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DURF JE GELOOF TE IJKEN

Wat is eigenlijk ijken? Volgens Van Dale betekent het werkwoord  “ijken”: je meet- en

werktuigen toetsen aan de gestelde eisen, zo nodig bijstellen en dan voorzien van een

merkteken: een ijk!

Wat een ouderwets woord zal misschien iemand denken, het wordt toch niet meer gebruikt!

Toch zal het ijken altijd blijven bestaan. Onze schoolgaande jeugd heeft laatst de citotoets

moeten ondergaan: de Eindtoets voor het Basisonderwijs. En daarmee wordt vastgesteld wat

voor een kwaliteiten onze kinderen in huis hebben. Vele mensen vinden dit maar een

ontoereikend systeem. 

Ik herinner me van vroeger bij ons in de bakkerij van mijn vader: om de twee jaar - zo

geloof ik  - kwam een ambtenaar van het ijkwezen. Hij controleerde de weegschalen, de

gewichten en allerlei materialen die bij het bepalen van hoeveelheden grondstoffen voor de
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bakkerij nodig waren. Aanvankelijk begreep ik dat maar niet, mijn vader is toch eerlijk, zo

dacht je als kind. Later vind je het zeer begrijpelijk dat kwaliteit alles te maken heeft met de

juiste producten en grondstoffen, en met de juiste hoeveelheden. Nog altijd wordt er geijkt.

Je ziet het tegenwoordig afgedrukt op een etiket met de precieze vermelding van

grondstoffen en de houdbaarheid. 

Als er al zoveel gedaan wordt en ook streng erop toegezien wordt om goede producten te

krijgen voor onze wereld .......  waarom dan niet voor ons geloof?? 

Een ijkmeester, zeg maar een inspecteur voor het ijkwezen, is een onafhankelijk iemand.

Hij of zij doet zijn werk zonder dat een productiebedrijf er invloed op kan uitoefenen. En

dat is maar goed ook! En u en ik, zijn eigenlijk ook van die kleine inspecteurs: we kiezen uit

de winkels die producten die goede etiketten hebben, we vertrouwen daarop en daar is ons

voedsel en dus ons eten op gebaseerd. En de overheid is in deze onze partner.

Maar ons geestelijk voedsel dan?? Immers geestelijk voedsel heeft zo’n diepe indringende

waarde in ons leven, dat het ons hele leven bepaalt. En zouden we het dan maar toelaten dat

de meest afgezwakte en verwrongen geloofsuitingen als goed over de toonbank van onze

kerk moeten gaan? In onze kerk hebben we ook van die ijk-inspecteurs: geestelijke leiders

die in de parochie’s en kerken hun aandacht en zorg moeten geven door goede geestelijke

producten aan de gelovigen mee te geven. En wijzelf zijn als gelovigen ook van die kleine

ijk-meesters. We hebben het meegekregen van onze ouders of anderen die ons in kerk en

geloof zijn voorgegaan. En geloof me .....  wat uw en mijn ouders ons meegaven zijn

ijkpunten voor heel ons leven. Ze gaven ons de ijkpunten van ons geloof mee. En 20 gram

voedsel vroeger of nu: het blijft dezelfde 20 gram: of ik weeg met een ouderwets koperen

gewichtje of met een elektronische weegschaal: het gaat om dezelfde 20 gram!! Het gaat

nog altijd om dezelfde inhoud van ons geloof.

IJkpunten van geloof! De Kerk moet als geloofsorganisatie haar plicht doen en is als

kerkelijk overheid verplicht haar gelovigen die richtlijnen over geestelijke geloofszaken

mee te geven waardoor de gelovige zich kan voeden met het Heilig en Geestelijk Voedsel

van de Eucharistie. Iedere katholiek weet heel goed wat hij of zij van thuis heeft

meegekregen aan geloof. Het wordt weer tijd om deze waarden te toetsen: de vastentijd

komt er aan! Alleen U of ik zijn niet de ijkmeester. Geloof is geen menukaart waar je je

eigen gerecht uit samenstelt. Hij, de levende Christus, biedt zich aan ons aan! Hij is de

IJkmeester: Hij geeft zichzelf aan U en mij. Bedenkelijk wordt het als je het geloof van je

vader en moeder afdoet met de opmerking: dat was vroeger........  Wie het geloof van zijn

ouders of opvoeders in de ban doet van ouderwets, minacht niet alleen zijn dierbaren maar

verwijdert zichzelf van de bron van ons geloof. Je komt uiteindelijk terecht in de woestijn

van oases en bedrog. Durf daarom vanaf nu je geloof weer te ijken naar het geloof van hen

die ons zijn voorgegaan: put uit die bron van eeuwige genade en liefde.

Zalige vastenavond en een genadige vastentijd!

Deken W. van Rens

Denkt U aan uw gebedsleven en aan de armsten??
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WIE WAS DEKEN TIJSSEN? DEEL X

In de Eerste Wereldoorlog bleef Nederland neutraal. Het Duitse leger trok via België naar

Frankrijk. In België was de oorlogsschade enorm, denk maar eens aan de verwoesting van de

stad Ieperen en de slag bij Verdun. Nederland bleef door zijn strikte neutraliteitskoers en een

flinke dosis geluk buiten de strijd. Toch had de Eerste Wereldoorlog voor onze streek grote

nadelen. De verbindingen met de buurlanden werden abrupt verbroken.

Vóór augustus 1914 bestond de landsgrens in feite niet. Tijdens de oorlog verrezen spoedig

wachtposten en prikkeldraadversperringen. Er kwam een einde aan het werk in Duitsland.

Voor de bevolking, die deze bijverdiensten goed kon gebruiken, was dat een zware slag. De

mijnen boden weliswaar vervangende werkgelegenheid, maar de meeste arbeiders wilden

niet onder de grond werken. De geografische ligging van Susteren in de smalle hals tussen

België en Duitsland maakte Susteren wel erg aantrekkelijk voor smokkelhandel. Naarmate

de oorlog langer duurde bracht de smokkelarij meer winst. Het is dan ook niet verwonderlijk

dat veel inwoners van Susteren actief aan deze illegale activiteiten deelnamen. Het risico van

de smokkel nam eveneens toe. Bang dat de neutraliteit in gevaar kwam, ging de overheid

strenger controleren aan de grens. Herhaaldelijk kwam het hierbij tot schietpartijen tussen

douaniers en smokkelaars. Een paar maal vielen daarbij zelfs doden.

Het einde van de "Groote Oorlog" werd voor Susteren ook nog onverwacht spectaculair. De

Geallieerden waren met de Nederlandse regering overeengekomen, dat een groot deel van

het verslagen Duitse leger vanuit België via Maaseik, Roosteren en Susteren te voet naar

Duitsland zou terugkeren. Aan de grens bij Roosteren werden bijna 100.000 Duitse

militairen eerst ontwapend en vervolgens naar Duitsland geleid, gadegeslagen door de

plaatselijke bevolking en duizenden belangstellenden uit de omgeving. Een indirect gevolg

van de oorlog was de Spaanse griep die talrijke slachtoffers maakte.

