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Dit parochieblad is bedoeld voor een periode van 5 weken.
De volgende aflevering verschijnt 13 mei 2006.
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GELOOFSGETUIGE EN ZALIG PASEN

Kent U het verhaal van Jozef en zijn broers? Ik bedoel Jozef, de zoon van Jacob, die als

onderkoning op de troon van Egypte zat. Indrukwekkend is het verhaal bij de beschrijving

van het proces die de broers meemaken als ze voor hun rechter (hun broer), de onderkoning

staan.  Hij (Jozef) speelt het zo dat zijn lievelingsbroer Benjamin in dezelfde positie komt te

verkeren als hijzelf destijds: n.l. in gevangenschap en slavernij. Op dat moment worden de

broers zich ineens bewust hoe zij destijds hun vroegere broer Jozef hebben behandeld. Het

komt zelfs zover dat één van zijn broers - Juda - zich aanbiedt om de plaats van zijn broer in

de gevangenis over te nemen, precies bij die broer die hij toentertijd als slaaf had verkocht.

(zie Genesis hoofdstukken 37-45). Ontroerende momenten wanneer we die heilsgeschiede-

nis goed tot ons laten doordringen. Nadat Jozef, de onderkoning, zijn broers tot dit zo

smartelijk moment heeft gebracht, begint ineens de totale ommekeer: Jozef, de onderko-
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ning, maakt zich bekend als hun broer en dan staat niets meer in de weg om tot hereniging

te komen. De broers hebben dus - oog in oog met hun eigen verleden - hun handelwijze van

destijds verfoeid en herroepen. Door de ontmoeting met hun broer Jozef, de onderkoning

die ze helemaal niet herkenden, gingen ze meer en meer hardop hun spijt uitspreken. En dan

begint de verzoening.

De lezingen van de komende Goede Week en de daaropvolgende Paastijd helpen ons ook

om even terug te zien: wat heb ik gedaan met de tijd die God me gaf......... en hoe ben ik met

mijn broers en zusters - al of niet familieleden van mij - omgegaan? In de komende Paastijd

wil de Heer ons helpen ook nieuwe mensen te worden. Maar daarbij verdoezelt de Heer

niets: soms kan die manier van ontmoeten met Jezus je ook een beetje pijn doen. Bijvoor-

beeld bij Petrus: door de drie beroemde vragen van Jezus aan hem: “Heb je Mij lief?...” en

driemaal antwoordt Petrus dan met: “Ik ken die mens niet...!” (zie Joh 21.15-19). Maar het

is dan Jezus die Petrus een herkansing aanbiedt. Petrus kan nu zelf laten zien waar hij staat

en zélf zich hernemen. Het is O.L.Heer die verzoening aanbiedt. Maar Hij doet dat op zo’n

manier dat de ander niet onderuit wordt gehaald of minder wordt. Hij speelt het zó, dat

Petrus’oprechte instelling naar voren kan komen en dat zijn standvastigheid groeien kan. Ja,

Jezus gaat in zijn verzoenend gebaar nog verder. Hij erkent Petrus als toekomstige lotge-

noot en deelgenoot. Hij die zich toen distancieerde van Jezus de gevangene, zal nu zelf om

zijn getuigenis voor Jezus Messias gevangen genomen worden en diens lijden ondergaan.

Zo zal Petrus zijn handelwijze van destijds in het tegendeel doen verkeren. Het zijn de

laatste woorden van de evangelist Johannes die ons deze prachtige manier van vergeving en

verzoening laten zien. Dat moment tussen Jezus en die eerste Petrus is als een flakkerend

vlammetje: Ik ken Hem niet .............  horen we Petrus krampachtig uitroepen. Maar zijn

krachtige stem verraadt twijfel en spijt. Jezus blaas het vlammetje niet uit, maar zorgt er

juist voor dat het vlammetje van geloof weer krachtig kan gaan branden. Zo krijgt Petrus

dankzij Christus’liefde weer zijn waardigheid terug. Ja, Petrus wordt later de eerste en beste

getuige van de Heer.

Wie zei wat over trouw aan God en de Kerk? Petrus heeft geleerd wat trouw-zijn betekent.

Nu wij nog.........!  Zalig Pasen, durf te getuigen, durf trouw te zijn!! Mede namens Kape-

laan van der Wegen, collega’s, diakens en alle medewerkers: Gezegende Feestdagen!!

Deken W. van Rens

WIE WAS DEKEN TIJSSEN? DEEL XI

Sedert 1877 waren de kerkbesturen samengesteld uit de pastoor, die tevens voorzitter was,

en vier of zes kerkmeesters. De bisschop benoemde hen uit een voordracht van de pastoor

uit de bekwaamste en achtenswaardigste, meerderjarige mannelijke parochianen. Het

dagelijks bestuur was in handen van de pastoor, de secretaris en de penningmeester. Deze

laatste hoefde geen lid van het kerkbestuur te zijn. In zo'n geval had hij slechts een advise-

rende taak. De reglementen voor de kerkbesturen bleven tot 1952 vrijwel ongewijzigd.

Ofschoon pastoor Tijssen kon terugvallen op het kerkbestuur en de ervaring van kapelaan

Klinkum, die al bijna twintig jaar als zielzorger actief was, waarvan elf jaar in Susteren en

de plaatselijke omstandigheden derhalve goed kende, viel de uitoefening van het pastoorsambt
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aanvankelijk niet mee. Heimwee naar Rolduc was één oorzaak, een conflict met de pachters

van de kerkelijke landerijen was een andere.

Onder de voorganger van pastoor Tijssen, de oude en ziekelijke pastoor Verheggen waren

de kerkfinanciën in het ongerede gekomen. De pachters van de kerkelijke goederen hadden

lange tijd hun pacht niet of onvolledig betaald. Pastoor Tijssen moest de pacht verhogen om

de kerkfinanciën weer een beetje in orde te krijgen. De pachters kwamen tegen deze verho-

ging in verzet. Burgemeester en kerkbestuur adviseerden Tijssen om niet toe te geven. Zijn

optreden als pastoor gaf de doorslag. De oppositie verstomde. De financiën van de parochie

werden correct bijgehouden en waren over het algemeen goed.

De administratie voerde pastoor Tijssen in de sacristie; dan was hij altijd bereikbaar voor

mensen die wilden biechten of communiceren. De doop-, trouw- en begraafregisters werden

met zorg behandeld. Tijssen vulde tevens het doopregister aan. Zijn voorganger Verheggen

had verzuimd de doopnamen te noteren. Tijssen schreef de namen met terugwerking in tot

1893. Tevens legde hij een register aan van vóór 1 augustus 1911 gestichte diensten.

De zorg voor de pastorie liet Tijssen vooreerst over aan de huishoudster van zijn voorgang-

er, juffrouw Maria Ida Cörvers. Zij bleef in dienst tot 1915, toen zij werd opgevolgd door

juffrouw Petronella Janssen. Ten aanzien van de 'ancilla' nam hij zich echter voor 'niet te

familiaar - goed maar à distance' te zijn. De antropologe Geertje van Os maakte een studie

over de Bossche pastoriehuishoudsters. Uit haar studie komt de precaire positie van de

huishoudster duidelijk naar voren. Zij nam een speciale plaats in tussen de pastoor en de

parochianen die haar enerzijds met respect, anderzijds met wantrouwen bekeken.

Ondanks deze afstand vormde zij een belangrijke schakel tussen pastoor en parochianen.

