Dat de buren veilig mogen
omgaan met vuurwerk en rekening houden met ons; uit dankbaarheid; voor
overl. echtpaar Caulfield-Tholen
Zondag 1 januari H Maria, Moeder
van God
10.30 uur voor Jacques Castro en Betty
Castro Schellinx; levende en overl. fam.
van de Zusters; voor alle levende en
overleden leden van de Aartsbroederschap; v overl. echtp Caulfield-Tholen
Dinsdag 3 januari HH Basilius de
Grote en Gregorius van Nazianze
08.30 uur overl.echtp Caulfield-Tholen
W oensdag 4 januari
08.30 uur overl.echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 5 januari H Gerlach - Z.
Pater Karel
08.30 uur ev kinderen vd Kinderkrans
en leden van de Aartsbroederschap
10.30 uur jaardienst voor ouders
Claessen-Schaaf; voor overl. echtpaar
Caulfield-Tholen
Vrijdag 6 januari
08.30 uur overl. echtp Caulfield-Tholen

Zaterdag 7 januari
09.00 uur overl. echtp CaulfieldTholen
Zondag 8 januari Hoogfeest Openbaring des Heren
10.30 uur overl. echtp CaulfieldTholen
Dinsdag 10 januari
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen
W oensdag 11 januari
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 12 januari
08.30 uur ev kinderen vd Kinderkrans
en leden van de Aartsbroederschap;
10.30 uur voor de verjaardag van Joep
Geelen; voor Jan Jessen, voor fam. G.
Joosten Gonera; voor overl. echtpaar
Caulfield-Tholen
Vrijdag 13 januari
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Zaterdag 14 januari
09.00 uur voor een bijzondere intentie;
voor overl. echtpaar Caulfield-Tholen
Zondag 15 januari Tweede Zondag
door het Jaar
10.30 uur voor René Bux en Fien BuxJanssen; overl echtp Caulfield-Tholen
Dinsdag 17 januari H. Antonius Abt
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen
W oensdag 18 januari
08.30 uur voor overleden fam.ArnoldtsThissen; overl echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 19 januari
08.30 uur ev kinderen vd Kinderkrans
en leden van de Aartsbroederschap
10.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Vrijdag 20 januari
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Zaterdag 21 januari H. Agnes
09.00 uur jrd v overl. Dhr. en Mevr.
Vernooy; overl 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 A. 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 18 december: 4 e zondag van de advent
10u30
v Louis Maessen vw verjaardag; t.e.v. OLV van Lourdes
Dameskoor
Dinsdag 20 december
19u00
Tilke Jetten-Hanckmann
19u30
Boeteviering voor kerstmis
Donderdag 22 december
9u00
roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven
Zaterdag 24 december (Nachtmis van Kerstmis)
23u00
oud.v.Tilburg-Kusters Gemengd koor
Zondag 25 december: Kerstmis, Geboorte van de Heer Kinderwoorddienst
10u30
ovl.fam. Hanselaar Kinderkoor
Maandag 26 december: H.Stefanus, eerste martelaar
10u30
Gest.jrd. ovl.fam. Tillemans-Elbers; levenden en overleden leden van de
KBO Baandert
Schola Gregoriana Sittardiensis
Dinsdag 27 december: Feest van de H.Johannes, apostel en evangelist
9u00
t.e.v. OLV van Lourdes
Donderdag 29 december
9u00
roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven
Zondag 1 januari 2006: Hoogfeest H.Maria, Moeder van God
11u30
Gezamenlijke H.Mis in de Petruskerk
Dinsdag 3 januari: H.Naam Jezus
9u00
Frans Fiddelers en Gertrudis Mostard;
Donderdag 5 januari: Z. Karel (Houben) van St.Andries, priester
9u00
roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven
Zondag 8 januari: Hoogfeest: Openbaring des Heren (Driekoningen)
10u30
Jrd. ovl.oud. Gerards-Schoonus; Reinhard en Fien v.d.Brock-Limpens;
ovl.oud. Collombon-Köhlen
Kinderwoorddienst
Dinsdag 10 januari
9u00
gest. H.Mis tev OLV en H.Bernadette
Donderdag 12 januari
9u00
roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven
Zondag 15 januari: 2e zondag door het jaar
10u30
Zwd. Guy van Kempen
Dinsdag 17 januari: H. Antonius, abt

