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GELIEVE NIET ACHTER AAN TE SLUITEN......................!!!

Je staat in een winkel of in een groot warenhuis, aan een kassa en er zijn nog zoveel

wachtenden voor u.....  Ook bij bank of post moet je wachten totdat je nummer wordt

opgeroepen. Of aan de telefoon: het nieuwe fenomeen om te ervaren dat je voor wachten

ook nog betalen moet. In een kerk gebeurt dit maar zelden. Ook niet toen vroeger onze

kerken bomvol zaten. Ieder kon een plaats bemachtigen en men had het er graag voor over,

ook als men soms moest staan. Wachten lijkt zo zinloos. Ergerlijk is het daarbij dat men

achter moet aansluiten. Nog eens extra wachten. Bij een drukke receptie zie je vaker een

lange rij en de mensen raken (soms terecht) geïrriteerd als iemand tracht langs die rijen

wachtenden heen te glippen. Met de processie is dat anders!
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Met processie gaan we weer samen met O.L.Heer op weg. De Hoogmis is beëindigd en bij

goed weer trekt Ons Heer met ons door de straten van de wereld, van onze parochie waar

wij wonen en werken, waar we voelen en ervaren dat de Heer bij ons zal zijn. Twee

kerngedachten van ons katholiek geloof begeleiden ons hierbij: 

Hij - de Heer - leidt ons      en        Wij mogen zijn Volk zijn.

Ik ben zelf niet zo’n voetbal-fanaat. Het kan me soms wel eens tot een verzuchting brengen

want die overdreven aandacht voor sport en de afgoderij  erbij......  Ik vind het erg onterecht

en irreëel. Alsof de mens zich zo maar laat verlagen en tot zijn verbijstering begint hij

ineens te schreeuwen en kan zichzelf niet meer beheersen. De mens loopt ineens fanatiek

achter iets aan. Het sportieve element is gauw verdwenen. Ineens brullen massa’s mensen

oranje en zelfs scheldnamen en ongepaste woorden worden als groep gescandeerd! De

mensen laten zich verleiden tot............. agressie en geweld. Niemand leidt meer: de leiders

zijn verdwenen of worden niet geaccepteerd. 

In de liturgie van de Kerk zie je als tegenhanger regie-regels om de liturgie “verheven”  te

houden. Zo ook in iedere andere ontmoeting van de mens in verenigingsverband. Elke club

en vereniging kent zijn regels om in de samenkomst vriendschap en hartelijkheid te beleven. 

De Processie is nu bij uitstek het teken van waardigheid om onze samenkomst met de Heer

diepgang en hartelijkheid te geven. Het is een uitvloeisel van de Heilige Eucharistie. De

gelovigen hebben zojuist met hun Heer de Heilige Mis mogen vieren en als één familie

mogen we nu de Weg door het leven gaan waarbij Hij de Heer is en onze Leidsman.  Hij

leidt ...... en niet u of ik .....  We zijn opgenomen in zijn Volk, niet mijn of uw volk, partij of

groep, neen ...........  in zijn Volk worden we opgenomen. Daarom opent de Processie met

het Kruis en eindigt met de Heer zelf: de priester of diaken draagt (beter gezegd: toont) de

Heer die onder een baldakijn wordt gedragen. Alle gelovigen die dus deelnemen aan de

Processie lopen tussen het Kruis of het Allerheiligste in.  Want de Heer leidt ons, wijst ons

de Weg, zelfs in onze parochie wijst Hij ons de Weg. Je moet dus nooit achter het

Allerheiligste aanlopen bij een Processie want dan plaats je jezelf buiten het Volk Gods. 

Die uitzondering geldt alleen voor hen die diensttaken moeten vervullen, zoals leden Rode

Kruis, begeleiders van processie-comité etc.

Hij leidt ons en wij mogen bij Zijn Volk zijn! Dat is de H. Eucharistie bij uitstek.

Mag ik U allen vragen zoveel mogelijk deel te nemen aan de H Mis en daarna aan de

Processie: en graag in de Processie meelopen, niet erachter aanlopen - want dat zou

ongepast zijn! Parochianen die niet kunnen deelnemen aan de processie en bijvoorbeeld aan

de processieroute wonen, worden verzocht hun blijken van eerbied en geloof te tonen door

bijvoorbeeld een vlag uit te steken, een bloem met kruisbeeld op de vensterbank of aan het

raam te plaatsen. 

Hij - de Heer komt immers bij U langs!!

Gelieve niet achter Hem aan te sluiten, maar ga liever met Hem mee!!

Deken W. van Rens

GEBEDSINTENTIES
De pauselijk aanbevolen gebedsintentie voor de maand juli luidt: ‘Wij bidden dat al dege-

nen die in de gevangenis zitten, met name de jongeren, vanuit de samenleving de noodzake-

lijke steun ontvangen om erin te slagen aan hun eigen bestaan weer zin te geven’.
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SACRAMENTSDAG

In onze Binnenstadparochie vieren we Sacramentsdag op zondag 18 juni met de Sacra-

mentsprocessie en deze trekt jaar, na de Hoogmis van half tien in de Grote Kerk - vol-

gens het rouleringssysteem -  door de buurt Steenweg.

De opstelling van de processie heeft plaats om 10.15 op het Kloosterplein/Deken Tijssen-

straat en vertrekt direct na afloop van de Hoogmis. Op de bewoners van de huizen gelegen

aan de straten waar de processie doorheen trekt, wordt een beroep gedaan om, naast de

algemene versiering, te zorgen voor een passende versiering van hun huis of winkel.

De route is als volgt: Deken Tijssenstraat – Walramstraat – Heinseweg – Steenweg (met

rustaltaar op de parkeerplaats) – Voorstad – Brandstraat – Limbrichterstraat – Begijnenhof-

straat – Deken Tijssenstraat – Kapittelstraat – Grote Kerk.

De volgorde in de Processie:

1. Sjtadssjötterie Sint     

    Rosa

2. Acolythen met Kruis

3. Harmonie St.Joseph

4. Kerkenwachtgilde

5. Processiegangers m/v

6. St. Petruskoor en        

    jeugdkoor St. Petrus

7.Eerste Communicant- 

   jes

8. Eerwaarde Zusters

9. Philharmonie

10. B. en W. en leden    

      Gemeenteraad 

11. Kerkbestuur

12. Misdienaars 

13. Nonnevotteclub met

      beeldje van O.L.V.

      Behoudenis der 

 Kranken

14. Acolythencollege St.

      Michiel en St.Rosa

15. H.H. Geestelijken

16. Allerheiligste

WIE WAS DEKEN TIJSSEN? XIII

Mgr. Paredis, eerste bisschop van Roermond 1853 - 1886 Sacramentsdag juni 1857.

Elk jaar met Sacramentsdag, denken Sittardenaren aan de grote torenbrand.

Onze prachtige baroktoren die zelfs de bewondering van koning Willem II had, brandde af.

"Quel beau clocher", had de koning gezegd.