Wie aan de deur kwam of opbelde om 'mijnheer pastoor' te spreken, werd altijd eerst door

haar te woord gestaan om vervolgens al dan niet met hem in verbinding gesteld te worden.

Hoewel een pastoriehuishoudster een nogal teruggetrokken leven leidde, was zij bijzonder

goed op de hoogte van het wel en wee in een parochie.

Zij moest er echter voor zorgen, steeds naamloos op de achtergrond te blijven. Het dorp

hield hun scherp in de gaten. De Pastoor en zijn huishoudster moesten voortdurend op hun

hoede zijn geen aanleiding te geven tot dorpsroddel. In 1917 hoefde Tijssen zich over

mogelijke dorpsroddels geen zorgen meer te maken, aangezien zijn zuster, Maria Janssen-

Tijssen, de zorg voor het huishouden op zich nam.

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.

GEBEDSINTENTIES

De pauselijk aanbevolen gebedsintentie voor de maand april luidt: ‘Wij bidden dat de

individuele, sociale en politieke rechten van vrouwen in alle landen gerespecteerd mogen

worden’.
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BISSCHOP WIJDT HEILIGE OLIËN OP VOORAVOND 

WITTE DONDERDAG
In alle kathedralen worden tijdens een feestelijke viering op of rond Witte Donderdag de

heilige oliën (de chrismata) gewijd. Deze worden het komende jaar gebruikt bij de toedie-

ning van de sacramenten, zoals het doopsel, vormsel en het sacrament der zieken. Ook

vernieuwen de priesters tijdens deze Chrismamis hun wijdingsgelofte aan de bisschop. Aan

het eind van de plechtigheid worden de Oliën verdeeld over de parochies. 

In het bisdom Roermond wordt deze plechtigheid gehouden op de vooravond van Witte

Donderdag: woensdag 12 april. Bisschop Frans Wiertz gaat dan voor in een feestelijke

eucharistieviering in aanwezigheid van de dekens van de Limburgse dekenaten en een groot

aantal andere priesters en diakens. Ook zijn er vertegenwoordigers van veel parochies

aanwezig om de oliën in ontvangst te nemen. 

De plechtigheid vindt plaats in de Sint Christoffelkathedraal aan de Markt in Roermond en

is voor iedereen toegankelijk. Aanvang: 19.00 uur.

DE PAASWAKE

In de centrale viering van het paastriduüm, de paaswake, door de heilige bisschop Augusti-

nus in een preek “de moeder van alle heilige nachtwaken” genoemd, gedenken wij het

pascha van Jezus Christus. Dat wil zeggen: zijn uittocht uit de dood naar het leven. Het is

van oudsher een nacht van waken en bidden ter ere van de Heer, waarbij wij onze lampen

brandend houden en uitzien naar de wederkomst van de Heer om aan zijn tafel genodigd te

worden, als Hij hen bij zijn komst wakend heeft gevonden (vgl. Lc 12,35 en verder).

Doopsel

Het is de nacht waarin wij als gelovige christenen terugdenken aan onze eigen paaservaring,

die wij mochten beleven toen wij, bewust of onbewust, op sacramentele wijze deelden in de

dood en opstanding van Christus, onze Heer en leidsman ten leven. Bij ons doopsel, het

eerste van de drie sacramenten van de christelijke initiatie (de andere twee zijn het vormsel

en de eerste communie), hebben wij immers Christus ontmoet en zijn wij – zoals de heilige

apostel Paulus zegt in zijn brief aan de Romeinen – met Hem één geworden.

In deze nachtwake van Pasen laat de Kerk deze woorden van Paulus klinken in het epistel.

Zij maken ons duidelijk dat door onder te gaan in het water van het doopsel dit ons heeft

doen delen in Jezus’ dood. Zo zijn wij dus met Hem begraven. En zoals wij één met Christus

geworden zijn in het beeld van zijn dood, zo zijn wij ook één in Jezus’ opstanding uit de

doden, als wij uit het waterbad van de doop komen.

Verrijzenis van Christus

Daarom ook wordt tijdens deze wake het doopwater gezegend, vindt bij voorkeur in deze

nacht de bediening van het doopsel plaats, met name aan volwassenen, en hernieuwen wij

ons geloof in de Drie-ene God door het opnieuw uitspreken van de belijdenis van ons

doopsel om daarna met het gezegende water besprenkeld te worden.

Zo vieren wij in de nacht, dat wil zeggen: na het invallen van de duisternis of vóór de dage-

raad van de zondag, de verrijzenis van Christus.      Evert de Jong
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UITNODIGING   —  voor ouderen in de woonplaats Sittard

In de week van Pasen organiseert Thuiszorg Westelijke Mijnstreek op woensdag 19 april

om 11.00 uur een Heilige Mis in de H. Bernadettekerk in de Baandert, Sittard. Deze mis

wordt opgedragen door Deken W. van Rens. Het gregoriaanse Kerkkoor Sint Michiel zal de

mis met gregoriaanse- en volksgezangen opluisteren.

Thuiszorg Westelijke Mijnstreek wil de ouderen uit Sittard extra in het zonnetje zetten. Als

thuiszorgorganisatie verlenen wij zorg en aandacht aan onze cliënten en hun mantelzorgers.

In de heilige mis staan liefde en zorg dan ook nadrukkelijk op de voorgrond. Het is daarom

geen vreemde gedachte om op deze manier de ouderen een beetje te verwennen. 

Gratis warme lunch.

Voor de eerste 250 ouderen (65+) is er na de heilige mis een gratis warme lunch in het

gemeenschapshuis de Baandert. Deze lunch wordt aangeboden door Apetito. Apetito is zeer

bekend op de markt van maaltijdvoorziening; zij verzorgen door heel Europa aan meer dan 1

miljoen mensen maaltijden. Apetito verstrekt maaltijden aan bedrijven, ziekenhuizen, maar

ook gewoon bij de mensen thuis. 

Gratis vervoer. 

Ook hiervoor geldt dat voor de eerste 250 mensen die vervoer nodig hebben, Omnibuzz hen

komt ophalen en na afloop thuisbrengt. De gemeente Sittard-Geleen heeft het voor 250

ouderen, samen met het vervoersbedrijf Omnibuzz PZN mogelijk gemaakt, dat afstand of

lichamelijk ongemak geen belemmering hoeven te zijn om deel te nemen aan de heilige mis. 

INSCHRIJVING

U kunt zich tot 13 april a.s. opgeven. Tussen 9.00-17.00 uur kunt u naar de zorgcentra-

le van Thuiszorg W estelijke Mijnstreek bellen, tel. 0900 – 88 06. Uw aanmelding wordt

dan geregistreerd. Vervolgens krijgt u een brief waarin u wordt verzocht een aantal vragen

(over bijv. dieet, nummer van uw vervoerspas) te beantwoorden. Deze brief stuurt u via de

bijgevoegde enveloppe terug naar Thuiszorg Westelijke Mijnstreek. Van ons krijgt u daarna

een bevestiging, waarin wordt vermeld dat u gebruik wenst te maken van onze vervoeroptie

en / of dat u gebruik wilt maken van onze lunch.

