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Dit parochieblad is bedoeld voor een periode van 5 weken.
De volgende aflevering verschijnt 17 november 2007.

OMA EN DE WERELDJONGERENDAGEN.
De W ereldjongerendagen 2008 in Sydney zijn nog minder dan een jaar weg. Laatst las ik
het verhaal van een oma die zeer creatief is. Ze vertelde dat mensen zich zo druk maken
over het testament en wat er later na hun dood allemaal met hun geld moet gebeuren. Maar
ze vergeten allemaal dat O.L.Heer later niet vraagt: wat heb jij voor testament gemaakt …..
neen wat heb je gedaan met het geld voor de armsten, voor je kinderen?? Heb je de armen
tijdens je leven arm gelaten? Heb je je kinderen en kleinkinderen volgestopt met gelden en
luxe en verder heb je niets gedaan aan het doorgeven van diepgang en christelijke waarden
in het leven? Ik was verrast door onderstaand verhaal van een zeer creatieve en zorgzame
oma!. Emilie kreeg trip naar Sydney van haar oma. Emilie Josephine Jaqucline Johannes
van de W ijer is 20 jaar, werkt in de horeca, houdt van uitgaan en studeert humanistiek. Ze
heeft een bijzondere oma, die volgens Emilie “erg gelovig” is. Haar oma gaat iedere dag
naar de mis, neemt deel aan gebedsgroepen, gaat af en toe op retraite, schildert zelf iconen
en... deed haar vijf kleindochters een reis naar de W ereldjongerendagen in Sydney cadeau.
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Emilie van de W ijer is een vlotte studente, die in 2005 slaagde voor haar eindexamen vwo.
Haar oma besloot om haar ter gelegenheid hiervan een trip naar de W ereldjongerendagen in
Sydney cadeau te doen. Haar nichtje Anique zou ze mee mogen nemen. Toen Emilies oma
kort daarop haar verjaardag vierde, greep ze dat moment aan om nog meer cadeautjes uit te
delen: ze besloot om ook haar andere drie klein-dochters een reis naar Sydney te schenken.
En zo zullen Adriënne (22), Anique (19), Chiara (17) en Chenna (16) samen met Emilie in
2008 naar de W ereidjongerendagen afreizen.
“Ik weet dat ze het prachtig vindt dat er zoiets als de W JD georganiseerd wordt”, zegt
Emilie. “In haar tijd bestonden de W ereldjongerendagen of iets dergelijks spijtig genoeg
nog niet.” Haar oma laat Emilie, haar zus en haar nichtjes wel vrij in hun manier van geloven. “Maar ze vindt het wel belangrijk om ons opties te geven om ons verder te ontwikkelen.” Emilie denkt dat haar oma besloten heeft om het cadeau aan al haar vijf kleindochters
te geven, omdat zij de W JD-ervaring dan later nog kunnen delen. “Het schept een sterkere
band tussen ons en we kunnen elkaar tijdens de W ereldjongerendagen steunen en stimuleren, mocht dat nodig zijn.” In 2002 was Emilie voor het eerst bij de W ereldjongerendagen
aanwezig. Ook deze reis was een cadeautje van haar oma, dit keer voor het behalen van het
HAVO- diploma door haar zus. De verbondenheid tussen de gelovigen heeft Emilie in
Toronto sterk ervaren, en “daardoor was er gelijk een hechte band voelbaar, met mensen die
je eigenlijk helemaal niet kent”. Ook de toespraak van paus Johannes Paulus II maakte
indruk op de toen nog maar 15-jarige Emilie. “Met zijn toespraak gaf hij ons hoop. Het was
prachtig om te merken dat hij echt vertrouwen had in de jongeren. Hij was als een grootvader die tegen zijn kleinkinderen sprak.” Emilie kijkt nu al uit naar de W JD in Sydney, maar
vooral naar de momenten van catechese, want “voor mijn persoonlijke ontwikkeling in het
geloof heb ik in Toronto daar het meest aan gehad.” Emilie van de W ijer is vastbesloten om
tijdens de W ereldjongerendagen extra veel voor haar oma te bidden. Vanuit haar huiskamer
kan ze straks via de tv zien hoe de dames het maken. Maar het meest verheugt oma zich op
de verhalen waarmee de kleinkinderen straks thuis zullen komen. Informatie over de W JD:
www.wjd.nl.
Deken W. van Rens