De puinhopen gloeiden nog na, toen 's zaterdags, vroeg in de morgen, monseigneur Paredis,

de eerste bisschop van Roermond, hoogstpersoonlijk naar Sittard kwam om de schade te

bekijken en hulp aan te bieden. Paredis bood aan een circulaire rond te sturen naar alle

kerken van het bisdom met het verzoek om ondersteuning. Ook werd beslist dat de diensten

in de voormalige dominicanerkerk gehouden zouden kunnen worden. Deze kerk was enige tijd

buiten gebruik geweest. De diensten zijn zowel in deze kerk als in de Michielskerk gehou-

den. Welke kerk met de Dominicanerkerk bedoeld werd is niet duidelijk, maar hoogstwaar-

schijnlijk wordt hiermee de kapel van Agnetenberg bedoeld, die inderdaad vrij lang geen

functie had in het begin van de negentiende eeuw.

De Sittardse toren brandde af, maar het geloof bloeide op. We zijn in de 19de eeuw, de tijd

van het rijke Roomse Leven. Voor mgr. Paredis en zijn opvolgers was een gedegen katho-

lieke opvoeding van groot belang. De geestelijkheid bereidde de jeugd voor op de eerste

heilige communie. De kinderen moesten de catechismus goed kennen, anders werden zij niet
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toegelaten. De catechismuslessen hadden natuurlijk alleen maar zin als de pastoor ook

daadwerkelijk kon controleren. Onze bisschop Frans Wiertz beschrijft in zijn boek "Gelo-

ven in Schaesberg", de gang van zaken in het dorp in die tijd.

De dove pastoor Mühlenberg (1865-1886) van Schaesberg knikte op elk willekeurig

antwoord 'ja' om zijn handicap te verbergen. De resultaten waren dan ook bedroevend. Zijn

opvolger Dämkes (1886-1903) trok de teugels vervolgens zeer strak aan. Elke morgen

werden de kinderen om half acht in de kerk verwacht, waarna de pastoor in het Duits

catechismus gaf. Hij controleerde of iedereen de rozenkrans bij zich had. Wie te laat in de

mis was verschenen of niet snel genoeg de vragen kon beantwoorden, werd als 'eine grosze

Null' betiteld en kreeg straf. De ongelukkige moest op de knieën op de gebeeldhouwde

grafzerk van de grafelijke familie zitten. Soms zat daar de halve klas. Dämkes liet slechts

die kinderen toe, die de catechismus volledig van buiten kenden. Wie aan de catechismusles

van de pastoor niet voldoende had, kreeg bijles van een ongetrouwde dame in het dorp.

In Brunssum ging het wat gemoedelijker toe. Pastoor J.L. Schrijnen gaf les in de pastorie en

liet zijn grote Duitse pijp door een van de kinderen, die om hem heen zaten, aansteken. In

Sint-Odiliënberg werd elke week catechismusles gegeven. Pastoor Willemsen (1885-1904)

meldde vanaf de kansel wie er gespijbeld had. Op Palmzondag maakte hij bekend wie

toegelaten was tot de eerst heilige communie en wie de beste resultaten in de catechismus

had gehaald. Na Pasen kregen de kinderen een retraite en op Beloken Pasen deden zij dan

de communie. Vanuit de school ging men ter kerke. 's Middags werden de doopbeloften

vernieuwd en volgde een toewijding aan Maria. In de twee navolgende jaren vonden de

tweede en derde communie plaats. De catechismuslessen gingen ondertussen gewoon door.

Eenmaal per maand was men verplicht te gaan biechten. Na de derde communie verwachtte

Willemsen de kinderen allemaal op de pastorie om zich te laten inschrijven in de meisjes-

of jongenscongregatie.

Met de invoering van de kindercommunie op zevenjarige leeftijd was het natuurlijk onmo-

gelijk om de communicantjes de gehele catechismus te laten leren. Het was voldoende dat

zij het onderscheid kenden tussen gewoon en eucharistisch brood. Na de eerste communie

moesten de catechismuslessen voortgezet worden. De pro synodale vergadering van 1926

bepaalde, dat het onderwijzend personeel dat beschikte over een godsdienstdiploma in de

laagste twee klassen van de lagere school catechismusles mocht geven, zij het onder toe-

zicht van een priester. De priester moest het onderwijs zelf ter hand nemen als de kinderen

op hun eerste biecht en communie voorbereid werden. In de hogere klassen was de catechis-

musles de taak van de priester.

De bevoegde leerkrachten mochten enkel overhoren en elementaire uitleg geven. Na het

verlaten der lagere school was het reguliere catechismusonderwijs voorbij.

Een belangrijk instrument om het geloofsleven van de gewone man en vrouw te verdiepen,

waren de volksmissies die vanaf 1836 door de redemptoristen van Wittem werden georgani-

seerd. Tienduizenden gelovigen bezochten deze moralistische bijeenkomsten van acht tot

twaalf dagen, waarin biecht en bekering van zondaars centraal stonden. De redemptoristen

hadden grote betekenis voor de vorming van een 'katholiek geweten' en ook voor de

propaganda  voor devoties, zoals die van O.L.Vrouw van Altijddurende Bijstand.

                                                                                                                       wordt vervolgd

Vrij naar Dr. A.Jacobs, "Louis Tijssen"
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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

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.

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.

Zondag 18 juni: Sacramentsdag. Hoogmis in de Petruskerk om 09.30 uur. De mis van

11.30 vervalt

Zondag 2 juli: Dialectmis 11.30 uur

Vrijdag 7 juli: 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 de aan huis gebonde-

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

bij een van de leden van de parochiegeestelijkheid.
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BUITENSCHOOLS 

Jongens en meisjes die niet op een van onze basis-scholen zitten en toch graag aan het

Heilig Vormsel of de Eerste Heilige Communie zouden willen deelnemen kunnen zich voor

het komend schooljaar opgeven bij de kapelaan. Het Heilig Vormsel vieren wij het komend

schooljaar op 28 januari om 11.30 uur in de Sint Petruskerk oftewel de Grote kerk. 

De Eerste Heilige Communie vieren wij het komend schooljaar op 17 mei a.s. om 9.30 uur

eveneens in de Sint Petruskerk. Geef Uw zoon of dochter gerust op, ze zijn van harte

welkom! 

LIMBURGSE ZALIGEN EN HEILIGEN IN SPE 

Met de zaligverklaring van moeder Maria-Teresa Tauscher uit Sittard op zaterdag 13 mei j.l.

had het bisdom Roermond een primeur. Het was namelijk de eerste zaligverklaring die in

Nederland plaatsvond. Het is niet uitgesloten dat komende jaren nog meer ‘Limburgse’

zalig- of heiligverklaringen worden uitgesproken. Een beknopt overzicht van de lopende

processen in het bisdom Roermond. 