LENTECONCERT

De Zonnebloem Regio Sittard organiseert zaterdag 20 mei 2006 in de Christus Koningkerk

Leyenbroek een lenteconcert. Aanvang 15.00 uur. Programma:

populair klassiek en evergreens  (solisten) en Russische en Slavische liederen (koor en

solisten). Uitgevoerd door het Slavisch / Byzantijns mannenkoor  “Cantus ex Corde” o.l.v.

dirigent Pierre Willems. De entree is gratis. Het lenteconcert wordt gesponsord door Fortis

Bank Sittard. De pauze is van 16.30 – 17.30 uur in de nabij gelegen Fanfarezaal. Consump-

ties zijn voor eigen rekening. De H. Mis van 17.30 uur in de Christus Koningkerk wordt

eveneens door Cantus ex Corde opgeluisterd.
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VOOR IN DE AGENDA: ZOMERKAMPEN 2006

De afdeling Jeugd en Jongeren van het bisdom Roermond organiseert al ruim 25 jaar zomer-

kampen voor jongens en meisjes. Er is uiteraard veel ruimte voor ontspanning, sport en spel,

maar ook viert een priester dagelijks de H. Mis met de deelnemers. Daarnaast vertelt hij

tijdens catechese op creatieve wijze over het katholieke geloof. In de zomer van 2006 vinden

de volgende kampen plaats:

‘Op ontdekkingsreis’, voor jongens van 8-12 jaar

17 t/m 21 juli, kampeerboerderij De Holsterhof te Posterholt, kosten: i 70,-.

– ‘Lang verwacht’, voor meisjes van 8-12 jaar

10 t/m 14 juli, kampeerboerderij De Bekerhof te Hunsel, kosten: i 70,-.

– ‘In vuur en vlam’, survivalkamp voor jongens van 12-15 jaar

10 t/m 14 juli, kampeerboerderij Het Bovenste Bos te Epen, kosten: i 80,-.

– ‘Prikkelbaar’, voor meisjes van 12-15 jaar

17 t/m 21 juli, Groepsaccommodatie ’t Leienhoes te Wylré, kosten: i 80,-.

Meer informatie en opgave: vraag de folder aan via jongeren@bisdom-roermond

MARIA BEDEVAART NAAR BANNEUX

Per bus, woensdag 10 mei. Informatie en opgave vóór 19 april bij: mevrouw Gieskens:

046-4519039.

GEMMA TRIDUUM EN GEMMAFEEST IN DE GEMMAKAPEL

Vrijdag 12 mei 08.30 uur gebedsdienst
18.30 uur Eucharistieviering

Zaterdag 13 mei 08.30 uur gebedsdienst
18.30 uur Eucharistieviering

Zondag 14 mei Gemma-feest
09.00 uur Plechtige Eucharistieviering

Celebrant: Pater Cornelis Spruit, Pater Passionist

BISDOM: NIEUW MAGAZINE  HUWELIJKSVOORBEREIDING

Tijdschrift 'Ja, ik wil' voor mensen die gaan trouwen

'Ja, ik wil'. Zo luidt de titel van een nieuw tijdschrift voor mensen die zich op het huwelijk

voorbereiden. Het full colour magazine is uitgegeven door het Centrum voor Huwelijk &

Gezin (CHG) van het bisdom Roermond. Het tijdschrift is gemaakt om aanstaande bruidspa-

ren concrete handreikingen te geven om van hun huwelijk een succes te maken.

Dit magazine kan besteld worden bij het Carolushuis 0475-386825. U kunt ook kijken op:

www.bisdom-roermond.nl/kerkelijke_info/detail.php?ID=1812
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BISSCHOP WIERTZ BIJ KOPEREN AMBTSJUBILEUM:

'Laat u niet leiden door doemscenario's, dat doe ik ook niet' 

Misschien heeft u daar steun aan." Dat zei bisschop F. Wiertz vrijdag in Roermond bij de

viering van zijn koperen ambtsjubileum. Hij sprak zijn dank en waardering uit voor met

name de priesters, die moedig en vol overgave hun taak met vreugde en optimisme blijven

vervullen. "De Heer leidt zijn Kerk naar een nieuwe toekomst. Daarom moeten wij onze

vensters openzetten voor al de nieuwe spirituele impulsen die de H. Geest doet ontluiken." 

ANSELM GRÜN KOMT OP 3 JUNI NAAR WITTEM

Zaterdag 3 juni 2006 zal Anselm Grün een lezing verzorgen in de kloosterbibiotheek te
Wittem. Anselm Grün is bij velen bekend als een auteur op spiritueel gebied. Hij is monnik
binnen de Benedictijnerabdij Munsterschwarzach. In zijn cursussen en vormingswerk weet
hij een groot publiek te inspireren. Zijn publicaties over geloof en hedendaagse spiritualiteit
zijn internationale bestsellers.
De vraag dringt zich op in een tijd van ontkerkelijking en secularisatie wat het is dat velen
in hem aanspreekt. In zijn boek spiritualiteit van beneden weten velen zich serieus geno-
men in hun gevoelens van verdriet, angst en depressie. Maar ook is dat de plek waar de rust
en de vreugde zijn terug te vinden. Anselm Grün staat ten volle in de traditie van de Katho-
lieke Kerk en weet dat te verbinden met het moderne levensgevoel. Hoe kijkt hij aan tegen
nieuwe religieuze en spirituele fenomenen die zich los van de kerk ontwikkelen. In de
lezing zal Anselm Grün ingaan op de verschillende stromingen binnen de spiritualiteit. De
lezing is in het Duits en zal niet vertaald worden. Na afloop is er gelegenheid om in de
Kloosterbibliotheek boeken te kopen. Ook zal de schrijver boeken signeren. Kaarten zijn te
koop vanaf 1 maart bij de receptie. Prijs: i 7,50. Bestel ze nu: 043-4501741

OPHALEN VASTENZAKJES IN DE GOEDE WEEK
Ze komen er weer aan: ach wat vervelend, zeggen sommige mensen en gooien de deur voor

je dicht. Ik maak het wel over, ik heb het al gegeven, in de kerk afgegeven ........... allerlei

opmerkingen waardoor de mensen hun portemonnee of beter gezegd hun hart gesloten

houden. Jammer, maar we blijven bij U aankloppen, want het gaat niet om ons, maar om de

allerarmsten voor onderwijs in Calcutta (India) of voor een school in Kameroen (Afrika).

Leg uw vastenzakje klaar!!  Of neem het alvast mee naar de Kerk. U kunt uw gaven ook

storten op

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

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 (Afrika)
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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

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!

UW AANDACHT S.V.P.

Zaterdag 8 april gezinsmis. 18.00 uur. In deze viering zullen de communicanten van dit
jaar met palmpasenstokken door de kerk trekken en zich tevens presenteren.
Zondag 9 april Palm-Passiezondag: aan het begin van alle diensten wijding van de

palmtakken en lezing van het palmevangelie volgens Johannes.

Maandag, Dinsdag, Woensdag in de Goede Week: na de avondmissen van 19.00 uur in
de respectievelijke kerken Petruskerk - Bernadettekerk - Pauluskerk om 19u30 de Boetevie-
ring ter voorbereiding op het Hoogfeest van Pasen, met de mogelijkheid deze boeteviering
persoonlijk met het Sacrament van Verzoening af te sluiten.
Woensdag 12 april is de Chrisma-Mis in de Sint Christoffelkathedraal aan de Markt in

Roermond om 19.00 uur waarbij de Bisschop de HH. Oliën wijdt voor het H. Doopsel, de 
H. Ziekenzalving, voor het H. Vormsel en Priesterschap. Iedereen is welkom!