Pastoor Tijssen heeft de smokkelarijen, de grote ontwapening van het Duitse leger en de

Spaanse griep van nabij meegemaakt. Maar eerst het begin. Op 1 juli 1911 was hij tot

pastoor van Susteren benoemd. Tot aan het begin van de grote vakantie bleef hij op zijn post

in Rolduc. Daarna verliet hij Rolduc om kennis te maken met Susteren en zijn inwoners. Op

1 augustus 1911 liet hij zich als nieuwe burger van Susteren inschrijven. 

Met kapelaan Klinkum bezocht hij de Amelbergakerk en de pastorie. Vervolgens maakte hij

zijn opwachting bij burgemeester Frans Evertz. De verhuizing van zijn armzalige inboedel

vond begin augustus plaats. De inrichting werd gecompleteerd door enige meubelstukken uit

het ouderlijk huis te Wessem. De installatie van een nieuwe pastoor was altijd een 

feestelijke aangelegenheid. Meestal ging het overal op dezelfde manier. Aan de

parochiegrens of pastorie werd de parochieherder afgehaald door een afvaardiging van

geestelijken en wereldlijke gezagsdragers, vergezeld door een muziekgezelschap en of de

schutterij. De straten waren versierd met erebogen. Bij de kerk stonden bruidjes klaar om

een gedichtje op te zeggen. Daar kreeg de pastoor het zilveren herdersschopje overhandigd.

Uit handen van een kerkmeester of kapelaan ontving de nieuwe pastoor de sleutels van de

kerk. De installatieplechtigheid in de kerk, werd door de deken geleid. De kinderen

hadden die dag vrij en de pastoor met zijn familie, vrienden en collega's gingen in de

pastorie aan de feestdis. De installatie van pastoor Tijssen vond plaats in de tweede week 
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van augustus. Om half vier in de middag werd hij door de schoolkinderen en de fanfare

afgehaald bij de pastorie. De vierjarige Herman Kelleners overhandigde hem het

herdersschopje en een meisje las een gedicht voor.

Burgemeester Evertz en het hoofd der school, J.P. Schutgens, hielden beiden een toespraak,

waarin ze de nieuwe pastoor verwelkomden en hem beloofden in alles terzijde te staan.

Vervolgens liep het gezelschap naar de kerk een afstand van zo'n dertig meter, waar

kapelaan Klinkum aan pastoor Tijssen de sleutels van de kerk overhandigde en eveneens een

toespraak hield. De eigenlijke installatie werd echter niet door de deken verricht. Deken

Canoy van Sittard die hem had moeten installeren was ziek. Pastoor Hennus van

Nieuwstadt, verrichtte de installatie. Zijn zus Marie Tijssen en zijn twee broers waren bij de

plechtigheid aanwezig. 

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.

Deus caritas est - God is liefde
Nederlandse vertaling encycliek verschenen
Op donderdag 9 februari is de officiele Nederlandse vertaling van de onlangs uitgegeven

encycliek 'Deus caritas est' van paus Benedictus XVI verschenen. De vertaling is in opdracht

van de Nederlandse kerkprovincie gemaakt door theologe dr. N. Stienstra.

U kunt deze nalezen op www.katholieknederland.nl

Ter herinnering aan Pater Joep Hovens S.J. 
Joep Hovens is geboren op 27-03-1927 in de binnenstad van Sittard.  Hij is de 2  zoon, hete

vijfde kind in de rij van de elf kinderen van Piet en Amelie Hovens- Beerkens.

Al vroeg weet Joep dat de missie zijn toekomst gaat worden. Een van

zijn activiteiten op jeugdige leeftijd is dan ook het verzamelen van

zilverpapier voor de missie. In 1949 vertrekt hij al naar Indonesië om

daar zijn opleiding tot Pater Jezuïet te volgen. Iedere 7 jaar komt hij

met verlof om de contacten met het thuisfront en zijn orde te mogen

onderhouden. Hij geniet hier van, maar is ook altijd weer blij wanneer

hij weer terug kan naar, “zijn mensen en zijn land”, Indonesië. Op

latere leeftijd krijgt hij gezondheidsproblemen, maar van terug komen

wil hij absoluut niets weten. Zijn wens om daar te mogen sterven en te

worden begraven wordt werkelijkheid. Hij sterft op 5-02-2006 in het

ziekenhuis van Semerang en wordt na een indrukwekkende viering in

Giri Sonta begraven op 7-02-2006. Wij willen deze Sittardse Missionaris herdenken en  wel

op zaterdag 4 maart 2006 om 14.00 uur in de St.- Petruskerk.
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BISSCHOP WIERTZ VIERT JUBILEUM

Op zaterdag 25 maart is het exact 12½ jaar geleden dat mgr Frans Wiertz tot bisschop werd

gewijd. Hoewel een koperen ambtstermijn geen echt 'kroonjubileum' is, wordt het op vrijdag

24 maart toch op bescheiden wijze gevierd. Op die dag is er een ontmoetingsdag voor alle

priesters, diakens en andere leden van pastorale teams van de Limburgse parochies met de

bisschop. 

Ze praten die dag samen over de steeds intensievere samenwerking tussen parochies.

Afgelopen jaren is vooral gekeken naar de bestuurlijke en organisatorische samenwerking,

maar het uiteindelijke doel zijn parochies die vooral in pastoraal opzicht vitaal en levendig

zijn. Gastspreker is vicaris Champagne van het bisdom Hasselt. Tijdens de bijeenkomst

wordt ook een beleidsdocument gepresenteerd over het vitaler maken van de parochies.

De viering van het koperen ambtsjubileum van bisschop Wiertz begint op 24 maart met een

eucharistieviering in de pas gerenoveerde kathedraal in Roermond. De mis begint om 15.00

uur. De inleiding van Champagne vindt aansluitend aan de mis plaats in de kathedraal. Na

afloop is er een receptie voor genodigden bij het bisdom aan de Swalmerstraat in Roermond.

Alle leden van pastorale teams ontvangen binnenkort een uitnodiging voor deze dag. Voor

alle gelovigen bestaat de mogelijkheid om onze bisschop schriftelijk te feliciteren met dit

bescheiden jubileum. Zijn adres: Mgr. Fr. Wiertz, Paredisstraat 10, 6041 JW Roermond.

GEZINSVIERINGEN PETRUSKERK MAART EN APRIL:

Op zondagmorgen 26 maart om 11.30 uur is er een gezinsviering b.g.v. het traditionele

‘Krombroodrapen’ . Kinderen zullen mede zorg dragen aan deze viering. Het Jeugdkoor zal

deze viering opluisteren.

Op zaterdagavond 8 april om 18.00 uur vieren wij het feest van Palmpasen. In deze

viering zullen de communicanten van dit jaar met Palmpasenstokken door de kerk trekken en

zich tevens presenteren. Ons Jeugdkoor zal eveneens deze viering opluisteren. 

Van harte wil ik de ouders en kinderen van onze drie parochies uitnodigen om aan deze

beide vieringen deel te nemen in de ‘Grote Kerk’. Daarom: wees welkom!

VORMSEL

Afgelopen zondag 22 januari jl. hebben onderstaande jongens en meisjes het Heilig Vormsel

uit handen van Mgr. Fr. Wiertz ontvangen. Wij wensen alle vormelingen van harte proficiat

en God’s Zegen voor hun verdere levensweg. 