Kandidaat-heilige:

Pater Karel (Houben) van Sint Andries (1821-1893), Munstergeleen

Pater Passionist uit Munstergeleen, die werd uitgezonden naar Ierland. Hij woonde hij in het

klooster 'Mount Argus' bij Dublin. 'Father Charles' werd al bij leven vereerd als een heilige,

vanwege zijn genezingskracht. Karel Houben, zoals hij hier meer bekend is, werd in 1988

zalig verklaard. Het proces tot heiligverklaring is inmiddels zo goed als afgerond en de

officiële heiligverklaring wordt op korte termijn verwacht. 

Kandidaat-zalige:

Zuster Josepha Stenmanns (1852-1903), Steyl

Sloot zich in 1884 in Steyl aan bij de missionaire beweging van de inmiddels heilige Arnold

Janssen. In 1896 wees Janssen haar samen met Helena Stollenwerk aan als stichteres van een

nieuwe congregatie: de Dienaressen van de Heilige Geest (nu 3700 zusters wereldwijd). Ze

overleed in 1903 als gevolg van astma-aanvallen en waterzucht. Haar proces tot zaligverkla-

ring is zo goed als afgerond. De zaligverklaring zou aanvankelijk in september 2006 plaats-

vinden, maar is uitgesteld tot het voorjaar van 2007. 

Zuster Clara Fey (1815-1894), Simpelveld

Samen met drie andere vrouwen stichtte zij in 1844 in Aken de congregatie van de Zusters

van het Arme Kind Jezus, die zich snel uitbreidde. Tijdens de Kulturkampf (periode waarin

antikerkelijke wetten werden afgekondigd) week Fey uit naar Nederland, waar zij in 1878 in

Simpelveld een nieuw moederhuis bouwde. Momenteel zetten zo’n 900 zusters in 14 landen

zich in voor de opvoeding en begeleiding van kinderen en jongeren. Clara Fey overleed op 8

mei 1894. De zaligverklaringprocedure ligt stil en wacht op een wonder. 

Mgr. Petrus Joseph Savelberg (1827-1907), Heerlen

Stichtte in 1872 de congregaties van de Kleine Zusters van de heilige Joseph en van de

Broeders van de heilige Joseph in Heerlen. Hij was een ondernemend geestelijke, die in

caritas en apostolaat de aangewezen middelen zag om de nood van armen, zieken en geeste-
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lijk onvermogenden in de tweede heft van de 19de eeuw te lenigen én de dreigende geloofs-

afval te keren. Savelberg stierf in 1907 in een 'geur van heiligheid', zoals dat heet. De zalig-

verklaringprocedure ligt stil en wacht op een wonder. 

Deken Louis Tijssen (1865-1929), Sittard

De leefwijze van de in Wessem geboren deken Louis Tijssen van Susteren en later Sittard

kenmerkt zich door ascese, opofferende naastenliefde en innig gebed. Dat leidde ertoe dat hij

na zijn dood in 1929 niet werd vergeten. In 1957 werd het proces tot zaligverklaring geo-

pend. Het vooronderzoek is helemaal afgerond en het proces wacht nu op een wonder. 

Ailbertus van Antoing, Kerkrade

Stichter van de Abdij Rolduc in Kerkrade. Hoewel hij al zo'n 900 jaar dood is, is het proces

om tot zijn zaligverklaring te komen pas onlangs gestart. Er is een commissie opgericht die

het begin van de zaligverklaringprocedure voorbereidt. Ook zijn inmiddels twee historici

bezig met het schrijven van zijn biografie. Onlangs is in de abdijkerk een beeld van Ailber-

tus ingezegend. 

Patricius Cramer (1888-1955), Pey-Echt

Markante pastoor van Pey (Echt) van 1937 tot 1955. De procedure voor zijn zaligverklaring

is in 2005 bij 50e herdenking van zijn sterfdatum gestart. Er is inmiddels een stichting

opgericht die een en ander voorbereid. Ook is in 2005 een boek over zijn leven uitgegeven. 

VAKANTIENIEUWS

Roermondse kathedraal dagelijks open 

De Sint-Christoffelkathedraal in Roermond is tot en met oktober dagelijks open voor pu-

bliek. Bezoekers kunnen dan met eigen ogen zien hoe fraai het interieur van de Limburgse

bisschopskerk is geworden na de ingrijpende renovatie vorig jaar. Ook kunnen bezoekers

zich op de hoogte stellen van wat er allemaal nog moet gebeuren. 

Op de eerste zaterdag van elke maand kan bovendien de toren van de kathedraal beklommen

worden, om 15.00 uur of 16.00 uur. Daarnaast is het voor groepen mogelijk om op andere

data op afspraak de toren te bezoeken. De beklimming van de circa 80 meter hoge toren

duurt (heen en terug) in totaal zo’n 45 minuten. In die tijd komt de bezoeker onder meer bij

de vijf majestueuze klokken van de kathedraal waarvan de oudste uit 1892 dateert en 4.612

kilo weegt. Op een hoogte van zo’n 75 meter bevindt zich de zogeheten omgang. In de open

lucht kunnen bezoekers hier als het ware rondom de torenspits lopen, met een weids uitzicht

over Roermond en Midden-Limburg. Ook is het Christoffelbeeld te zien dat de torenspits

siert, 3,60 meter hoog en voorzien van een laag 22 karaats bladgoud. 

Sint Christoffelkathedraal, Markt/Grote Kerkstraat Roermond. Voor beklimming toren op

afspraak, tel.: 0475-691631 www.kathedraal-roermond.nl.

CELEBRATE vakantiefestival

De Katholieke Charismatische Vernieuwing (KCV) organiseert deze zomer de tweede editie

van het CELEBRATE vakantiefestival, het grootste katholieke vakantiefestival van Neder-

land. Dat betekent een week lang vakantie vieren maar ook en een week lang uitgedaagd

worden in het geloof. De organisatie verwacht dit jaar zo’n 800 deelnemers: baby’s, kinde-
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ren, tieners, jongeren, volwassenen, alleenstaanden, gezinnen en opa's en oma's. De tieners

kunnen terecht bij het gelijktijdig gehouden 4U!-festival.

Het gevarieerde programma van het vakantiefestival bevat onder meer:

Gezamenlijk programma met band, sketches, sprekers (onder anderen zuster Anima Christi

en de pauselijke hofspreker Cantalamessa); minicursussen zoals filosofie, apologetiek en 

theologie; Eucharistievieringen; uitstapjes (zoals survival, en met z’n allen naar de Efteling);

diverse workshops (drama, voetbal, dans) en een bonte avond, kortom: genoeg momenten

om elkaar eens te leren kennen en je vriendenclub uit te breiden. Het complete programma

van dag tot dag staat op: www.celebratefestival.nl 

Celebrate Vakantieconferentie, 29 juli t/m 4 augustus, Bospark ‘t Wolfsven in Mierlo. Meer

informatie bij: Dienstencentrum KCV, Prins Karelstraat 100, 5701 VM Helmond, tel.: 0492

554644, e-mail: info@celebratefestival.nl. 