-----------------------------------------------------------------------WJD-SYDNEY
Wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en mijn getuigen zijn

LET OP: INSCHRIJVEN VÓÓR 1 DECEMBER !
Het lijkt nog zo heel ver weg, de volgende zomervakantie. Maar.. wil je erbij zijn Down
Under, als op 14 juli 2008 in Sydney de katholieke W ereldjongerendagen losbarsten, dan
moet je niet al te lang meer wachten met aanmelden. De inschrijving voor deze geweldige
reis sluit al op 1 december!
Meer informatie op: www.jongkatholiek.nl/wjd, of -voor opgave of meer informatie over
de diverse reismogelijkheden vanuit Nederland- bij de afdeling Jeugd en Jongeren van het
Bisdom Roermond: tel 0475-386756 of mail jongeren@bisdom-roermond.nl.
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WIE WAS DEKEN TIJSSEN? XXVI
Een heiligdomsvaart is een bedevaart naar het graf of de relieken van bepaalde heiligen. In
Maastricht bv. zijn het vooral de heilige bisschoppen Servatius en Lambertus die vereerd
worden. Susteren kent een hele serie eigen heiligen, van wie de heilige Amelberga de
bekendste is. Tijdens de zevenjaarlijkse heiligdomsvaart wordt alles uit de kast gehaald om
pelgrims de gelegenheid te bieden de voorspraak van deze heiligen in te roepen. De meeste
heiligdomsvaarten en soortgelijke bedevaarten zijn ontstaan in de M iddeleeuwen. Zo'n
bedevaart was een heel belangrijk gebeuren, maar ook één van de weinige ontspannende
momenten. In de 19e en vroege 20e eeuw is een aantal van deze bedevaarten nieuw leven
in-geblazen. Sindsdien zijn het weer grote volksfeesten met religieuze en wereldse culturele- kenmerken. Zo is ook de heiligdomsvaart in Susteren op de eerste plaats een
bedevaart naar de heiligen Amelberga, Gregorius, Albericus, Cecilia en Benedicta en op de
tweede plaats een ontmoeting van cultuur, historie en religie en vooral een ontmoeting
tussen mensen. (Bisdomblad “De Sleutel”)
In 1916 was de beurt aan pastoor Tijssen om de heiligdomsvaart te organiseren. Hij vroeg
de bisschop mgr. Schrijnen echter om een jaar uitstel. De Duitse pelgrims zouden in 1916
niet komen vanwege de oorlog. Dat betekende niet alleen een financiële schadepost doch
ook minder geestdrift, want het zijn juist de Duitse processies met hun hartelijk luid gezamenlijk bidden, met hun gezangen, die opgewektheid en geestdrift aan zo'n feesten luister
bijzetten. Pater Kronenburg had Tijssen beloofd de geschiedenis van de Susterse heiligen
opnieuw te bewerken en bijvoorbeeld in de Katholieke Illustratie te plaatsen. Tevens wilde
Tijssen prof. dr. Vogelsang vragen zijn artikelen over het evangeliarium van Susteren te
publiceren. W ellicht kon men op die manier voor de zomer van 1917 voldoende publiciteit
verwerven. Andere bezwaren om de heiligdomsvaart in 1916 te houden waren de gelijktijdige heiligdomsvaart van Maastricht, de komst van de nieuwe onervaren kapelaan Hartmans,
de werkzaamheden in de kerk en de aanstaande afbraak van twee 'onooglijke ’ huizen voor
de kerk. Geconfronteerd met zoveel gegronde redenen leek het ook mgr. Schrijnen beter om
tot uitstel over te gaan. Gedurende Tijssens pastoraat is er geen heiligdomsvaart meer
gehouden. De oorlogsomstandigheden en de moeilijkheden met kapelaan Hartmans zullen
hieraan wel debet geweest zijn. Zij werd pas weer in 1923 gehouden. N ochtans stelde
Tijssen alles in het werk om het aanzien van kerk en parochie te verhogen. Zo poogde hij de
kerk haar oude titel Sanctus Salvator terug te geven. Op 19 juni 1916 zond Tijssen de
secretaris van de bisschop het concept van een brief aan mgr. Schrijnen met daarin het
verzoek de kerk weer haar oude titel Sanctus Salvator terug te geven. De beslissing van
mgr. Schrijnen moet negatief zijn geweest, aangezien de titel der kerk H. Amelberga gehandhaafd bleef. Meer succes had pastoor Tijssen bij de verwerving van een W illibrordusrelikwie. Om de verering van de plaatselijke heiligen te bevorderen en de heiligdomsvaart
meer luister bij te zetten, bezat Tijssen graag een reliek van deze zo nauw met Susteren
verbonden heilige. Hij vroeg de Luxemburgse lazarist Mathias Job of in Luxemburg geen
relikwie te krijgen zou zijn. Job wendde zich op 17 juli 1916 tot de secretaris van het
bisdom Luxemburg, Edouard Garnich, en vroeg hem een goed woordje te doen voor pastoor Tijssen bij bisschop K oppes: 'Sie können Monseigneur versicheren, Herr Tijssen sei
ein seeleneifriger Pfarrer, einer der besten Priester der Diözese Roermond, und werde
fromme Fürsorge tragen damit die hl. Reliquie stets von seinen Pfarrkindern verehrt werde,
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wie es sich geziehme.” Al op 26 juli kon Mathias Job aan Tijssen schrijven dat hij in
Luxemburg een reliek kon krijgen. De veiligste en snelste manier om haar te krijgen was
persoonlijk afhalen in Luxemburg. Of T ijssen ook naar Luxemburg afreisde, is ongewis,
maar de Amelbergakerk kreeg in elk geval een W illibrordusreliek.
Wordt vervolgd
Vrij naar Jac. Schreurs m.s.c.” Pastoor-Deken Tijssen van Sittard”
Mensen, die gebedsintenties of gebedsverhoringen willen opgeven, kunnen dat altijd doen bij de
deken, de kapelaan of een van de diakens. Een briefje in de bus is al voldoende. Het is ook een mooi
gebaar om achter in de kerk een noveenkaars te offeren.