Claartje America

George America

Guusje America

Mauro Armino

Matthijs Ballendux

Debbie Bongers

Treeske Brinkman

Jolijn Bronneberg

Saskia Claessens
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Lieke Colie

Nadia Coolen

Shuana Cortenraad

Camilito Cuellar-Reina

Mitch Curvers

Daniël van Daal

Lianne Dammer

Celine Dekker

Anouk Demarteau

Daniël Dewever

Eugène-Gérard Dieteren

Alain Dircks

Tamara Dresens

Francis Drissen

Ruud Duzijn

Pascal Elzinga

Samantha Geurts

Hélène Gijsen

Jane Gruisen

Dwayne van Haasen

Chris Henderickx

Nieck Hendriks

Solange Hermans

Reno Hoefsteders

Chantal Honings

Iris Houben

Rachel Houben

Anne van Hout

Glenn Jamar

Myrthe Jongen

Ruben Klinkers

Yves Lemmens

Sharona Martens

Gigli Mbesa

Milan Meeuse

Nina Meuffels

Celine Mingels

Lysanne Moerskofski

Sanne Muijsenberg

Debora Nelissen

Yara Ohlenforst

Shadé Paauwe 

Sherley Penders

Eva Perez Cruz

Femmy Pijnenburg

Jeanine Rongen

Ruud Rousseau

Rick Schepers

Stan Schmeits

Wesley Schneider

Laurien Schoenmakers

Meggie Schreurs

Tim Statnik

Kristel Stoffels

Mick Suntjens

Lorenzo Theunisz

Stef van Thoor

Melissa Verhaar

Lorenzo Vigliaroni

Angelique Vranken

Brian Wenmakers

Ilse Wind

Ilona Wijnands

Roxanne van Wiggen

Mandy van de Worp

Stevie Zwakhalen 

VASTENTIJD: HÉT MOMENT VOOR UW STEUN 
Wij hebben als parochie’s een tweetal Vastenactie-Projecten. We kunnen zelfs aangeven als

we de voorkeur geven aan een bepaald Vastenactie-Project.

1  Project met hele dekenaat: Onderwijs voor mensen met een verstandelijk handicap ine

Calcautta (India).

Om recht te doen aan de waardigheid en het geluk van hun mentaal gehandicapte kinderen, is

een aantal ouders in 1993 begonnen met een eigen school en opvang, het Mentaidcentre in de

wijk Behala, in het zuiden van Calcutta. De betrokken ouders uit de middenklasse hebben

direct na de opening hun initiatief opengesteld voor kinderen en ouders uit de grote groep van

arme mensen in deze immense stad. Meer dan 50 kinderen en jongvolwassenen, tussen 3 en

50 jaar; maken gebruik van het centrum. In het gebouw is een schooltje gevestigd voor

kinderen van 3 tot 12 jaar. “Homemanagement”’het leren van aangepast gedrag om het leven

thuis zo goed mogelijk te laten verlopen, is een onderdeel van het onderwijs. Oudere pupillen

krijgen een vervolgopleiding, waarin vooral gewerkt wordt aan hun zelfredzaamheid. De

jongvolwassenen kunnen werken in een sociale werkplaats, waar onderzetters worden

geborduurd en andere dingen worden gemaakt. Ook richt de begeleiding van de Mentaid-

stafleden zich op de ouders. Zij moeten immers het overgrote deel van de tijd zelf zorgen

voor een goede opvang van hun kind met een verstandelijk handicap.
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De werkwijze van Mentaid, gebaseerd op respect en op een individueel, op ieder kind

persoonlijk gericht onderwijsplan, slaat aan. Steeds meer ouders wenden zich tot Mentaid.

Het succes heeft ook een keerzijde, het gebouw werd te klein. Vooral bij de zwaar

gehandicapte kinderen moet de opvang zich noodzakelijkerwijs beperken tot een of twee

ochtenden per week. Er bestaat daarnaast een lange wachtlijst.

Met hulp van de Vastenactie van voorgaande jaren is, na aankoop van een geschikt stuk

grond, op 5 januari 2005 de eerste steen gelegd voor een nieuwe school. Wij kunnen als

dekenaat Sittard ons aansluiten bij dit project en dus mee stenen leggen..

2  Project vanuit onze parochie’s: Maak een kans - voor de school van Frans (Meulemans),e

Ngutti, Kameroen.

Frans Meulemans, onze Sittardse missionaris is onlangs weer vertrokken naar zijn nieuwe

missiestatie in Ngutti (Kameroen). Toen hij na een lange reis eindelijk op zijn missiepost

aankwam, was hij gesterkt door een goede vakantie maar ook door een medische operatie.

Het thuisfront van Sittard had hem wat geld toevertrouwd zodat hij op zijn minst een koelkast

en een stroomvoorziening e.d.  kan aanschaffen. Tijdens een van de eerste overnachtingen

werd hij in zijn hut overvallen en beroofd, ja zelfs bedreigd. Hij is er genadig van afgekomen.

Gelukkig heeft hij  persoonlijk geen letsel opgelopen, maar de politie heeft hem geadviseerd

overal tralies er voor te zetten. Een hoop onkosten extra. Maar Frans vindt belangrijker de

bouw van een school voor het meest verwaarloost gedeelte van dit land Kameroen. De

kinderen daar hebben geen onderwijsmogelijkheden. Door de vele overvallen van rebellen

enz blijft dit een verweesd gebied. Toen de plaatselijke bisschop hoorde dat Frans was

overvallen dacht hij dat deze missionaris ook zijn opdracht zou teruggeven. Maar Frans blijft

op zijn post en gaat verder met het allerbelangrijkste op dit moment: onderwijs voor de

kinderen. Ook wij kunnen met Frans op deze post blijven en dit zo belangrijke werk van harte

steunen!!

U kunt uw gaven storten op

Giro 1996699 van Kerk en Wereld Dekenaat Sittard 
o.v.v Vastenactie 2006.

OF

VIA INGESLOTEN VASTENZAKJE

en hebt U een voorkeur voor een van de projecten, dan kunt U dit aangeven met:  

Project gehandicapte kinderen Calcutta-India    

Of     Project School voor Frans Ngutti-Kameroen

KLEDINGINZAMELING
De landelijke voorjaarsacties van de Kledingactie van Mensen in

Nood gaan weer van start. Ook in Sittard en Geleen vindt er

weer een inzameling plaats. Kleding, schoeisel, huishoudtextiel

en dekens in gesloten plastic zakken zijn van harte welkom op
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zaterdag 8 april 2006 van 10.00 tot 12.00 uur in de sacristie van de Grote Kerk, Kerkplein, 

of ook bij de hoofdingang van de 

St.-Pauluskerk-Limbrichterveld, Whitestraat 2.

Voor meer informatie kunt u kijken op www.kledingactie.nl of bellen naar 073-6871060.

STILLE OMGANG

In de nacht van zaterdag 18 op zondag 19 maart a.s. zal in Amsterdam wederom de jaarlijkse

Stille Omgang plaatsvinden.

Een nachtelijke bidtocht waar jaarlijks ongeveer tienduizend pelgrims, dames en heren, uit

geheel Nederland aan deelnemen.

De algemene intentie voor dit jaar luidt: "Voor een kerk met open deuren”. (Ontleent aan

Johannes 10, vers 1-10). Vanuit Zuid- en Midden-Limburg zal de reis naar Amsterdam per

autobus gemaakt worden vanaf diverse opstapplaatsen.