                           

Gedoopt
Anne, dochter van het echtpaar Willems-Ickenroth, Beukenboomseweg 6, 21-5-2006

Stan, zoon van het echtpaar Lejeune-Drabbels, Plakstraat 33, 3-6-2006

Yves, zoon van het echtpaar Claessens-Vanderbroeck, Odasingel 92, 4-6-2006

Myrthe, dochter van het echtpaar Gorissen-van Haaften, Octavianus 34, 4-6-2006

Fleur, dochter van het echtpaar Herings-Gabriël, Liviusstraat 21, 4-6-2006

Worden gedoopt:

Milan, zoon van het echtpaar Mols-Van Erp, Odasingel 28, 25-6-2006

Tycho, zoon van het echtpaar Linssen-Ramakers, Ovidiusstraat 12, 25-6-2006

Claire, dochter van het echtpaar De Moor-Vroomen, Am Obersthof 23, 2-7-2006

Tom, zoon van het echtpaar Hermse-Hendrix, Peelland 14, 9-7-2006

Wij bidden dat  Anne, Stan, Yves, Myrthe, Fleur, Milan, Tycho, Claire en Tom 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.

REISGEBED                (om uit te knippen en mee te nemen)

Almachtige eeuwige God, Gij hebt Abraham weggevoerd van zijn land en zijn verwan-

ten en hem ongedeerd bewaard op al zijn wegen en omzwervingen.
Wij vragen U: bescherm ons en wees ons, Heer, 

bij de inspanning: een  bemoediging, 

op weg: een metgezel en vertrooster, 

in tegenspoed: een steun, 

zodat wij onder uw geleide voorspoedig het doel van onze reis bereiken en tenslotte

ongedeerd naar onze woning wederkeren. Door Christus, onze Heer, Amen. 
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KERKELIJK HUWELIJK
Nicolle Brouns en Aik Tummers, Tulpenstraat 11, 24-6-2006
Mieke Bontje en Micha Ponsen, Frankenlaan 34, 30-6-2006
Margaretha Swinkels en Boy Scheffers, Eisenhowerstraat 681, 28-7-2006
Maud Streutjes en Frank Theunissen, Odasingel, 29-7-2006
Nicole Stammen en Lou Cremers, Beelaertsstraat 35, Obbicht, 25-8-2006

’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

Jo Kamps, Kasteelsingel 8, 79 jaar, † 11-5-2006
  Jo Sprengers-Verbruggen, Schuttestraat 2, 97 jaar, † 13-5-2006
  Gusta Tummers-Vaessens, Schuttestraat 2, 89 jaar, † 14-5-2006
  Therèse Brouwers, Mercatorplein 12-N, 64 jaar, † 16-5-2006
  Koos Simons, Odasingel 78, 61 jaar, † 17-5-2006

                    Jes Dieteren-Wijshoff, Wilhelminastraat 7-6, 80 jaar, † 23-5-2006
                    Marie Dubois-Verspaget, Boerhaveplein 1, 88 jaar, † 30-5-2006
                    Mia Cremers-Tummers, P. Kennedysingel 24, 81 jaar, † 4-6-2006

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

HEILIG UUR

Op donderdag 6 juli houden wij het maandelijks biduur voor roepingen
tot het priesterschap, het diaconaat, het religieuze en ander aan God gewij-
de leven en tevens voor goede gezinnen bij het uitgestelde Allerheiligste
Sacrament in de St.-Petruskerk. Wij nodigen u allen uit om op de voor-
avond van elke eerste vrijdag van de maand - bijzonder toegewijd aan het
H. Hart van Jezus - samen te bidden voor genoemde intenties. De bewo-
ners van een aantal straten krijgen elke maand een speciale uitnodiging.
Voor deze maand zijn dat: Nieuwstraat, Odasingel, Overhovener-
straat, Paardestraat, Paradijsstraat, Plakstraat, Pullestraat, Put-
straat, Rijksweg-Noord, Rijksweg-Zuid.

MENSEN IN DE KERK: DE ZIEKENBEZOEKERS 
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Elke parochie kent tientallen, soms honderden, vrijwilligers die een belangrijke rol spelen in

het dagelijkse functioneren van de kerk. Sommigen treden regelmatig op de voorgrond.

Anderen zijn vooral stille werkers achter de schermen. Één ding hebben ze gemeen: de kerk

kan niet zonder hun inzet. Neem nou: de ziekenbezoekers. 

Hun taak wordt niet genoemd in het kerkelijk wetboek, er bestaat geen opleiding voor en ze

verdienen er ook geen geld mee. Maar ze doen vréselijk goed werk: de leden van de zieken-

bezoekgroep. Wanneer iemand in het ziekenhuis belandt, krijgt hij meestal korte tijd veel

aandacht van familie en vrienden. Maar hoe gaat het in de tijd daarna, wie denkt er dan nog

aan hen? En wie denkt aan de mensen die niet zichtbaar ziek zijn, maar zich wel verloren of

eenzaam voelen? 

De meeste parochies hebben een aantal vrijwilligers, die bij deze mensen op bezoek gaan.

Dit is heel belangrijk werk. Onze samenleving is zó geïndividualiseerd dat alleenwonende

mensen soms dagen achter elkaar niemand anders spreken. Ze wonen alléén in hun apparte-

ment en behalve de tv praat er niemand in huis. Soms komen de kinderen of de thuiszorg wel

voor de verzorging, maar die hebben het zo druk, dat ze geen tijd hebben om eens echt te

gaan zitten en te luisteren. 

Het is daarom heel goed dat er vrijwilligers zijn die die tijd wel nemen. Die aandacht beste-

den aan mensen, die langs gaan en oprechte belangstelling tonen, een luisterend oor bieden.

Ook dat is een wezenlijk onderdeel van samen kerk zijn. Daarom zijn de ziekenbezoekers

belangrijke mensen in de parochie.

REGINA CARMELI
De zusters karmelietessen van het Goddelijk Hart van Jezus nodigen allen

uit die samen met ons op zondag in aanbidding bij Jezus aanwezig willen zijn

en/of het avondgebed van de Kerk (de vespers) met ons willen meebidden:

  Zondag na de 1  vrijdag:e

16.30 uur: uitstelling van het H. Sacrament, stille aanbidding

17.00 uur: Nederlandse Vespers en Eucharistische zegen

Alle andere zondagen:

10.45 uur: uitstelling van het H. Sacrament, aanbidding tot

17.00 uur: Duitse Vespers en Eucharistische zegen

16 juli 2006 middag

Scapulierfeest

Feest van Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel

- voor allen die het scapulier willen ontvangen 

- voor allen die zich met de karmelfamilie verbonden weten

- voor allen die meer over karmelspiritualiteit willen ervaren

Datum: Zondag, 16 juli, 14.00 - 17.00 uur

- welkom, inschrijving voor scapulieroplegging

- conferentie door pater Lucas Martens, karmeliet

- koffie, thee (eetzaal)

- bezoek in het museum M. Maria Teresa 

  en/of tijd voor uitwisseling, ontmoeting, samenzijn
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  en/of …

- scapulieroplegging door pater Lucas 

- vespers v. O.L. Vrouw v.d. Berg Karmel

Kosten: i 5, -

25-28 juli 2006 bezinningsdagen  in stilte

Op adem komen met de psalmen

Ruimte scheppen in je leven door het bidden van de psalmen.