PAASCOMMUNIE 

Zoals gebruikelijk wordt de H. Communie aan onze zieken en aan huis
gebondenen gebracht op Witte Donderdag, 13 april, vanaf 16.00 uur.

Indien U graag deze Paascommunie wilt ontvangen maar niet op onze
parochiële ziekenlijst staat, neemt U dan even contact op met een van 

de leden van de parochiegeestelijkheid of met de administratie.



9PAROCHIEBLAD H. PETRUS EN H. MICHAËL - H. BERNADETTE - H. PAULUS

Donderdag 13 april: Witte Donderdag.  Wij vieren en gedenken de instelling door onze
Heer Jezus Christus van de H. Eucharistie en het H. Priesterschap. Vanaf 16.00 uur wordt
aan de zieken en aan huis gebondenen thuis de H. Paascommunie gebracht. Om 19.00 uur
wordt voor de drie parochies gezamenlijk de Plechtige H. Mis van Witte Donderdag (met
voetwassing) gehouden, opgeluisterd door de Schola Cantorum Sanctus Michaël, waarna
Stille Aanbidding van het H. Sacrament tot 24.00 uur.
Goede Vrijdag 14 april: Vasten-en onthoudingsdag. Wij vieren en gedenken het heil-
brengende lijden en sterven van Onze Heer Jezus Christus.
Om 15.00 uur de plechtige Kruisweg in de Grote Kerk (ook in de Bernadettekerk en de 
Pauluskerk).
Om 19.00 uur de plechtige liturgie van Goede Vrijdag met lezingen (alleen in de Petrus-
kerk) lijdensverhaal, voorbeden, kruisverering en communiedienst.
Paaszaterdag 15 april: Stille Zaterdag. Pas om 21.00 uur begint de Paaswake: deze wordt
in de drie Parochiekerken gehouden. Tijdens deze diensten wordt de Paasboodschap van de
Verrijzenis verkondigd en uitgejubeld, hernieuwen we onze doopbeloften en vieren we na
drie dagen weer de H. Eucharistie.

Paaszondag 16 april: Hoogfeest van Pasen. Wij vieren de Verrijze-
nis van onze Heer Jezus Christus, waarmerk en onderpand van onze
eigen verrijzenis uit de dood. De aanvangstijden van de diensten zijn
als op zondag, een extra H Mis in de Pauluskerk om 9u30, en de
beperking dat er geen avondmis is.
Paasmaandag 17 april: Paasmaandag: de diensten zijn als op zon-
dag  - geen extra dienst in de Pauluskerk!! - en er is geen avondmis!!
Na de H.Mis zijn de kinderen bij goed weer uitgenodigd paaseieren
te zoeken in de tuin van de Deken en bij slecht weer in ‘os Honk’

aan de Oude Markt naast de Basiliek. 

Woensdag 19 april: om 11.00 uur Mis voor ouderen in de parochie-
kerk H. Bernadette
Dinsdag 18 april t/m Zaterdag 22 april: Paasoctaaf: wij vieren een week lang het Hoog-
feest van Pasen.
Zaterdag 29 april om 10.00 uur: Interkerkelijke gebedsdienst b.g.v. Koninginnedag. De

dienst wordt opgeluisterd door Jongerenkoor Sound 70 en de harmonie Philharmonie

Maandag 1 mei: H. Jozef, de arbeider.

N.B. In de meimaand vervalt het Heilig Uur en het Lof op de donderdagen, omdat we ons

in deze maand - evenals in de oktobermaand - graag aansluiten bij het dagelijkse Maria-lof

om 18.30 uur in de Basiliek van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart aan de Oude Markt.

Op zon- en feestdagen begint dit lof om 15.30 uur. Op zaterdag wordt in de Basiliek om

15.30 uur het rozenhoedje gebeden. Op maandag is er geen lof.

Donderdag 4 mei om 18.45 is er een oecumenische gebedsdienst in de kapel van het

klooster St.-Agnetenberg in de Plakstraat, b.g.v. Dodenherdenking. Aansluitend stille tocht

naar het kerkhof.

Vrijdag 5 mei: 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 van de leden van de parochiegeestelijkheid.

Zondag 7 mei: Nationale open kloosterdag
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GEDOOPT
Delano, zoon van het echtpaar Kampschreur-Vinken, Eisenhowerstraat 322, 26-03-06.

Wordt gedoopt:

Erwin, zoon van het echtpaar Claessens-Schreurs, Prof. Duboisstraat 7, 07-05-2006

Wij bidden dat Delano en Erwin onder de goede zorgen van hun ouders en naar hun
voorbeeld en ook dat van hun peter en meter en van de hele geloofsgemeenschap,
mogen opgroeien tot goede christenen.

KERKELIJK HUWELIJK

Ellen Rours en Harold Buddenberg, Cavaleriestraat 17, 13-5-2006

’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

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

Jacquelina Kabuth-Goossens, Putstraat 65, 83 jaar, † 24-2-
Bart Bons, Limbrichterweg 61, 75 jaar, † 24-2-2006
Riet van der Pas-Aertse, Hub Dassenplein 52, 87 jaar † 5-3-2006
Bèr Geraedts, Odasingel 213, 76 jaar, † 6-3-2006                           
Jos Aarts, Dobbelsteijnporte 12, 76 jaar † 6-3-2006
Louis Lommen, Parklaan 11/20, 81 jaar † 6-3-2006
Coba Hanselaar, Schuttestraat 2, 85 jaar † 11-3-2006
Wies Brouwer-Haas, Pres. Kennedysingel 24, 87 jaar † 24-3-2006
Marie van Houtem-v. St. Feijth, Schuttestraat 2, 91 jaar † 25-3-2006
Wim Derks, Sittarderweg 17, 61 jaar, † 25-3-2006
Henny Langeveld, Bradleystraat, 80 jaar, † 28-3-2006

  Jeanne Op den Camp-Philippen, Kennedysgl 24, 83 jaar, † 31-3-2006
Jean Willems, Rijksweg-N 215, 76 jaar,  † 31-3-2006

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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REGINA CARMELI
* Eerherstelviering

Leiding: Pater A. Stolk, montfortaan

14.30 uur: H. Mis; daarna: half uur aanbidding, conferentie

Datum: Donderdag 4 mei (en iedere donderdag vóór de eerste vrijdag)

* Nederlandse Vespers

Zondag 7 mei, 16.30 Stille aanbidding. 17.00 uur vespers en eucharisti-

sche                      zegen 

Informatieve feestelijke bijeenkomst rond de zaligverklaring 

Aan allen die zich met ons op de zaligverklaring van onze Moeder Stichteres Moeder Maria

Teresa van de heilige Jozef (Anna Maria Tauscher)  willen voorbereiden.