Vertrek in de vroege avond van zaterdag 18 maart, terug in de vroege ochtend van zondag

19 maart. Deelname is toegestaan voor dames en heren. Prijs: i 16,50 per persoon.

Voor inlichtingen over opstapplaatsen, vertrektijden en kaartverkoop kunt u zich wenden tot:

Dhr. F. Veugen, voorzitter, Hordeauslaan 1, 6132 BN Sittard, Tel.: 046-4517414

Aanmelding uiterlijk vrijdag 10 maart bij:

Zrs. Karmelietessen, Bezinningshuis “Regina Carmeli”, Kollenberg 2,  6132 AL Sittard, tel.

046-4525380

ZIEKENZALVING.

Durf je leven in Gods hand te leggen. Ouderen en zieken die de eindigheid van hun leven 

sterk ervaren zijn vaker met deze levensvraag bezig. Ook de directe omgeving - kinderen en

naaste familieleden - worstelen soms met de zingeving maar kunnen ook voelen hoe Christus

zijn eigen leven in de Hand van Zijn Vader wist te leggen. Daarom is de Ziekenzalving een

zeer troostvol en krachtig Sacrament waarbij Christus de zieke zelf  “aanraakt en bemoedigt.” 

Iedere oudere en zieke die zo met zijn leven bezig is, mag een beroep doen op de Kerk.

Samen met de Zusters van het Kostbaar Bloed van de Agnetenberg, Plakstraat, vieren we

ieder jaar dit heilig en zegenrijk moment vlak voordat de Goede Week begint. Dit jaar is de

H Mis met Ziekenzalving voor enkele bewoners van hun klooster op woensdag 5 april om

17.00 uur in de kapel van de zusters. Parochianen uit onze parochie’s die - gezien

bovenstaande beschrijving - gaarne willen deelnemen aan deze bijzondere viering zijn zeer

welkom. Graag even contact opnemen met de Deken of de Kapelaan, of met een van onze

Diakens.

GEBEDSINTENTIES
De pauselijk aanbevolen gebedsintentie voor de maand maart luidt: ‘Wij bidden dat jonge

mensen die op zoek zijn naar de zin van het leven, door geduld en liefdevol begrip, respect

en begeleiding mogen ontvangen’.
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REGINA CARMELI
3 - 5 maart 2006, bezinningsdagen voor 30-plussers

Leiding: Zeh. M. Otto

Thema: De Geest, die levend maakt

De Heilige Geest in het leven van de Kerk en in ons eigen leven.

Waarvoor zendt Jezus de Heilige Geest? Wat is zijn 'taak' in het leven

van de Kerk? Hoe kunnen wij zelf uit de H. Geest leven? 

 Hoe kom je tot een onderscheiding der

geesten?

Vrijdag, 3 maart, 17.00 uur,

Zondag, 5 maart, 17.00 uur

Kosten: i 54, -

Bezinningsdag in stilte.

Leiding: Vicaris drs. J. Schröder

Thema: Bij God kind aan huis

Christelijke identiteit en persoonlijke

spiritualiteit – in de school van Thérèse

van Lisieux, op onze weg naar Pasen.

Zaterdag, 11 maart, 10.00 - 17.00 uur

Kosten: i 10,-

Bezinningsavond.

Leiding: Vicaris drs. J. Schröder

Thema: Geestelijke begeleiding

Bemiddeling tussen God en mens, op de

brug tussen evangelisch verlangen en

psychische groei.

Woensdag, 22 maart, 19.30 - 21.30 uur

Kosten: i 5, -

5 daagse retraite in stilte.

Leiding: Kan. Dr. K. Gatzweiler

Thema: Paulus, apostel van Jezus

Christus. Wij volgen Paulus op de weg

zowel naar Damascus als naar Rome. Wij

ontdekken in hem de theoloog van de

genade: niet de werken van de wet maar

de gehoorzaamheid van het geloof redden

de mens. Wij leren hem kennen als herder

van de kudde: stichting en begeleiding

van kerken behoren tot zijn werk. Zijn

actualiteit staat buiten alle twijfel.

Zondag, 26 maart, 17.00 uur

Zaterdag, 1 april, 10.00 uur

Kosten i 184, -

 2 Bezinningsdagen in stilte

Leiding: Pater Frans Vervooren is

karmeliet. Hij is pastor met een doctoraat

in de systematische theologie;

specialisatie: de mystiek van Johannes

van het Kruis.

Thema: Op weg naar Pasen. Biddend

samen zijn in stilte rond het geheim van

de verrijzenis

Woensdag, 5 april, 15.00 uur

Vrijdag, 7 april, 14.00 uur

Kosten: i 66,00

INFORM ATIE EN AANM ELDINGEN: Bezinningshuis Regina Carmeli, Kollenberg 2,

Postbus 28, 6130 AA Sittard, F 046-4525380, Zr. M. Gisela.



10 9  jaargang - nr. 4 - 25 februari 2006e

Parochie H. Petrus en H. Michaël - Sittard

Pastoor-Deken W. van Rens, Kloosterplein 10, ? 4512275
Kapelaan A. 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

UW AANDACHT S.V.P.
Op 1 maart .a.s. Aswoensdag wordt onder alle HH. Missen de As gezegend en wordt het

Askruisje uitgereikt aan alle kerkgangers. 

Aswoensdag is verplichte Vasten- en Onthoudingsdag: geen drank, geen luxe, uiterst sober

leven omwille van jezelf en voor de armsten!

Op alle zondagen van de veertigdagentijd is er om 16.30:

Vesperdienst in de St.-Michielskerk !!!

Vrijdag 3 maart: Eerste vrijdag van de maand, toegewijd aan het H. Hart van Jezus.

Vanaf 17.00 uur wordt de H. Communie gebracht aan de zieken en aan huis gebondenen.

Opgave van nieuwe deelnemers aan de Eerste Vrijdag huiscommunie is altijd mogelijk bij

een der leden van de parochiegeestelijkheid. NB. NB.  Op de volgende Eerste Vrijdag op 7

april a.s. vervalt de Communiedienst omdat een week later de Paascommunie wordt

gebracht. Verdere berichten volgen in het volgend parochieblad.

Zaterdag 25 maart Hoogfeest: Aankondiging van de Heer - Maria Boodschap

Zondag 26 maart: 4e zondag veertigdagentijd: Zondag “Laetare”  -  Krombroodrapen.

Maandag 20 maart: Hoogfeest van de H. Jozef, bruidegom van de H. Maagd Maria,

voedstervader van onze Heer Jezus Christus, patroon van de Kerk. H Mis om 8u en

om 9.30 uur pl. Eucharistieviering t.e.v. de H. Jozef. Géén avondmis!!