PAROCHIEBLAD H. PETRUS EN H. MICHAËL - H. BERNADETTE - H. PAULUS
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9u00
t.e.v. H.Bernadette
Donderdag 19 januari
9u00
roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven
OVERLEDEN
25 november: Guy van Kempen (76 jaar), H. van Veldekestraat 14
Moge hij rusten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer.
BOETEVIERING VOOR KERSTMIS
Deze is op dinsdag 20 december om 19.30 uur na de H.M is van 19 uur. De H.M is 's
morgens om 9 uur vervalt.
H.COMMUNIE VOOR KERSTMIS
Op de vrijdag voor kerstmis (23 decem ber) wordt de H.Communie uitgedeeld in de
ontmoetingsruimte op de 3 e etage in de Odaflat om 11.00 u. De dag daarvoor (donderdag 22 december) in de rest van de parochie. Staat U niet op de Comm unielijst en bent
U niet in de gelegenheid met kerstmis naar de kerk te komen en wilt U toch graag de
H.Communie ontvangen? Geef dit dan even door op de pastorie: Baandert 23, tel.
4513381. In januari vervalt de ziekencommnie.
EUCHARISTIEVIERINGEN MET KERSTMIS EN NIEUW JAARSDAG
Op kerstavond worden kinderen en hun ouders van harte uitgenodigd in de Petruskerk
voor het 'kindje wiegen' voor de allerkleinsten om 17 uur en voor de G ezinsmis om
18.00 uur.
In de Bernadettekerk is op kerstavond de Nachtmis zoals gebruikelijk om 23 uur.
Op eerste kerstdag en tweede kerstdag is de H.Mis in de Bernadetekerk beide keren om
10.30 uur.
Op nieuwjaarsdag houden onze samenwerkende parochies een gezamenlijke H.M is om
11.30 uur in de Petruskerk. In de Baandert en Limbrichterveld zijn dan geen HH.Missen. Aansluitend is in het Jochem Erenshoes de gezamenlijke nieuwjaarsreceptie.
KERKBALANS 2005: OVERAL EN DICHTBIJ
Hebt u dit jaar al uw kerkbijdrage overgemaakt? Mogen we op U rekenen?
U kunt uw kerkbijdrage overmaken op Gironummer 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.
Onder welke omstandigheden wordt Jezus dit jaar geboren?
Jezus, wees een lichtje voor allen tijdens de donkere dagen.

Vergeet Uw Kerkbijdragen niet!!!!!!
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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
4E
zaterdag 17 dec
zondag 18 dec
maandag 19dec
woensdag 21dec

19.00
18.00
19.00
19.00
19.30

u.
u.
u.
u.
u.

zaterdag 24 dec

20.30 u.

zondag 25 dec
maandag 26 dec
woensdag 28 dec

09.30 u.
19.00 u.

zaterdag 31 dec
maandag 2 jan
woensdag 4 jan

19.00 u.
19.00 u.
19.00 u.

zaterdag 7 jan
maandag 9 jan
woensdag 11 jan

19.00 u.
19.00 u.
19.00 u.

ZO ND A G VA N DE A D VEN T

OLV van Lourdes + Alouette
H.Mis tiv Life Teen
OLV van Lourdes
Jrd Fien Schmeitz en overl. Familieleden
Boeteviering

K ER STM IS

- GEBOOR TE

VAN D E HEER

Lauw Schoenmakers
overl. Ouders Schoenmakers-Populiers
en overl. Ouders Prenger-Tummers
+ Pauluskoor
OLV van Lourdes
Geen H.Mis
Roepingen v priesterschap, diaconaat en religieuze leven

H EILIG E M A R IA , M O E D ER V A N G O D

OLV van Lourdes
OLV van Lourdes
Roepingen v priesterschap, diaconaat en religieuze leven
OPEN BAR ING DES HEREN

Jrd Lies Tummers-Tangelder
+ Pauluskoor
OLV v. Lourdes
Roepingen v priesterschap, diaconaat en religieuze leven
2 E ZO ND A G D OO R

zaterdag 14 jan
zondag 15 jan
maandag 16 jan
woensdag18jan

19.00
18.00
19.00
19.00

u.
u.
u.
u.

H ET JA A R

Jrd Overl. ouders Lebens-Janssen en Zef en Mia Lebens
H.Mis tiv Life Teen
OLV v. Lourdes
Roepingen v priesterschap, diaconaat en religieuze leven
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Parochiemededelingen St. Paulusparochie
Van maandag tot zaterdag wordt om 18.40 uur het rozenhoedje gebeden.
Donderdagmorgen is de kerk van 10.00 - 12.00 u. geopend voor stil gebed.
Misintentie's voor het volgende parochieblad opgeven tot 7 januari
Op 1 januari om 11.30 uur is er een gezamenlijke Hoogmis in de H.Petruskerk,
met aansluitend Nieuwjaarsreceptie in het Jochem Ehrenshoes.
Tijdens de H.Mis van 24 en 25 december is er een extra collecte.
Gedoopt
Denise, dochter van het echtpaar Loenen-Sax, Cicerostraat 26
Wij bidden dat Denise onder de goede zorgen van haar ouders en naar hun voorbeeld en ook
dat van haar peter en meter en van de hele geloofsgemeenschap moge opgroeien tot goed christen.

Overleden
Tonny Ottenheijm-van Ooij, Marshallstr. 15, 76 jaar
moge zij rusten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer.

Bedankt
Een hartelijk woord van dank gaat bij het naderen van het Kerstfeest en de
jaarwisseling uit naar onze vele vrijwilligers en vrijwilligsters.
Zonder hun steun en inzet gaat het echt niet.
En natuurlijk ook aan alle parochianen die het afgelopen jaar weer mee
hebben gedaan aan de kerkbijdrage. We hopen dat wij ook het komende
jaar weer op uw inzet en bijdrage kunnen rekenen.

Het priesterteam en kerkbestuur wenst U een

Zalig Kerstfeest en een Zalig Nieuwjaar
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