Leiding: Pater Frans Vervooren 

is karmeliet. Hij is pastor met een doctoraat in de systematische theologie; specialisatie: de

mystiek van Johannes van het Kruis.

Aanvang: Dinsdag, 25 juli, 15.00 uur

Sluiting: Vrijdag, 28 juli, 14.00 uur

Kosten: i 99, -

INFORMATIE EN AANMELDINGEN: Bezinningshuis Regina Carmeli, Zs. M. Gisela,

Kollenberg 2,  Postbus 28, 6130 AA Sittard, F 046-4525380.

 

KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES
Om er zeker van te zijn dat de misintenties in het parochieblad vermeld worden, dienen ze
uiterlijk 2 juli 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 17 juni 
18.00 uur plev Lien Pilgram-Wijshoff,  gest-

pljrd Mia Boelens-Derrez; pljrd ouders Jessen-

Schmeitz, Callie Kleuskens, Jan Brands ; 2  jrde

Joep Joosten, gestev echtp. Caulfield-Tholen;

nad Jo Kamps, Jo Sprengers-Verbruggen,

Therèse Brouwers, Koos Simons, Jes Dieteren-

Wijshoff, Hans Baggen, Marie Dubois Verspa-

get, Mia Cremers-Tummers (samenzang) 

Zondag 18 juni Hoogfeest Sacramentsdag -

Heilig Sacrament van het lichaam en bloed

van Christus, Processiezondag

09.30 uur gestpljrd overl. ouders Heusden-

Kleba; pljrd Joep Joosten; plev overl. familiele-

den Pier-Weijzen; nad Piet Schmitz; gestev

echtp. Caulfield-Tholen (Petruskoor)

(processieroute: blz 3) 

11.30 uur geen Heilige Mis

Maandag 19 juni

08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen

19.00 uur gestev overledenen van de fam.

Lebens en familie de Hacker, ouders

Schmidt-Fliegel, Netta en Tilke, fam.

Wyszenko, Meerts en Hendriks en Mgr.

Ben Janssen; ev ouders Gisbertz-Wijnen,

voor overl. van fam. Collé-Linssen

Dinsdag 20 juni

08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen

19.00 uur ev. mevr. Triepels

Woensdag 21 juni H. Aloïsius Gonzaga,
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kloosterling

08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen

19.00 uur gestev Jos Bitsch; Cor de Wit en Do-

ry Neilen

Donderdag 22 juni

08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen

19.00 uur gestev Pauline Feron-Hoenen; ev

Hendrika Oomens en haar broer Adrianus

19.30 uur Lof + Rozenhoedje (samenzang)

Vrijdag 23 juni Hoogfeest H. Hart van Jezus

08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen; ev

overled. van de fam. Smeets-Bouwels, 

19.00 uur ev. mevr. Triepels, Boy Werdens

Zaterdag 24 juni Hoogfeest Geboorte van de

H. Johannes De Doper

08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen; ev

overl. grootouders Simonis-Tummers en ouders

Hage-Simonis

18.00 uur gestpljrd Eduard Timmers; pljrd Mar

tin Meuwissen; plev Lies Meuwissen-Schmeits;

nad Jo Kamps, Jo Sprengers-Verbruggen,

Therèse Brouwers, Koos Simons, Jes Dieteren-

Wijshoff, Marie Dubois-Verspaget, Mia

Cremers-Tummers  (Jeugdkoor)

Zondag 25 juni

11.30 uur plzwd Piet Schmitz; gestpljrd Anna

Kleinjans-Kuhnen; gestplev Johan Paulus, Fine

Close, echtp. Caulfield-Tholen; ev. mevr. Trie-

pels (samenzang)

Maandag 26 juni

08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen; ev

Mw. M. Zweipfenning; 

19.00 uur gestev overl. oud. Schaekens-Peulen

en zonen Jozef en Martin, ouders Schmidt-Flie-

gel, Netta en Tilke, fam. Wyszenko, Meerts en

Hendriks

Dinsdag 27 juni

08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen; ev

uit dankbaarheid

19.00 uur gestev Corry Close en familie

Woensdag 28 juni H. Ireneüs, bisschop en

martelaar

08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen

19.00 uur gestev overleden echtpaar

Meulenberg-Kleuters

Donderdag 29 juni Hoogfeest HH. Pe-

trus en Paulus, apostelen

08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen

19.00 uur gestev em-pastoor Niessen

19.30 uur Lof + Rozenhoedje
(samenzang)

Vrijdag 30 juni

08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen

19.00 uur ev. mevr. Triepels

Zaterdag 1 juli

08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen

18.00 uur plzwd Jo Kamps; gestpljrd

overl. echtp. van Reen-Kasdorp; gestplev

deken Henri Haenraets; pljrd Louis Schae-

ken en Tiny Schaeken-Ekermans; plev

overl. echtelieden Schrijen-Tholen, leven-

de en overledenen v.d. fam. Dieteren en de

fam. Hellbach, ouders Gieskens-Martens,

Truus en Zef Triepels-Jansen; nad Jes

Dieteren-Wijshoff, Marie Dubois-Verspa-

get, Mia Cremers-Tummers  (samenzang)

Zondag 2 juli

11.30 uur plzwd Jo Sprengers-Verbrug-

gen, Koos Simons, gestpljrd zeereerwaar-

de pater Piet Schulpen, ouders Coenemans

-Poukens; gestev echtp. Caulfield-Tholen;

pljrd Wil Martens, Corry Jetten-Wijnands,

Nol Vroomen, Jan Sprenger; plev ouders

Vroomen en Mia en ouders v Brunschot;

Miny Reinders-Kuijpers, Wil Hoorens

(Revuekoor)

Maandag 3 juli Feest van H. Tomas,

apostel

08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen;

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 overl. echtp. Feron-Hoe-

nen en em-past. Eduard Hoenen; ouders

Schmidt-Fliegel, Netta en Tilke, fam.

Wyszenko, Meerts en Hendriks; ouders de

Wever-Brouwers en zoon Léon; ev echtp.

Keymis-Buyink, Juul en Arthur Gisbertz
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Dinsdag 4 juli

08.00 uur ter ere van de H. Engelbewaarders

uit dankbaarheid voor bescherming en leiding

19.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen

Woensdag 5 juli

08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen; ev

t.e.v. St. Joseph voor goede gezinnen en de

moed om godsdienstig te leven

19.00 uur ev overleden ouders Kleikamp-Lem-

mens, levende en overl. v.d. fam. Dieteren en

de fam. Hellbach, Cor de Wit en Dory Neilen

Donderdag 6 juli

08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen

19.00 uur gestev Fine Close

19.30 uur Heilig uur (samenzang)

Vrijdag 7 juli

08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen;

overl. ouders Marx-Fox

19.00 uur ev echtp. Keymis-Buyink, Riet

Pfennings-van Santvoord (vw buurt Paardestraat) 

Zaterdag 8 juli

08.00 uur voor priesterroepingen in parochie,

dekenaat en bisdom.