Woensdag 5 april: Ziekenzalving in de kapel van Agnetenberg om 17.00 uur

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, 046-

4519039. Hartelijk dank!
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KERKELIJK HUWELIJK
Geert-Jan Laudy en Arlette Lochtman, Kastanjelaan, 25-3-2006
Juul Donners en Joyce Hameleers, Dr. Nolenslaan 57, 1-4-2006

’God, onze eeuwige Vader, beware u in eenheid van hart en
moge de vrede van Christus steeds wonen in u en in uw huis’    

(Uit de huwelijksliturgie)

OVERLEDEN
Mw. Antoinette Gruisen-Hendriks, Reubsaetlaan 15, 66 jaar,  † 31-1-2006

Mw. Mia Dols-Reijnders, Kennedysingel 24, 87 jaar, † 7-2-2006

Mw. Fien Thissen-Janssen, Kennedysingel 24, 93 jaar, † 8-2-2006

Mw. Jetje Damoiseaux-Kusters, Bradleystraat 23-25, 72 jaar, † 13-2-2006

Dhr. Tadak Rozanski, Rijksweg-Zuid 29/6, 85 jaar, † 19-2-2006

Mogen zij allen rusten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer.

HEILIG UUR
Op donderdag 2 maart houden wij het maandelijks biduur voor roepingen tot

het priesterschap, het diaconaat, het religieuze en ander aan God gewijde

leven en tevens voor goede gezinnen bij het uitgestelde Allerheiligste

Sacrament in de St.-Petruskerk. Wij nodigen u allen uit om op de vooravond

van elke eerste vrijdag van de maand - bijzonder toegewijd aan het H. Hart

van Jezus - samen te bidden voor genoemde intenties. De bewoners van een

aantal straten krijgen elke maand een speciale uitnodiging. Voor deze maand

zijn dat: Kerkepad, Kerkplein, Kerkstraatje, Chr. Kisselsstraat, Kleine Steeg,

Kloosterplein, Kollenberg, Kollenbergerhof, Kollenbergerweg en Lahrstraat.

KLEINE BEDEVAARTEN 
Bedevaartplaatsen in onze omgeving die de komende maanden onze extra aandacht
verdienen zijn: In de maand maart: St. Jozef van Smakt. U vindt de gele folder achter in de
Petruskerk met alle informatie.In de maand mei: Heppeneert bij Maaseik: Ter ere van onze
Lieve Vrouwe van Rust. Ook hierover vindt u de folder achter in de Petruskerk.
En vergeet verder niet onze bedevaartplaatsen zoals Kevelaer en Banneux.

KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES
Om er zeker van te zijn dat de misintenties in het parochieblad vermeld worden, dienen ze
uiterlijk 24 maart 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.
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ST.-PETRUSKERK

Zaterdag 25 februari 
08.00 uur gestev em. Pastoor Eduard
Hoenen; gestev Corry Close en familie; ev
overl. grootouders Simonis-Tummers en
fam. Hage-Simonis, uit dankbaarheid
18.00 uur ev Harie Houben, gestev
echtpaar Caulfield-Tholen; nad Antoinette
Gruisen-Hendriks, Mia Dols-Reijnders,
Fien Thissen-Janssen, Jetje Damoiseaux-
Kusters (samenzang)
Zondag 26 februari Achtste zondag door
het jaar. Vastenavondzondag
11.30 uur gestpljrd overl. echtp. Sjeer en
Mia Willems-Knippenbergh, ouders 
Konings-Maessen; gesplev overl. echtpaar
Meulenberg-Pennings,  gestplev echtp.
Caulfield-Tholen; plev Tiny Martens-
Kleijnen, overl. fam. Pier-Weijzen, ev

echtpaar Caulfield-Tholen (samenzang)
Maandag 27 februari
08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen
19.00 uur geen avondmis
Dinsdag 28 februari
08.00 uur uit dankbaarheid voor genezing,
gestev echtp. Caulfield-Tholen
19.00 uur geen avondmis
Woensdag 1 maart Aswoensdag
Verplichte vasten- en onthoudingsdag
08.00 uur ev tev St. Joseph voor goede
gezinnen en de moed om godsdienstig te
leven, gestev echtp. Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev levende en overleden
leden van de C.V. Marotte Zitterd; ev
Janssen-Donners, ev Zef Triepels (vw
buurt Julianaplein) (samenzang)
Donderdag 2 maart
08.00 uur gestev fam. Derrez, fam.
Jennen, fam. Narinx, ev echtp. Caulfield-
Tholen
19.00 uur ouders Schmidt-Fliegel, Netta en
Tilke, fam. Wyszenko, Meerts en Hendriks
en em.past-deken Mgr Ben Janssen
19.30 uur H. Uur (samenzang)
Vrijdag 3 maart
08.00 uur plev. echtp. Feron-Hoenen en
em. pastoor Eduard Hoenen; gestev t.e.v.

het H. Hart v Jezus, overl ouders Marx-
Fox
19.00 uur gestev ouders Schaekens-
Peulen en zonen Jozef en Martin, gestev
echtp. Caulfield-Tholen, ev Riet
Pfennings-van Santvoord (vw buurt
Paardestraat) 
Zaterdag 4 maart
08.00 uur gestev Fine Close;  voor
priesterroepingen in parochie, dekenaat en
bisdom, gestev echtp. Caulfield-Tholen
14.00 uur pl. herdenkingsmis voor pater
Joep Hovens S.J. 
18.00 uur plzwd v. Hessel-de Ree, jrd
Sjang Schrijen; plev lev en overl v/d fam.
Dieteren en de fam. Hellbach, ev levende
en overleden leden van “Hell en Valsch”,
ouders Gieskens-Martens, nad Antoinette
Gruisen-Hendriks, Mia Dols-Reijnders,
Fien Thissen-Janssen, Jetje Damoiseaux-
Kusters (samenzang)
Zondag 5 maart Eerste zondag van de
Veertigdagentijd
11.30 uur pljrd Jozef Zwakhalen en Maria
Mager; gestplev Lies Roppe en overl vd
fam. Roppe-Kissels; gest. plev fam.
Cobben-Cals, echtp. Caulfield-Tholen, ev
Miny Reijnders-Kuijpers (Petruskoor)

Maandag 6 maart
08.00 uur ev echtp. Caulfield-Tholen; tev 
H.Geest v allen, die in ons bisdom en in
parochies zijn gesteld om leiding te geven;
ev overl oud. Kleikamp-Cremers,
19.00 uur ouders de Wever-Brouwers en
zoon Léon; ev echtpaar Keymis-Buyink
Dinsdag 7 maart
08.00 uur, gestev Lies Roppe en overl. vd
fam. Roppe-Kissels; tev de H.Engelbe-
waarders uit dankbaarheid voor
bescherming en leiding

19.00 uur ouders Schmidt-Fliegel, Netta
en Tilke, fam. Wyszenko, Meerts en
Hendriks ev echtpaar Keymis-Buyink,
gestev echtp. Caulfield-Tholen
19.30 uur Kruisweg
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Woensdag 8 maart
08.00 uur om genezing van een kleinkind,
gestev echtp. Caulfield-Tholen
19.00 uur ev Cor de Wit en Dory Neilen

Donderdag 9 maart
08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen
19.00 uur t.e.v. O.L.V. van Lourdes

19.30 Lof met rozenhoedje (samenzang)

Vrijdag 10 maart
08.00 uur ev v  ouders Leonard Dieteren
en Maria Brandts uit dankbaarheid.