Wij nodigen u uit voor: 

de middag op zaterdag, 22 april 2006

             van 14.00 - 17.00 uur in ons bezinningshuis Regina Carmeli

Programma:

- welkomstwoord door M. M. Angelina (algemeen overste)

- brief/overweging van Moeder Maria Teresa 

- Moeder Maria-Teresa van de H. Jozef: leven, persoon, apostolaat 

door zr. M. Johanna

- lied/muziek

- de wonderbaarlijke genezing 

                            door dr. J. Lelkens (medisch expert bij de causa)

- de betekenis van een zaligverklaring aan het begin van de 21e eeuw 

                            door drs. J. Schröder (vicaris-generaal Den Bosch)

- vespers (avondgebed van de Kerk) 

- koffie/thee en ontmoeting

- gelegenheid voor een bezoek in het museum 

het mistriduum:

H. Mis om 19.00 uur in onze kapel

- dinsdag, 9 mei: hoofdcelebrant: HEH. W. van Rens 

- woensdag, 10 mei: hoofdcelebrant: pastoor B. Hegge (H. Mis in het Duits) 

- donderdag, 11 mei: hoofdcelebrant: pater Bonifatius Honings 

DENK ERAAN: de Zaligverklaring zelf vindt plaats op zaterdag 13 mei 2006 om 16.00

uur in de kathedraal van Roermond. Het dankfeest van haar Zaligverklaring vindt

plaats in onze St.-Petruskerk te Sittard op Vrijdag 26 mei a.s. om 10.30 uur.

Hartelijk welkom! De zusters karmelietessen van het Goddelijk Hart van Jezus, Moederhuis

Meer informatie bij: Zr. M. Gisela, Kollenberg 2, Postbus 28, 6130 AA SITTARD, Tel: 046

452 53 80 E-mail: regina.carmeli@home.nl
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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 29 april 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.

ST.-PETRUSKERK

Zaterdag 8 april
18.00 uur gestpljrd em. Pastoor Dominique

van Eys; gestplev echtp. Caulfield-Tholen;
pljrd ouders Steegmans-v Alphen, Gerrit
Meesters, Hein Frenken; plev. Leonie Diete-
ren-Meyer, ouders de Wever-Brouwers en

zoon Léon, Resie Friederichs en haar opa;
nad. Jacqueline Kabuth-Goossens, Bart
Bons, Bèr Geraedts, Riet van der  Pas-Aert-
se, Jos Aarts, Louis Lommen, Wies Brou-
wer-Haas, Wim Derks, Henny Langeveld,

Jeanne Op de Camp-Philippen (Jeugdkoor)
Zondag 9 april Zesde zondag van de
Veertigdagentijd, Palm- of Passiezondag
11.30 uur gestpljrd ouders Paques-Dols en

dochter Elvira, ouders Kretzers-Nortier;
gestplev overl. fam. Muyres-Maessen, overl.

ouders Damen-Colaris en dochters Francien-

tje en Yvonne, gestplev echtp. Caulfield-
Tholen; pljrd Ton Schalkx, Juliette van
Banning; plev Pieter van Efferen (verjaar-
dag), Albert Statnik (Petruskoor)
16.30 uur Vesperdienst
Maandag 10 april (in de Goede Week)
08.00 uur ev voor overl. ouders Leonard

Dieteren en Maria Brandts uit dankbaarheid.
19.00 uur gestev overl. van de families

Wiktor en Frühling, echtp. Caulfield-Tholen

19.30 uur Boeteviering en biechtgelegen-
heid (samenzang)
Dinsdag 11 april (in de Goede Week)
08.00 uur t.e.v. O.L.V. van Lourdes
19.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen

Fine Close, ouders Schmidt-Fliegel, Netta en

Tilke,  fam. Wyszenko, Meerts en Hendriks,

en Mgr. Ben Janssen 

Woensdag 12 april (in de Goede Week)
08.00 uur ev. Martin Meuwissen
19.00 uur v echtp. Caulfield-Tholen; ev.
fam. Triepels, Cor de Wit en Dory Neilen
Donderdag 13 april - Witte Donderdag
08.00 uur geen ochtendmis
Paastriduum begint met AVONDMIS:
Viering vd Instelling vd H.Eucharistie,
Priesterschap en Gebod vd Naastenliefde
19.00 uur gestplev voor zielerust v. pastoor-

deken Mgr. Ben Janssen, echtp. Caulfield-

Tholen; R.P. Jan Janssen (Michielskoor)
Aanbidding tot 24.00 uur
Vrijdag 14 april - Goede Vrijdag: Her-
denking vh Lijden en Sterven vd Heer
08.00 uur geen ochtendmis
15.00 uur Kruiswegoefening (samenzang)
19.00 uur Herdenking van het lijden en 

sterven van de Heer (samenzang)
Zaterdag 15 april Paaszaterdag - Stille
Zaterdag
08.00 uur geen ochtendmis
21.00 uur Paaswake gestpljrd overl. echtp.

Martens-van Loo, overl. ouders Kretzers-

Nortier, gestplev levende en overl leden vd
fam. Triepels-Vermij, fam. Jansen-
Renckens en Truus en Zef Triepels-Jansen;
echtp. Caulfield-Tholen; ev v

priesterroepingen in parochie, dekenaat en

bisdom;  nad. Bèr  Geraedts, Riet van der
Pas-Aertse,  Jos Aarts, Louis Lommen,
Wies Brouwer-Haas, Wim Derks, Henny
Langeveld, Jeanne Op de Camp-Philippen,
Jean Willems 
(Petruskoor)
Zondag 16 april Hoogfeest van Pasen,
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Verrijzenis van de Heer
11.30 uur plzwd Jacquelina Kabuth-Goos-

sens, Bart Bons; gestpljrd overl. fam. Mer-

tens-Pötsch, overl. ouders en grootouders

van Acker-Klinkenbergh en zoon Paul; 

gestplev Lies Roppe en overl. v.d fam.

Roppe-Kissels, Corry Wetzels-Wilms en

voor bijz. intentie, gestplev echtp. Caulfield-
Tholen; pljrd Tjeu Tonglet - Maria Boonen;

plev Tillie Kusters-Tongelet, Miny Reijn-

ders-Kuijpers, Harrie Houben, overleden

familieleden Pier-Weijzen  (Petruskoor)
Maandag 17 april - Maandag onder het
Octaaf van Pasen, Tweede Paasdag
11.30 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen   

(Jeugdkoor)
19.00 uur gaan avondmis
Dinsdag 18 april - Dinsdag onder het Oc-
taaf van Pasen
08.00 uur overl. fam. Gieskens-Muyres en
overl. fam. Corbeij-Kerrens
19.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen,

ev. ouders Schmidt-Fliegel, Netta en Tilke, 

fam. Wyszenko, Meerts en Hendriks, ev
Adrianus Oomens en zijn zus Hendrika, Piet
Kox en Piet van Gellecom
Woensdag 19 april - Woensdag onder het
Octaaf van Pasen
08.00 uur t.e.v. O.L.V. van Lourdes
19.00 uur gestev Frits Pfennings, Ria

Scheers, overl. echtp. Meulenberg-Kleuters,

echtp. Caulfield-Tholen; ev. fam. Triepels
Donderdag 20 april - Donderdag onder
het Octaaf van Pasen
08.00 uur t.e.v. H. Bernadette
19.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen

19.30 uur Lof + Rozenhoedje (samenzang)
Vrijdag 21 april - Vrijdag onder het Oc-
taaf van Pasen
08.00 uur t.e.v. O.L.V. van Lourdes
19.00 uur gestev tev. H. Hart van Jezus, v

overl ouders Kleikamp-Lemmens, overlede-

nen van de fam. Feron-Hoenen, Corry Close

en familie, echtp. Caulfield-Tholen

Zaterdag 22 april - Zaterdag onder het
Octaaf van Pasen
08.00 uur t.e.v. O.L.V. van Lourdes
18.00 uur plzwd Johan Bischoff, Riet v der
Pas-Aertse, Louis Lommen; gestplev echtp.
Caulfield-Tholen; pljrd Sel Ruers; plev ou-
ders van Akker-Klinkenbergh en zoon Paul;
nad. Wies Brouwer-Haas, Wim Derks, Hen-
ny Langeveld, Jeanne Op de Camp-Philip-
pen, Jean Willems (samenzang)
Zondag 23 april Beloken Pasen, Zondag
van de Goddelijke Barmhartigheid
11.30 uur plzwd Bèr Geraedts; gestpljrd