18.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen; 1e

pljrd Mia Bachaus-Pijpers, Henriëtte Pfennings-

Gielkens; nad Marie Dubois-Verspaget, Mia

Cremers-Tummers  (samenzang)

Zondag 9 juli

11.30 uur gestpljrd overleden ouders Pastwa-

Spätgens, gestplev Max Kreijn, overl. fam.

Muyres-Maessen, echtp. Caulfield-Tholen; pljrd

overl. ouders Cobben-Quadackers ter gelegen-

heid van 40-jarig huwelijk, Jos Schurgers; plev

Koos Simons vw buurt Odasingel (samenzang) 

Maandag 10 juli

08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen; ev

voor overleden ouders Leonard Dieteren en Ma-

ria Brandts uit dankbaarheid

19.00 uur ouders Schmidt-Fliegel, Netta en

Tilke, fam. Wyszenko, Meerts en Hendriks, ev

voor overleden ouders Leonard Dieteren en Ma-

ria Brandts uit dankbaarheid, ev Salvatore en

Pepijn

Dinsdag 11 juli Feest van H. Benedictus, abt,

patroon van Europa

08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen

19.00 uur t.e.v. H. Bernadette

Woensdag 12 juli

08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen

19.00 uur gestev overleden echtpaar

Kaptein-Haagmans

Donderdag 13 juli

08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen

19.00 uur gestev Pauline Feron-Hoenen

19.30 uur Lof + Rozenhoedje (samenzang)

Vrijdag 14 juli

08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen

19.00 uur gestev overl. echtpaar

Meulenberg-Kleuters, voor Adrianus Oo-

mens en zijn zus Hendrika

Zaterdag 15 juli H. Bonaventura,

bisschop en kerkleraar

08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen;

voor overleden grootouders Hendrik Die-

teren en Anna Rutten uit dankbaarheid

18.00 uur plev Harie Vink, de heer Kamp

(samenzang)

Zondag 16 juli

11.30 uur gestpljrd ouders Jo en Ine

Zwakhalen-Westerop, overl. fam Pier-

Weijzen, Marijke Eijgelshoven-Eyckeler;

gestev echtp. Caulfield-Tholen; plev Miny

Reijnders-Kuijpers (samenzang)

Maandag 17 juli

08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen

19.00 uur ouders Schmidt-Fliegel, Netta

en Tilke, fam. Wyszenko, Meerts en Hen-

driks; gestev overl. echtpaar Schijns-

Thoné

Dinsdag 18 juli

08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen;

ev overl. fam. Gieskens-Muyres en v.

overl. fam. Corbeij-Kerrens 

19.00 uur gestjrd Joanna Hendriks

Woensdag 19 juli

08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen

19.00 uur gestev Nelly Janssen
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Donderdag 20 juli

08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen

19.00 uur gestev Corry Close en familie

19.30 uur Lof + Rozenhoedje (samenzang)

Vrijdag 21 juli

08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen

19.00 uur gestev overl. oud. Schaekens-Peulen

en zonen Jozef en Martin, voor Hendrika Oom-

ens en haar broer Adrianus

Zaterdag 22 juli H. Maria Magdalena

08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen

18.00 uur fam. A. Dieteren-Meyer, fam. Gerard

Driessen-Hermans (samenzang)

Zondag 23 juli

11.30 uur gestplev echtpaar Arnoldts-Thissen,

echtp. Caulfield-Tholen; pljrd Cor de Wit; plev

Alice Verhoeven-Cremers en zoon Armand,

Koos Simons vw buurt Odasingel (samenzang)

Maandag 24 juli

08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen; ev

overledenen van de fam. Smeets-Bouwels

19.00 uur ouders Schmidt-Fliegel, Netta en

Tilke, fam. Wyszenko, Meerts en Hendriks

Dinsdag 25 juli Feest van H. Jakobus, apostel

08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen

19.00 uur gestev overledenen van de fam.

Feron-Hoenen

Woensdag 26 juli HH. Joachim en An-

na, ouders van de heilige maagd Maria

08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen;

Martin Meuwissen

19.00 uur t.e.v. O.L.V. van Lourdes

Donderdag 27 juli Z. Titus Brandsma,

priester en martelaar

08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen

19.00 uur t.e.v. zieke pelgrims

19.30 uur Lof + Rozenhoedje
(samenzang)

Vrijdag 28 juli

08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen

19.00 uur t.e.v. H. Bernadette

Zaterdag 29 juli H. Marta

08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen; 

overl. grootouders Simonis-Tummers en

ouders

Hage-Simonis

12.00 uur Pl. Huwelijksmis Bruidspaar

Theunissen-Streutjens

ST.-M ICHIELSKERK

Zondag 18 juni Hoogfeest Sacramentsdag

- Heilig Sacrament van het lichaam en

bloed van Christus, Processiezondag

08.30 uur plev overl. fam. Gieskens-Muyres

en overl. fam. Corbeij-Kerrens; Nenette

Oosterwijk-Corbey

09.30 uur vervalt i.v.m. processie

(processieroute: zie blz 3)

17.30 uur t.e.v. O.L.V. van Lourdes

Zondag 25 juni

08.30 uur t.e.v. zieke pelgrims

09.30 uur plev. fam. Jennen-Palmen, v J.

Derrez (samenzang)

17.30 uur t.e.v. H. Bernadette (Life-teen)

Zondag 2 juli

08.30 uur t.e.v. O.L.V. van Lourdes

09.30 uur fam. Hoeberichts (samenzang)

17.30 uur t.e.v. zieke pelgrims

Zondag 9 juli

08.30 uur plev. fam. Derrez

09.30 uur gestpljrd Hubertina Dols-Kusters,

J. en J. Derrez, overl. ouders Hendriks-Wol-

ters (samenzang)

17.30 uur t.e.v. H. Bernadette

Zondag 16 juli

08.30 uur Nenette Oosterwijk-Corbey

09.30 uur t.e.v. O.L.V. van Lourdes

(samenzang)

17.30 uur t.e.v. zieke pelgrims

Zondag 23 juli

08.30 uur t.e.v. H. Bernadette
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09.30 uur t.e.v. O.L.V. van Lourdes 

(samenzang)