19.00 uur gestev lev en overl. vd fam.
Musolf-Nyssen,  echtp. Caulfield-Tholen
Zaterdag 11 maart
08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen
18.00 uur gestplev ouders Laumen-van
Loon, pljrd Jo van Mulken, Gerrit Koenen;
nad Antoinette Gruisen-Hendriks, Mia
Dols-Reijnders, Fien Thissen-Janssen, Jetje
Damoiseaux-Kusters (Jeugdkoor)
Zondag 12 maart Tweede zondag van de
Veertigdagentijd
11.30 uur gestplev echtpaar Arnoldts-
Thissen; pljrd. overl. ouders Erkens-
Linzen, Mia en Willem Biermans en Jan
van Geenen, pljrd overl. ouders Daniels-
Colaris en dochter Jenny en zoon Jos;
gestplev echtp. Caulfield-Tholen, Wim de
Kruijf (vw buurtbewoners) (Petruskoor)
Maandag 13 maart
08.00 uur ev Corry Close en fam.
19.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen
Dinsdag 14 maart
08.00 uur gestev fam. Janssen-de  Ponti,
gestev echtp. Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev echtp. Meulenberg-
Kleuters; ouders Schmidt-Fliegel, Netta en
Tilke, fam. Wyszenko, Meerts en Hendriks

19.30 uur Kruisweg
Woensdag 15 maart
08.00 uur gestev Jo van Basten Batenburg,
gestev echtp. Caulfield-Tholen
19.00 uur ev Adrianus Oomens en zijn zus
Hendrika
Donderdag 16 maart
08.00 uur gestev em. Pastoor Eduard
Hoenen

19.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen
19.30 Lof met rozenhoedje (samenzang)
Vrijdag 17 maart
08.00 uur gestev fam. Feron-Hoenen,
gestev echtp. Caulfield-Tholen
19.00 uur gest oud. Kleikamp-Lemmens
Zaterdag 18 maart
08.00 uur ev overl. fam. Gieskens-
Muyres en overl. Fam. Corbeij-Kerrens,
gestev Fien Denie, echtp. Caulfield-
Tholen 
18.00 uur pljrd Henk Kollenbrander, nad
Mia Dols-Reijnders, Fien Thissen-
Janssen, Jetje Damoiseaux-Kusters
(samenzang)
Zondag 19 maart Derde zondag van de
Veertigdagentijd
11.30 uur plzwd Antoinette Gruisen-
Hendriks; 1 . pljrd. Miny Reynders-e

Kuypers, Joep Kamp, Tiny Kleinjans en
ouders Vroemen-Bemelmans; v ouders
Dieteren-Schmeits en dochter Gert en jrd
Emile en Mia Stevens-Dieteren; gestplev
echtp. Caulfield-Tholen, Joep Joosten,
overleden familieleden Pier-Weijzen
(Michielskoor)
Maandag 20 maart Hoogfeest H. Jozef,
bruidegom v.d. H. Maagd Maria
08.00 uur gestev echtpaar Kaptein-
Haagmans; voor overleden grootouders
Joseph Brandts en Johanna Rouschop uit
dankbaarheid, ev echtp. Caulfield-Tholen

09.30 uur ev. tev. H.
Joseph, eveneens uit
dankbaarheid; gestev Mgr
Ben Janssen (vw De

Mander) (Dameskoor)

19.00 uur geen avondmis
Dinsdag 21 maart
08.00 uur gestev Jo v Basten-Batenburg,
ev Martin Meuwissen, gestev echtp.
Caulfield-Tholen
19.00 uur oud Schmidt-Fliegel, Netta en
Tilke, fam. Wyszenko, Meerts en
Hendriks 
19.30 uur Kruisweg
Woensdag 22 maart
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08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen
19.00 uur ev Hendrika Oomens en  broer
Adrianus, Cor de Wit en Dory Neilen
Donderdag 23 maart
08.00 uur tev H. Bernadette
19.00 uur jrd Resy Friederichs, gestev
echtpaar Caulfield-Tholen
19.30 uur Lof + rozenhoedje (samenzang)
Vrijdag 24 maart
08.00 uur ev v overledenen vd  fam.
Smeets-Bouwels

19.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen
Zaterdag 25 maart Hoogfeest Aan-
kondiging vd Heer - Maria Boodschap
08.00 uur overl. grootouders Simonis-
Tummers en fam. Hage-Simonis, gestev
echtp. Caulfield-Tholen
18.00 uur plzwd Fien Thissen-Janssen;
gestpljrd Jes Beaumont, Sef Heuts;
gestplev lev en overl leden vd fam.
Thijssen en Sevens; plev. Lies Meuwissen-
Schmeits, Marijke Eygelshoven-Eyckeler,
nad. Damoiseaux-Kusters (samenzang)
Zondag 26 maart Vierde zondag van de
Veertigdagentijd, zondag Laetare
11.30 uur plzwd Mia Dols-Reijnders;
gestpljrd overl ouders Kissels-v Neer en
ouders Tossaint-Weerenbeck, ouders Frits
en Leonie Meulenberg-Schreurs; gestplev
echtp. Caulfield-Tholen; pljrd Konrad
Kleuters en Maria Kleuters-Stassen;
(Jeugdkoor)
Maandag 27 maart
08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev Math Ronden
Dinsdag 28 maart
08.00 uur tev zieke pelgrims
19.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen
19.30 uur Kruisweg
Woensdag 29 maart
08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev levende en overl. leden
van de fam. Bitsch-Lejeune; ouders
Schmidt-Fliegel, Netta en Tilke, fam.
Wyszenko, Meerts en Hendriks

Donderdag 30 maart
08.00 uur t.e.v O.L.V. van Lourdes

19.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen
19.30 uur Lof + rozenhoedje (samenzang)
Vrijdag 31 maart
08.00 uur t.e.v. H. Bernadette
19.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen
Zaterdag 1 april
08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen
18.00 uur plzwd Jetje Damoiseaux-
Kusters; plev levenden en overledenen
v/d fam. Dieteren en de fam. Hellbach,
ouders Gieskens-Martens, Wil Martens,
overl. echtelieden Schrijen-Tholen

(samenzang)
Zondag 2 april Vijfde zondag van de
Veertigdagentijd
11.30 uur gestpljrd v Mgr Ben Janssen,
zijn ouders Janssen-de Ponti en zijn overl
broers en zussen; gestpljrd ouders Custers
-Stassen, jrd v Mien Daniëls-Laumen, jrd
Mathieu Grijs pljrd overl. ouders Lenie en

Laurens Erkens-Ruers en voor de fam.
Erkens en Ruers; ouders Eyckeler-Buyzen
en dochter Marijke, plev overl. Adriaan
Wabeke, gestplev echtpaar Caulfield-
Tholen (Petruskoor)
Maandag 3 april
08.00 uur tev de H. Geest v allen, die in ons
bisdom en in de parochies zijn gesteld om
leiding te geven; v echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur ev echtp Keymis-Buyink;
ouders Schmidt-Fliegel, Netta en Tilke,

fam. Wyszenko, Meerts, Hendriks, en v
em.past-deken Mgr Ben Janssen
Dinsdag 4 april
08.00 uur tev de H. Engelbewaarders uit

dankbaarheid v bescherming en leiding; v
echtp. Feron-Hoenen, past Eduard Hoenen

19.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen
19.30 uur kruisweg
Woensdag 5 april
08.00 uur ev  t.e.v. St. Joseph v goede
gezinnen en moed  godsdienstig te leven

19.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen
ev Zef Triepels (vw buurt Julianaplein),
Donderdag 6 april
08.00 uur t.i.v. zieke pelgrims
19.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen
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19.30 uur H. Uur (samenzang)
Vrijdag 7 april
8.00 uur overl. ouders Marx-Fox,  Trude
Zeekamp; gestev echtp. Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev R.D. Harie Gieskens; ev
Smeets-Renkens en Mieke, ev Riet

Pfennings-v Santvoord (vw Paardestraat)
Zaterdag 8 april
08.00 uur voor priesterroepingen in
parochie, dekenaat en bisdom, gestev
echtpaar Caulfield-Tholen

ST.-MICHIELSKERK

Zondag 26 februari Achtste zondag
door het jaar: Vastenavondzondag
08.30 uur gestplev echtp. Caulfield-
Tholen; ev fam. Königs, fam. Schmeits 

09.30 uur gestpljrd echtp. Willems-
Knippenbergh; gestplev echtp.