Joep Lammers, overl. oud. Sjeng Janssen en

Maria Janssen-Schurgers, Margriet Roe-

broek-Diederen; v overl. echtpaar Roebroek-

Willems; v echtp. Caulfield -Tholen; pljrd
Zus Kramer, Boy Werdens (Revue-koor)
Maandag 24 april 
08.00 uur ev overl vd fam. Smeets-Bouwels

19.00 uur gestev overl. echtpaar Schijns-

Thoné, Freek Boels, echtp. Caulfield-

Tholen; ev Hendrika Oomens en haar broer
Adrianus
Dinsdag 25 april Feest van de H. Marcus,
evangelist
08.00 uur t.e.v. O.L.V. van Lourdes
19.00 uur gestev overl. ouders Schaekens-

Peulen en zonen Jozef en Martin, em-pas-

toor Eduard Hoenen, ouders Schmidt-Flie-

gel, Netta en Tilke,  fam. Wyszenko, Meerts

en Hendriks, echtp. Caulfield-Tholen 

Woensdag 26 april H. Petrus Canisius,
priester en kerkleraar
08.00 uur overl. fam. E. Bisschops-Maes-
sen
19.00 uur v echtp. Caulfield-Tholen; ev.
fam. Triepels, Cor de Wit en Dory Neilen
Donderdag 27 april
08.00 uur t.e.v. H. Bernadette
19.00 uur gestjrd overl. ouders Schreurs-

Neilen; gestev overl. ouders Kleinjans-

Kühnen, echtp. Caulfield-Tholen

19.30 uur Lof + Rozenhoedje (samenzang)
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Vrijdag 28 april
08.00 uur t.e.v. O.L.V. van Lourdes
19.00 uur gestev overl. echtp. Kaptein-

Haagmans, echtp. Caulfield-Tholen

Zaterdag 29 april Feest van de H.
Catharina van Siena, maagd en
kerklerares, 
patrones van Europa
08.00 uur overl. grootouders Simonis-

Tummers en ouders Hage-Simonis

10.00 uur Oecumenische viering b.g.v.
Koninginnedag (Philharmonie en Sound
70)
18.00 uur gestplev echtp. Caulfield-Tholen,

overl. ouders Beursgens-Schörgers; pljrd.
Louis Keijsers en Tilly Keijsers-Gijsen;
plev. Lies Meuwissen-Schmeits, Arnold
Dieteren, Lien Beursgens-Verwijlen; nad.
Wies Brouwer-Haas, Wim Derks, Henny
Langeveld, Jeanne Op de Camp-Philippen,
Jean Willems (samenzang)
Zondag 30 april Derde zondag van Pasen
11.30 uur plzwd Coba Hanselaar; gestpljrd

overl. echtp. Bergmans-Schattenberg, overl.

echtpaar vd Camp-Pasmans en dochter Riet

van den Camp; v echtp. Caulfield-Tholen, v 

echtp. Lejeune-Hassig  (Petruskoor)
Maandag 1 mei
08.00 uur 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 gestev echtp. Caulfield-Tholen;
echtp. Keymis-Buyink, ouders Schmidt-

Fliegel, Netta en Tilke,  fam. Wyszenko,

Meerts en Hendriks, en Mgr. Ben Janssen;
ouders de Wever-Brouwers en zoon Léon

Dinsdag 2 mei H. Athanasius, bisschop en
kerkleraar
08.00 uur ter ere van de H.

Engelbewaarders uit dankbaarheid voor

bescherming en leiding

19.00 uur gestev Wahdek Slaby, v echtp.

Caulfield-Tholen

Woensdag 3 mei Feest van de HH.

Filippus en Jacobus, apostelen
08.00 uur tev. St. Joseph voor goede

gezinnen en de moed om godsdienstig te

leven

19.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen;
ev overleden ouders Kleikamp-Lemmens,
Zef Triepels (vw buurt Julianaplein)
Donderdag 4 mei 
08.00 uur t.e.v. H. Bernadette
19.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen

Vrijdag 5 mei
08.00 uur ev. overl. ouders Marx-Fox
19.00 uur gestev het Heilig Hart van Jezus,

echtp. Caulfield-Tholen; ev. Riet Pfennings-
van Santvoord (vw buurt Paardestraat)
Zaterdag 6 mei
08.00 uur v. priesterroepingen in parochie,

dekenaat en bisdom.

18.00 uur plzwd. Wies Brouwer-Haas;
pljrd. Lies Meulmeester-van Donselaar,
Frans Hermans; gestplev echtp. Caulfield-
Tholen; plev. Christien Moling-Ubben, Wil
Martens, levende en overl. fam. Dieteren en
fam. Hellbach, ouders Gieskens-Martens;
nad. Henny Langeveld, Jeanne Op de
Camp-Philippen, Jean Willems (Swinging
Voices)
Zondag 7 mei Vierde zondag na Pasen -
Roepingenzondag
11.30 uur plzwd Wim Derks; gestpljrd Mia

Durlinger-Willems; gestplev echtp.
Caulfield -Tholen; pljrd Jos Hendrix-
Winants, Harry Keysers; plev Miny
Reijnders-Kuijpers (Petruskoor)
Maandag 8 mei
08.00 uur t.e.v. O.L.V. van Lourdes
19.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen;
ev uit dankbaarheid voor 49-jarig huwelijk
Dinsdag 9 mei
08.00 uur t.e.v. H. Bernadette
19.00 uur gestev overl. ouders Blous-Ten

Dijck, overl. ouders en grootouders Corbey-

Kerrens, echtp. Caulfield-Tholen; ouders

Schmidt-Fliegel, Netta en Tilke, fam.
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Wyszenko, Meerts en Hendriks 

Woensdag 10 mei
08.00 uur ev voor overl. ouders Leonard

Dieteren en Maria Brandts uit dankbaarheid

19.00 uur gestev overl. echtpaar Schijns-

Thoné, echtp. Caulfield-Tholen

Donderdag 11 mei
08.00 uur t.e.v. O.L.V. van Lourdes
19.00 uur gestev overl. echtp. Feron-

Hoenen en em-past. Eduard Hoenen, echtp.