17.30 uur t.e.v. zieke pelgrims

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

Zondag 18 juni
10.30 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen
Dinsdag 20 juni
08.30 uur genezing van kanker en zegen
voor Danio en Winnie, overl. echtp.
Caulfield-Tholen
Woensdag 21 juni H. Aloïsius Gonzaga,
kloosterling
08.30 uur zegen over Alberdina Bakker en
goede keuze v. zoon, zodat hij gelukkig
wordt, overl. echtp. Caulfield-Tholen
Donderdag 22 juni
08.30 uur ev kinderen van de Kinderkrans
en leden van de Aartsbroederschap
10.30 uur voor Jan Jessen en fam. en voor
overl. Christine Joosten, overl. echtp.
Caulfield-Tholen
Vrijdag 23 juni Hoogfeest H. Hart van
Jezus
08.30 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen
Zaterdag 24 juni Hoogfeest Geboorte van
de H. Johannes De Doper
09.00 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen
Zondag 25 juni
10.30 uur voor levende en overl. fam. Joos-
ten en voor overl. mej. Hoenselaars, overl.
echtp. Caulfield-Tholen
Dinsdag 27 juni
08.30 uur genezing van kanker en geloof en
zegen voor Tine, overl. echtp. Caulfield-
Tholen
Woensdag 28 juni H. Ireneüs, bisschop en
martelaar
08.30 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen
Donderdag 29 juni Hoogfeest HH. Petrus
en Paulus, apostelen
08.30 uur ev kinderen van de Kinderkrans
en leden van de Aartsbroederschap
10.30 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen
Vrijdag 30 juni
08.30 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen

Zaterdag 1 juli
09.00 uur zegen over het gezin Jongenelen, 
overl. echtp. Caulfield-Tholen
Zondag 2 juli  
10.30 uur voor alle levende en overl. leden
van de Aartsbroederschap, overl. ouders
Castro-Schellinx en jaardienst mw. Joosten-
Gonera, overl. echtp. Caulfield-Tholen
Dinsdag 4 juli
08.30 uur genezing van kanker, overl.
echtp. Caulfield-Tholen
Woensdag 5 juli
08.30 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen
Donderdag 6 juli
08.30 uur ev kinderen van de Kinderkrans
en leden van de Aartsbroederschap
10.30 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen
Vrijdag 7 juli
08.30 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen
Zaterdag 8 juli
09.00 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen
Zondag 9 juli
10.30 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen
Dinsdag 11 juli Feest van H. Benedictus,
abt, patroon van Europa
08.30 uur genezing van kanker, overl.
echtp. Caulfield-Tholen
Woensdag 12 juli
08.30 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen
Donderdag 13 juli
08.30 uur ev kinderen van de Kinderkrans
en leden van de Aartsbroederschap
10.30 uur voor fam. G. Joosten-Gonera en
Miel Coenen, overl. echtp. Caulfield-Tholen
Vrijdag 14 juli
08.30 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen
Zaterdag 15 juli H. Bonaventura, bisschop
en kerkleraar
09.00 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen
Zondag 16 juli
10.30 uur voor overl. fam. Arnoldts-Thissen
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en voor fam. G. Joosten-Gonera, overl.
echtp. Caulfield-Tholen
Dinsdag 18 juli
08.30 uur genezing van kanker, overl.
echtp. Caulfield-Tholen 
Woensdag 19 juli
08.30 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen
Donderdag 20 juli
08.30 uur ev kinderen van de Kinderkrans
en leden van de Aartsbroederschap
10.30 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen
Vrijdag 21 juli
08.30 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen
Zaterdag 22 juli H. Maria Magdalena
09.00 uur jaardienst voor Jan Jongenelen,
overl. echtp. Caulfield-Tholen
Zondag 23 juli
10.30 uur voor fam. Joosten, overl. echtp.

Caulfield-Tholen
Dinsdag 25 juli Feest van H. Jakobus,
apostel
08.30 uur genezing van kanker, overl.
echtp. Caulfield-Tholen
Woensdag 26 juli HH. Joachim en Anna,
ouders van de heilige maagd Maria
08.30 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen
Donderdag 27 juli Z. Titus Brandsma,
priester en martelaar
08.30 uur ev kinderen van de Kinderkrans
en leden van de Aartsbroederschap
10.30 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen
Vrijdag 28 juli
08.30 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen
Zaterdag 29 juli H. Marta
09.00 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen

Kerkbijdrage Parochie H. Petrus en H. Michaël
Girorekening 1032540 - Bankrekening 147603676 Rabobank Sittard
t.n.v. Penningmeester Parochie-Comité Kerkbijdrage, Kloosterplein 10, Sittard

WILT U ERAAN DENKEN DAT U UW PAROCHIE BLIJFT 

STEUNEN MET UW JAARLIJKSE BIJDRAGE??

UW BIJDRAGE KAN OP ALLERLEI MANIEREN GEBEUREN:

* DOOR OP BANK-GIRONUMMER VAN UW PAROCHIE TE

STORTEN (ZIE BIJ UW PAROCHIE)

*DOOR  U ALS VRIJWILLIGER OP TE GEVEN

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
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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 18 juni: Hoogfeest vh H.Sacrament vh Lichaam en Bloed van Christus
10u30 Zwd. Nettie van Leenen-v.Kollenburg; 1e jrd. Annie Jetten-Pfennings; oud. Hendriks-

Ubachs
Dinsdag 20 juni
 9u00 gest. H.Mis tev OLV en H.Bernadette 
Donderdag 22 juni: H.Johannes Fisher, bisschop, en Thomas More, martelaren
 9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven
Zondag 25 juni: 12e zondag door het jaar   Kinderwoorddienst
10u30 Jrd. Martien en Nico van den Heuvel     Schola Gregoriana Sittardiensis 
Dinsdag 27 juni: H.Cyrillus van Alexandrië, bisschop en kerkleraar
 9u00 t.e.v. H.Bernadette 
Donderdag 29 juni: hoogfeest van de HH. Petrus en Paulus, apostelen
 9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven
Zondag  2 juli: 13e zondag door het jaar
10u30 Jrd. Martin van Dijk, zoon Jack en ovl.fam.; Reinhard en Fien v.d.Brock-Limpens;

Sef Dieteren vw verjaardag   Kinderkoor
Dinsdag  4 juli: H.Elisabeth van Portugal
 9u00 Frans Fiddelers en Gertrudis Mostard; 
Donderdag  6 juli: H.Maria Goretti, maagd en martelares
 9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven
Zondag  9 juli: 14e zondag door het jaar
10u30 voor de geloofsopvoeding in de gezinnen     Gemengd koor
Dinsdag 11 juli: H.Benedictus, abt, patroon van Europa
 9u00 t.e.v. OLV van Lourdes
Donderdag 13 juli: H.Henricus
 9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven
Zondag 16 juli: 15e zondag door het jaar
10u30 Bernard Köhlen     Dameskoor   
Dinsdag 18 juli
 9u00 gest. H.Mis tev OLV en H.Bernadette 
Donderdag 20 juli: H.Apollinaris, bisschop en martelaar
 9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven
Zondag 23 juli: 16e zondag door het jaar
10u30 voor de geloofsopvoeding in de gezinnen
Dinsdag 25 juli: Feest van de H.Jakobus, apostel
 9u00 t.e.v. H.Bernadette 
Donderdag 27 juli: Z.Titus Brandsma, priester en martelaar
 9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven

GEDOOPT
Op 11 juni werd gedoopt: Rutger Dohmen, Biesboschstraat 11
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Moge hij onder de goede zorgen en het voorbeeld van zijn ouders, peter en meter, en van de

hele geloofsgemeenschap, opgroeien tot een goed christen.