Meulenberg-Pennings (samenzang)

17.30 uur geen avondmis

Zondag 5 maart Eerste zondag van de
Veertigdagentijd
08.30 uur gestev fam. Cals, fam. Derrez
09.30 uur pljrd Huub van de Brock,
gestplev fam. Cals, fam. Damoiseaux,

fam. Kleine  (samenzang)
16.30 uur Vesperdienst

17.30 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen
Zondag 12 maart Tweede zondag van
de Veertigdagentijd
08.30 uur t.e.v. O.L.V. van Lourdes
09.30 uur gestplev echtp. Durlinger-

Clemens (samenzang)
16.30 uur Vesperdienst

17.30 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen

Zondag 19 maart Derde zondag van de
Veertigdagentijd
08.30 uur ev Nenette Oosterwijk-Corbey
09.30 uur gestpljrd Corry Wetzels-

Wilms; Fien Denie (samenzang)
16.30 uur Vesperdienst

17.30 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen
Zondag 26 maart Vierde zondag van
de Veertigdagentijd, zondag Laetare
08.30 uur voor overleden en levende
leden van het Krombroodrapencomité
09.30 uur gestpljrd René Oberdorf,
ouders Kissels-van Neer en ouders
Tossaint-Weerenbeck  (samenzang)
16.30 uur Vesperdienst

17.30 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen
Zondag 2 april Vijfde zondag van de
Veertigdagentijd
08.30 uur t.e.v. H. Bernadette
09.30 uur tev OLVrouw van Lourdes
(samenzang)
16.30 uur Vesperdienst

17.30 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen

BASILIEK VAN O.L. VROUW VAN HET H. HART

Zondag 26 februari Achtste zondag door
het jaar, Vastenavondzondag
10.30 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen
Dinsdag 28 februari
08.30 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen,
zegen voor fam. Kempers
Woensdag 1 maart Aswoensdag Vasten-
en onthoudingsdag
08.30 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen
Donderdag 2 maart

08.30 uur ev kinderen van de Kinderkrans
en leden van de Aartsbroederschap
10.30 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen;
fam. G. Joosten-Gonera en Margriet
Roebroek en zegen over de familie
Vrijdag 3 maart
08.30 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen
Zaterdag 4 maart
09.00 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen
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Zondag 5 maart Eerste zondag van de
Veertigdagentijd
10.30 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen;
levende en overl. leden Aartsbroederschap,
jrd v Math en Leonie Corbeij-Krekels en
voor levende en overl. Fam. Konings
Dinsdag 7 maart
08.30 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen
Woensdag 8 maart
08.30 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen
Donderdag 9 maart
08.30 uur ev kinderen van de Kinderkrans
en leden van de Aartsbroederschap
10.30 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen
Vrijdag 10 maart
08.30 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen;
overl. fam. Arnoldts-Thissen
Zaterdag 11 maart
09.00 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen
Zondag 12 maart Tweede zondag van de
Veertigdagentijd
10.30 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen;
overl. ouders Castro-Schellinx; Louis
Colaris en zoon Harrie vanwege verjaardag
Dinsdag 14 maart
08.30 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen
Woensdag 15 maart
08.30 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen
Donderdag 16 maart
08.30 uur ev kinderen van de Kinderkrans
en leden van de Aartsbroederschap
10.30 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen,
Jan Jessen en fam.
Vrijdag 17 maart
08.30 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen
Zaterdag 18 maart
09.00 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen
Zondag 19 maart Derde zondag van de
Veertigdagentijd
10.30 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen
Maandag 20 maart Hoogfeest van de H.
Jozef,  bruidegom v.d. H. Maagd Maria
08.30 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen
Dinsdag 21 maart
08.30 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen
Woensdag 22 maart

08.30 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen
Donderdag 23 maart
08.30 uur ev kinderen van de Kinderkrans
en leden van de Aartsbroederschap
10.30 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen
Vrijdag 24 maart
08.30 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen
Zaterdag 25 maart Hoogfeest Aankon-
diging van de Heer - Maria Boodschap
09.00 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen
Zondag 26 maart Vierde zondag van de
Veertigdagentijd, zondag Laetare
10.30 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen
Dinsdag 28 maart
08.30 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen
Woensdag 29 maart
08.30 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen
Donderdag 30 maart
08.30 uur ev kinderen van de Kinderkrans
en leden van de Aartsbroederschap
10.30 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen;
overl. Mw. Goossens-Geraets
Vrijdag 31 maart
08.30 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen
Zaterdag 1 april
09.00 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen
Zondag 2 april Vijfde zondag van de
Veertigdagentijd
10.30 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen;
levende en overl. leden van de Aartsbroe-
derschap en jaardienst Nelly Willems-Ketels
Dinsdag 4 april
08.30 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen
Woensdag 5 april
08.30 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen
Donderdag 6 april
08.30 uur ev kinderen van de Kinderkrans
en leden van de Aartsbroederschap
10.30 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen;
fam. G. Joosten-Gonera
Vrijdag 7 april
08.30 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen
Zaterdag 8 april
09.00 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen
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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 banknummer:

14.76.04.133 t.n.v. Kerkbestuur Parochie H.Bernadette

Zondag 26 februari: 8e zondag door het jaar   Kinderwoorddienst
10u30 Zwd. Miep Vinken-Medenblik   nadienst: Miel Coenen
Dinsdag 28 febuari   GEEN H.MIS
Woensdag  1 maart: aswoensdag (vasten- en onthoudingsdag)
 9u00 gest. H.Mis tev OLV en H.Bernadette 
Donderdag  2 maart   GEEN H.MIS
Zondag  5 maart: 1e zondag van de 40-dagentijd  Schola Gregoriana Sittardiensis
10u30 Jrd. They Palmen; jrd. ovl.oud. van Tilburg-Kusters; jrd. Truus Leenders-Streukens;

 overl.oud. Collombon-Köhlen; Bernard Köhlen; Miel Coenen    
Dinsdag  7 maart: HH.Perpetua en Felicitas, martelaressen
 9u00 Gest. H.Mis ovl.v.d.fam. Tillemans-Elbers
Donderdag  9 maart: H.Francisca Romana, kloosterlinge
 9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven
Zondag 12 maart: 2e zondag van de 40-dagentijd    Kinderwoorddienst   
10u30 Gest.jrd. Frans Fiddelers en Gertrudis Mostard; Reinhard en Fien v.d.Brock-Limpens