Caulfield-Tholen; ev. Pierre Bisschops 
Vrijdag 12 mei
08.00 uur t.e.v. H. Bernadette
19.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen

Zaterdag 13 mei H. Servatius, bisschop
08.00 ev  voor priesterroepingen in parochie,

dekenaat en bisdom

ST.-MICHIELSKERK

Zondag 9 april Zesde zondag van de
Veertigdagentijd, Palm- of Passiezondag
08.30 uur t.e.v. zieke pelgrims

09.30 uur tiv de  parochie (samenzang)

17.30 uur t.e.v. H. Bernadette

Zondag 16 april Hoogfeest van Pasen,
Verrijzenis van de Heer 
08.30 uur t.e.v. O.L.V. van Lourdes
09.30 uur gestpljrd diaken Thijs Cornelissen
en echtg. Zus Cornelissen-Konings; gestev
pastoor Zef Pfennings (samenzang)
17.30 uur Géén avondmis
Maandag 17 april Maandag onder het
Octaaf van Pasen, Tweede Paasdag
08.30 uur t.e.v. H. Bernadette
09.30 uur voor alle overleden parochianen
(samenzang)
17.30 uur Géén avondmis

Zondag 23 april Beloken Pasen, Zondag
van de Goddelijke Barmhartigheid
08.30 uur pljrd. Nenette Oosterwijk-Corbey
en overl. fam. Oosterwijk-Corbey
09.30 uur plev. Jan Peters (samenzang)
17.30 uur pljrd voor Adrianus Oomens en
zijn zus Hendrika
Zondag 30 april Derde zondag van Pasen
08.30 uur t.e.v. O.L.V. van Lourdes
09.30 uur pljrd fam. Tummers-van Erp

(samenzang)
17.30 uur t.e.v. H. Bernadette
Zondag 7 mei Vierde zondag na Pasen -
Roepingenzondag (samenzang)
08.30 uur fam. Willems-Bronneberg, Helena

Tummers, plev. fam. Derrez

09.30 uur t.e.v. O.L.V. van Lourdes
17.30 uur t.e.v. zieke pelgrims

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

Zondag 9 april Zesde zondag van de
Veertigdagentijd, Palm- of Passiezondag
10.30 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen
Dinsdag 11 april (in de Goede Week)
08.30 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen
Woensdag 12 april (in de Goede Week)
08.30 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen
Donderdag 13 april Witte Donderdag
08.30 uur geen H. Mis. Zie Petruskerk
10.30 uur geen H. Mis. Zie Petruskerk

Vrijdag 14 april Goede Vrijdag
08.30 uur geen H. Mis. Zie Petruskerk
Zaterdag 15 april Paaszaterdag - Stille
Zaterdag
09.00 uur geen H. Mis. Zie Petruskerk
Zondag 16 april Hoogfeest van Pasen,
Verrijzenis van de Heer
10.30 uur overl. ouders Castro-Schellinx,
overl. echtp. Caulfield-Tholen
Dinsdag 18 april - Dinsdag onder het
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Octaaf van Pasen
08.30 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen
Woensdag 19 april - Woensdag onder het
Octaaf van Pasen
08.30 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen
Donderdag 20 april - Donderdag onder
het Octaaf van Pasen
08.30 uur ev kinderen van de Kinderkrans
en leden van de Aartsbroederschap
10.30 uur ev. overl. familie Arnoldts-
Thissen en voor Jan Jessen en fam., overl.
echtpaar Caulfield-Tholen
Vrijdag 21 april - Vrijdag onder het
Octaaf van Pasen
08.30 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen
Zaterdag 22 april - Zaterdag onder het
Octaaf van Pasen
09.00 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen
Zondag 23 april Beloken Pasen, Zondag
van de Goddelijke Barmhartigheid
10.30 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen
Dinsdag 25 april Feest v H. Marcus,
evangelist
08.30 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen
Woensdag 26 april 
08.30 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen
Donderdag 27 april H. Petrus Canisius,
priester en kerkleraar
08.30 uur ev kinderen van de Kinderkrans
en leden van de Aartsbroederschap
10.30 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen
Vrijdag 28 april
08.30 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen
Zaterdag 29 april Feest van de H.
Catharina van Siena, maagd en
kerklerares, patrones van Europa
09.00 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen
Zondag 30 april Derde zondag van Pasen
10.30 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen
Dinsdag 2 mei H. Athanasius, bisschop en
kerkleraar
08.30 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen

18.30 uur Marialof met rozenhoedje
Woensdag 3 mei Feest van HH. Filippus
en Jacobus, apostelen
08.30 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen
18.30 uur Marialof met rozenhoedje
Donderdag 4 mei 
08.30 uur ev kinderen van de Kinderkrans
en leden van de Aartsbroederschap
10.30 uur ev overl. Nelly Willems Ketels,
overl. echtp. Caulfield-Tholen
18.30 uur Marialof met rozenhoedje
Vrijdag 5 mei
08.30 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen
18.30 uur Marialof met rozenhoedje
Zaterdag 6 mei
09.00 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen
Zondag 7 mei Vierde zondag na Pasen -
Roepingenzondag
10.30 uur voor alle levende en overleden
leden v.d. Aartsbroederschap, jaardienst
Louis Cremers, Clara Bemelmans en zoon
Frans, overl. echtp. Caulfield-Tholen
15.30 uur Marialof met rozenhoedje
Dinsdag 9 mei
08.30 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen
18.30 uur Marialof met rozenhoedje
Woensdag 10 mei
08.30 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen
18.30 uur Marialof met rozenhoedje
Donderdag 11 mei
08.30 uur ev kinderen van de Kinderkrans
en leden van de Aartsbroederschap
10.30 uur fam. G. Joosten-Gonera, overl.
echtp. Caulfield-Tholen
18.30 uur Marialof met rozenhoedje
Vrijdag 12 mei
08.30 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen
18.30 uur Marialof met rozenhoedje
Zaterdag 13 mei H. Servatius, bisschop
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  9 april: Palmzondag    Kinderwoorddienst
10u30 Bernard Köhlen;   

nadienst: Nol Salemink; Herbert van Geesink; Coba Hanselaar; voor
overleden parochianen   Dameskoor

Dinsdag 11 april
19u00 gest. H.Mis tev OLV en H.Bernadette; aansluitend: 19u30 Boeteviering 
Donderdag 13 april: Witte Donderdag
19u00 Gezamenlijke H.Mis in Petruskerk
Vrijdag 14 april: Goede vrijdag (vasten- en onthoudingsdag)
15u00 Kruisweg
Zaterdag 15 april: Paaswake    Schola Gregoriana Sittardiensis  
21u00 ovl.oud. van Tilburg-Kusters; gest. H.Mis tev OLV en H.Bernadette    
Zondag 16 april: Hoogfeest van Pasen 
10u30 ovl.fam. Hanselaar; gest. H.Mis tev H.Bernadette  nadienst: Nol Salemink; Herbert

van Geesink; voor overleden parochianen    Gemengd koor
Maandag 17 april: tweede Paasdag    
10u30 levende en ovl.leden van de KBO Baandert    Kinderkoor
Dinsdag 18 april 
 9u00 Tilke Jetten-Hanckmann
Woensdag 19 april  
11u00 Paasviering van de stichting Thuiszorg Westelijke Mijnstreek   Michielskoor
Donderdag 20 april
 9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en rel.leven
Zondag 23 april: 2e zondag van Pasen (Beloken Pasen)   Kinderwoorddienst
10u30 Zwd. Nol Salemink    nadienst: Coba Hanselaar; voor overleden parochianen 
Dinsdag 25 april: Feest van de H.Marcus, evangelist
 9u00 t.e.v. OLV van Lourdes
Donderdag 27 april: H.Petrus Canisius, priester en kerkleraar
 9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven
Zondag 30 april: 3e zondag van Pasen   
10u30 t.e.v. H.Bernadette ; v overleden parochianen   Gemengd koor samen met Cantate
Dinsdag  2 mei: H.Athanasius, bisschop en kerkleraar
 9u00 Frans Fiddelers en Gertrudis Mostard 
Donderdag  4 mei
 9u00 roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
Zondag  7 mei: 4e zondag van Pasen (roepingenzondag) 
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10u30 Jrd. Trautsche Jacobs-Beursgens; Reinhard en Fien v.d.Brock-Limpens; jrd. Bertha
Brouwers-Nieling; voor overleden parochianen

Dinsdag  9 mei
 9u00 t.e.v. OLV van Lourdes
Donderdag 11 mei
 9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven

OVERLEDEN
6 maart: Nol Salemink (83 jaar), Odasingel 75
9 maart: Herbert van Geesink (74 jaar), Burg.Kampstraat 40
30 maart: Frans Kees (76 jaar), Odasingel 291
Moge zij rusten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer.