KINDERWOORDDIENST

Op zondag 25 juni is tijdens de H.Mis van 10.30 uur de laatste kinderwoorddienst vóór de vakantie.

De kinderwoorddienst is bedoeld voor kinderen tot ca. 12 jaar.  

H.COMMUNIE VOOR AAN HUIS GEBONDENEN 

Op vrijdag 7 juli (1  vrijdag van de maand) om 11 uur in de ontmoetingsruimte op de 3  etagee e

in de Odaflat. De dag van te voren (donderdag 6 juli) wordt deze in de rest van de parochie

rondgebracht. 

HARTELIJK DANK

De afgelopen weken is aan de kerkdeuren gecollecteerd:

- op roepingenzondag voor de priester- en diakenopleiding; opbrengst: , 143,90 

- op zondag 21 mei voor de slachtoffers van de ramp in Suriname; opbrengst: , 142,68 

- met Pinksteren: voor de 'week van de nederlandse missionaris'; opbrengst: , 115,66

Hartelijk dank aan alle gevers! 

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.

'SPIRIT'

Deze dagen kijkt 'heel Nederland' naar het WK Voetbal. Sport is iets zinvols en iets goeds.

In sportverenigingen leren we 'fair play' en dat is voor ons staan in de samenleving erg belangrijk.

Sport heeft ook te maken met identiteit: 'wie ben ik?' en 'wie zijn wij?'. Ieder van ons kan

iets doen met sport in de positieve zin. Gevoelens van geluk bij het spel kunnen uitlopen op

saamhorigheid en cohesie. En 'spirit'! Want iedereen weet dat je een wedstrijd verliest als je

geen 'spirit' hebt. Eigenlijk is sporten in die zin hetzelfde als geloven. Ons geloof leidt tot een

zekere levenshouding. Maar de navolging van Jezus Christus vergt wel heel onze inzet, heel

ons hart, heel onze ziel, heel ons verstand, heel ons lichaam, al onze krachten. Of anders gezegd:

je moet er wel voor gaan: spirit is nodig! Het is pas Pinksteren geweest. De geest kwam over

de apostelen en 'maakte hen los'. Moge dat ook voor ons, in onze tijd, gelden, zodat wij werkelijke

navolgers van Christus worden en ons daadwerkelijk christenen kunnen noemen.
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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

SACRAM ENTSDAG - HEILIG SACRAM ENT VAN HET LICHAAM  EN BLOED VAN CHRISTUS

zaterdag 17 juni 19.00 u. Frits Ehlen

maandag 19 juni 19.00 u. OLV van Lourdes

woensdag 21 juni 19.00 u. Roepingen voor priesterschap, diaconaat en religieuze leven

12  ZONDAG DOOR HET JAARE

zaterdag 24 juni 19.00 u. 2  Jrd Hein Hochstenbach                                + Pauluskoore

maandag 26 juni 19.00 u. OLV van Lourdes

woensdag 28 juni 19.00 u. Roepingen voor priesterschap, diaconaat en religieuze leven

13  ZONDAG DOOR HET JAARE

zaterdag 1 juli 19.00 u. OLV van Lourdes

maandag 3 juli 19.00 u. OLV van Lourdes

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

14  ZONDAG DOOR HET JAARE

zaterdag 8 juli 19.00 u. OLV van Lourdes

maandag 10 juli 19.00 u. OLV van Lourdes

woensdag 12 juli 19.00 u. Roepingen voor priesterschap, diaconaat en religieuze leven

15  ZONDAG DOOR HET JAARE

zaterdag 15 juli 19.00 u. OLV van Lourdes

maandag 17 juli 19.00 u. OLV van Lourdes

woensdag 19 juli 19.00 u. Roepingen voor priesterschap, diaconaat en religieuze leven

16  ZONDAG DOOR HET JAARE

zaterdag 22 juli 19.00 u. OLV van Lourdes

maandag 24 juli 19.00 u. OLV van Lourdes

woensdag 26 juli 19.00 u. Roepingen voor priesterschap, diaconaat en religieuze leven

Kerkbalans 2006 - Een kerk is heel wat waard
Postbank 3268633 - Rabobank 147607558

t.n.v. R.K. Kerkbestuur St. Paulus, Sittard
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Parochiemededelingen St. Paulusparochie
Van maandag tot zaterdag wordt om 18.40 uur het rozenhoedje gebeden.
Donderdagmorgen is de kerk van 10.00 - 12.00 u. geopend voor stil gebed.
Misintentie's voor het volgende parochieblad opgeven tot 15 juli.
Misintentie’s kunt u opgeven bij Dhr. W.Oostenbrink F4511801, bij een van
de leden van het priesterteam, kerkbestuur of kosteres.
Zondag 18 juni Sacramentsprocessie, voor meer details zie het algemene deel.

Blikken 
Hoe zou Jezus naar de mensen om Hem heen gekeken hebben?
Liefdevol ongetwijfeld. Men zegt dat de ogen de spiegel van de ziel zijn:
wat zullen Jezus’ ogen gestraald hebben. Een blik die iedereen tot in zijn of haar
ziel doorgrondde. 
Toen Petrus Hem tot driemaal toe verloochend had, keek Jezus hem tijdens zijn
kruisweg in het voorbijgaan aan. Petrus barstte in tranen uit, wist zich geen raad
van berouw. Het zal geen kwade blik zijn geweest die de apostel zo diep raakte.
Als blikken konden doden
Hoe kijken gelovigen binnen een kerk, in een parochie, elkaar aan? Hoe kijken
we als we het kerkgebouw uitkomen? Spoort dat anderen aan, om meer van dat
geloof te willen weten? En hoe kijken we wanneer we het met anderen niet eens
zijn? Onze visie willen laten domineren? Tijdens de samenwerking in parochiële
werkgroepen bijvoorbeeld? Als blikken konden doden, zou het aantal kerkelijke
uitvaarten waarschijnlijk ook stijgen, helaas. Terwijl we als christen pretenderen
de naastenliefde te beoefenen. Wij mensen worden lelijk, als we elkaar ? al dan
niet bewust ? kwaad aankijken. Onze negatieve gedachten zijn menigmaal van
ons gezicht te lezen. We werpen vernietigende blikken naar de ander. Dat doet
pijn. Kwetst. Ontluistert. 
Verademing
Wat een verademing om in ogen sympathie, openheid en hartelijkheid te lezen.
Dan bloeien we op. Wordt een vruchtbare samenwerking mogelijk. Laten we
ons meer bewust worden van de manier waarop we naar elkaar kijken. Er gaat
een kracht ten goede of ten kwade van uit. Laten we kiezen voor het eerste.
De dichteres Ida Gerhardt verwoordt het aldus in haar gedicht ‘Aanschouwing’:

“O zichtbaarheid van liefdes alvermogen!
klein brandpunt binnen iris’ kleurenbogen,

wat wereld is ons in u toebedeeld?”

Louise Leneman
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