 
 Gemengd koor

Dinsdag 14 maart
 9u00 Frans Fiddelers en Gertrudis Mostard 
Donderdag 16 maart
 9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven
Zondag 19 maart: 3e zondag van de 40-dagentijd   
10u30  Jrd. Arno Dieteren en ovl.oud.; jrd. Bob Hanselaar
Dinsdag 21 maart
 9u00 Gest. H.Mis Gerardus Schulpen en Elisabeth Spetgens; Tilke Jetten-Hanckmann; 
Donderdag 23 maart: H.Turibius van Mongrovejo, bisschop
 9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven
Zondag 26 maart: 4e zondag van de 40-dagentijd   Kinderwoorddienst
10u30 1e jrd. Jo Verheijen     Kinderkoor
Dinsdag 28 maart
 9u00 gest. H.Mis tev OLV en H.Bernadette 
Donderdag 30 maart
 9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven
Zondag  2 april: 5e zondag van de 40-dagentijd 
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10u30 Reinhard en Fien v.d.Brock-Limpens 
Dinsdag  4 april: H.Isidorus, bisschop en kerkleraar
 9u00 t.e.v. OLV van Lourdes
Donderdag  6 april
 9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven

OVERLEDEN
18 januari: Miel Coenen (80 jaar), Pres.Kennedysingel 10-7
Moge hij rusten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer.

GEDOOPT
Op 15 januari werd gedoopt: Sabrina Komijn, Gulpen
Moge zij onder de goede zorgen en het voorbeeld van ouders, peter en meter en van de hele
geloofsgemeenschap, opgroeien tot een goed christen.

KINDERWOORDDIENST
Op de zondagen 26 februari en 12 en 26 maart is tijdens de H.Mis van 10.30 uur weer een
kinderwoorddienst, met name bedoeld voor kinderen van 8 tot 12 jaar.  

ASWOENSDAG
Op aswoensdag 1 maart a.s. is 's morgens om 9 uur een H.Mis in de Bernadettekerk, waar
het askruisje ontvangen kan worden. 's Avonds om 19 uur kunt u terecht in de H.Mis in de
Petruskerk. 
LET OP: Op carnavalsdinsdag en de donderdag na aswoensdag zijn in de Bernadettekerk geen
HH.Missen!

H.COMMUNIE VOOR AAN HUIS GEBONDENEN 
Op vrijdag 3 maart (1  vrijdag van de maand) om 11 uur in de ontmoetingsruimte op de 3ee

etage in de Odaflat. De dag van te voren (donderdag 2 maart) wordt deze in de rest van de parochie
rondgebracht. 
LET OP: Op de eerste vrijdag van de maand in april wordt GEEN H.Communie rondgebracht,
omdat een week later de Paascommunie wordt rondgebracht.

VASTENACTIE 2006
Op de achterpagina van dit parochieblad, en op pagina 6+7,  kunt U uitgebreide informatie
over de Vastenactie 2006 lezen. Ook is het vastenzakje in dit parochieblad ingevoegd. 
Eind maart, begin april worden de zakjes bij U opgehaald. Treffen de medewerk(st)ers U niet
thuis aan, dan kunt U het gevulde vastenzakje ook in de brievenbus achter in de kerk of in de
brievenbus van de pastorie deponeren. 

KERKBALANS 2006: DAAR GEEF JE VOOR 
Uw kerkbijdrage kunt u overmaken op Gironummer 157.19.73 t.n.v. Parochie H.Bernadette,
Baandert 23, Sittard-Baandert, ovv 'Kerkbijdrage'.

SPREEKUUR
Op donderdagmorgen van 9.30 tot 10.30 u. en op vrijdagavond van 17 tot 18 u. (behalve 1e
vrijdag van de maand) is altijd iemand aanwezig.
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St. Paulusparochie - Limbrichterveld - Hoogveld
 

Pastoor-Deken Mgr. W. van Rens, Kloosterplein 10 tel: 4512275

Kapelaan A. van der Wegen, 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

8  ZONDAG DOOR HET JAARE

zaterdag 25 feb 19.00 u. Gerrit Roberts (bewoners Dempseyflat)

maandag 27 feb 19.00 u. Géén Avondmis

woensdag 1 mrt 19.00 u. Aswoensdag - Jan Engelen (verjaardag)

1  ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJDE

zaterdag 4 mrt 19.00 u. Overleden ouders Tummers-Tangelder             + Pauluskoor

maandag 6 mrt 19.00 u. OLV van Lourdes

woensdag 8 mrt 19.00 u. Roepingen voor priesterschap, diaconaat en religieuze leven

2  ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJDE

zaterdag 11 mrt 19.00 u. Jrd Jan Salden

maandag 13 mrt 19.00 u. OLV van Lourdes

woensdag 15 mrt 19.00 u. Roepingen voor priesterschap, diaconaat en religieuze leven

3  ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJDE

zaterdag 18 mrt 19.00 u. OLV v. Lourdes    + Pauluskoor

maandag 20 mrt 19.00 u. OLV v. Lourdes

woensdag 22 mrt 19.00 u. Roepingen voor priesterschap, diaconaat en religieuze leven

4  ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJDE

zaterdag 25 mrt 19.00 u. Jrd Harrie Becx

maandag 27 mrt 19.00 u. OLV v. Lourdes

woensdag 29 mrt 19.00 u. Roepingen voor priesterschap, diaconaat en religieuze leven

5  ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJDE

zaterdag 1 apr 19.00 u. Gerrit Roberts (bewoners Dempseyflat)            + Pauluskoor

maandag 3 apr 19.00 u. OLV v. Lourdes

woensdag 5 apr 19.00 u. Roepingen voor priesterschap, diaconaat en religieuze leven

Parochiemededelingen St. Paulusparochie
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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 26 maart.

Gedoopt
 

Melvin, zoon van het echtpaar Lubberdink-Janssen, Bradleystr. 14
 

Wij bidden dat Melvin onder de goede zorgen van zijn ouders en naar hun voorbeeld
en ook dat van zijn peter en meter en van de hele geloofsgemeenschap moge opgroeien tot goed
christen.

VOOR INFORMATIE VASTENACTIE: ZIE  BLZ  6 + 7

BIJ DIT PAROCHIEBLAD TREFT U HET 

JAARLIJKSE VASTENZAKJE - LEGT HET KLAAR - WANT IN DE

GOEDE WEEK WORDT HET OPGEHAALD!!
OF NEEM HET MEE NAAR DE KERK!!

OOK TREFT U IN HET MIDDEN VAN DIT

PAROCHIEBLAD

DE ACCEPTGIRO OM MEE TE DOEN AAN DE

JAARLIJKSE KERKBIJDRAGEN

VAN UW EIGEN PAROCHIE !!
DOE MEE   —   VERGEET UW PAROCHIE NIET!!

Parochie H. Petrus en H. Michaël: 
Giro 1032540  of  Rabobank 147603676
Parochie H. Bernadette: Giro 1571973

Parochie H. Paulus: Giro 3268633  of  Rabobank 147607558
o.v.v. Kerkbijdrage 2006
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