VASTENACTIE 2006
In deze weken worden de vastenzakjes bij U opgehaald. Treffen de medewerk(st)ers U niet
thuis aan, dan kunt U het gevulde vastenzakje of de ingevulde machtiging ook in de bus
achter in de kerk of in de brievenbus van de pastorie deponeren. 

KINDERWOORDDIENST
Op de zondagen 9 en 23 april maart is tijdens de H.Mis van 10.30 uur weer een
kinderwoorddienst, met name bedoeld voor kinderen van 8 tot 12 jaar.  

MEDEDELINGEN ROND PASEN
- Dinsdag 11 april is om 19.30 uur (na de H.Mis om 19 u) de boeteviering voor Pasen.
- Bent U niet in de gelegenheid met Pasen 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. Ook U zult dan Witte Donderdag thuis de H.Communie gebracht krijgen, te
beginnen in de ontmoetingsruimte op de 3  etage in de Odaflat om 11.00 uur.e

- Op Witte Donderdag is één viering voor onze 3 parochies en wel in de Petruskerk om 19
uur. Op Goede Vrijdag is in alle 3 parochies 's middags om 15 uur de Kruisweg. 's
Avonds om 19 uur is alleen in de Petruskerk de plechtige avonddienst van Goede
Vrijdag. Paaszaterdag is in de 3 parochies 's avonds om 21 uur de Plechtige Paaswake.
Op 1e en 2e Paasdag is in de Bernadettekerk om 10.30 uur een plechtige H.Mis 

H.COMMUNIE VOOR AAN HUIS GEBONDENEN  
Op vrijdag 5 mei (1  vrijdag van de maand) om 11 uur in de ontmoetingsruimte op de 3e e

etage in de Odaflat. De dag van te voren (donderdag 4 mei) wordt deze in de rest van de
parochie rondgebracht. 

VERHUIZING
Van oud-pastoor J.Linssen ontvingen we het bericht dat hij verhuisd is naar zorgcentrum
"De Eghte": De Eghte 1 - k.2.02, 6101 EX Echt, tel. 0475-417608. Ook zijn zus (oud-
huishoudster) is naar "De Eghte" verhuisd. We wensen beiden veel sterkte en kracht. 

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

PALM  OF PASSIEZONDAG

zaterdag 8 apr 19.00 u. Nadienst Johan Bischoff - Henk Alders

maandag 10 apr 19.00 u. Tonny Willemen (verjaardag)

woensdag 12 apr 19.00 u.
19.30 u.

Ter ere van de H.Antonius
Boeteviering

vrijdag 14 apr 15.00 u. Kruisweg voor kinderen

PASEN

zaterdag 15 apr 20.30 u. Paaswake - Gerrit Roberts (bewoners dempseyflat), jrd ouders
Kessels-v Montfort Nadienst Henk Alders          + Pauluskoor

zondag 16 apr 09.30 u. Pasen - OLV van Lourdes

maandag 17 apr geen H.Mis

woensdag 19 apr 19.00 u. Ter ere van de H.Antonius

2  ZONDAG VAN PASENE

zaterdag 22 apr 19.00 u. Zeswekendienst Johan Bischoff - Nadienst Henk Alders

maandag 24 apr 19.00 u. OLV van Lourdes

woensdag 26 apr 19.00 u. Ter ere van de H.Antonius

3  ZONDAG VAN PASENE

zaterdag 29 apr 19.00 u. Dhr. Bons (buurtbewoners)                                + Pauluskoor
Nadienst Henk Alders

maandag 1 mei 19.00 u. OLV v. Lourdes

woensdag 3 mei 19.00 u. Ter ere van de H.Antonius

4  ZONDAG VAN PASENE

zaterdag 6 mei 19.00 u. Roepingenzondag - Zeswekendienst Henk Alders
Roepingen voor priesterschap, diaconaat en religieuze leven

maandag 8 mei 19.00 u. Ter ere van OLV van Altijddurende bijstand uit dankbaarheid

woensdag 10 mei 19.00 u. Ter ere van de H.Antonius
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Parochiemededelingen St. Paulusparochie
Van maandag tot zaterdag wordt om 18.40 uur het rozenhoedje gebeden.
Misintenties voor het volgende parochieblad opgeven tot 29 april.
In het Paasweekend is er een extra deurcollecte t.b.v de Misdienaars.
Goede Vrijdag om 15.00 uur: kruisweg voor kinderen.
Paaszaterdag om 20.30 uur de plechtige Paaswake met ontsteking van het Paas-vuur.
Paaszondag is de H.Mis om 9.30 uur. Paasmaandag is er geen H.Mis.
Overige liturgische plechtigheden van het Paastriduüm kunt u terecht in de Grote Kerk.

Gedoopt
  

Hazel, dochter van het echtpaar Maessen-Nollé, Eisenhowerstr.438
Danique, dochter van het echtpaar Gohl-Meijer, Braunigerstr. 18
  

Wij bidden dat Hazel en Danique onder de goede zorgen van hun ouders en naar hun
voorbeeld en ook dat van hun peter en meter en van de hele geloofsgemeenschap moge
opgroeien tot goede christenen.

Overleden
 

Johan Bischoff, Brugstraat 181, 69 jaar
Henk Alders, Dempseystraat182, 86 jaar
Moge zij rusten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer.

Extra collecte Misdienaars
Op Paaszaterdag 15 april en Paaszondag 16 april is er na afloop van de H.Mis een extra
Deurcollecte ten behoeve van de misdienaars. Deze opbrengst zal gebruikt worden voor hun
jaarlijkse uitstapje. Met deze collecte kunnen we laten zien hoe dankbaar we zijn met de
inzet van deze groep jongeren. Van harte aanbevolen!

INTERCITY BESTEMMING PASEN

Neem in de Goede Week iemand mee naar de kerk

......dan zijn we met twee keer zoveel. Dat is het idee achter de landelijke
evangelisatiecampagne ‘Intercity bestemming Pasen’. Wie heeft geen vrienden, collega’s,
familie, vrienden of kennissen die benieuwd zijn ‘waarom je eigenlijk naar de kerk gaat’? De
campagne Intercity bestemming Pasen wil deze nieuwsgierigen mee op reis nemen door de
Goede Week naar Pasen. Voor de campagne is juist de Goede Week gekozen, omdat alle
belangrijke elementen uit het christelijk geloof in die week bij elkaar komen. De
initiatiefnemers hopen op deze manier het geloof bij een breder publiek onder de aandacht te
brengen en ook meer mensen te interesseren om rond Pasen één of meer liturgievieringen te
bezoeken. Als campagnebeeld is gekozen voor een treinreis. De trein stopt tijdens de Goede
Week op Palmzondag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en als
eindbestemming: Pasen.

ZALIG PASEN  
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