GEBEDSINTENTIES
De pauselijk aanbevolen gebedsintentie voor de maand november luidt: ‘W ij bidden dat
allen die zich bezig houden met medisch onderzoek en betrokken zijn bij wetgevende
activiteiten altijd diep respect mogen hebben voor het menselijk leven, vanaf het begin tot
aan het natuurlijk einde ervan.’.

SCHRIJFACTIE AMNESTY INTERNATIONAL
Achter in de kerk liggen weer de brieven van Amnesty International. Deze maand aandacht
voor de moord op de mensenrechtenactivist Pascal Kabungulu. Deze werd op 31 juli 2005
voor de ogen van vrouw en kinderen door mannen in uniform vermoord. Eën van de verdachten, kolonel Ilunga, werd als gevolg van politieke druk al een dag na zijn arrestatie weer
in vrijheid gesteld. Neemt u een brief mee om de Congolese regering op te roepen de daders
van deze moord alsnog te berechten!

IN HET JAAR VAN HET GEZIN
Gebed voor het gezin
Heer Jezus Christus,
bescherm ons gezin,
behoed ons voor alle kwaad,
rampen en ongelukken,
opdat we kunnen werken
tot eer van Uw Naam
en voor het welzijn van alle mensen in nood.
Ik dank U voor Uw altijddurende liefde,
zorg en bescherming.
Amen.

Nieuw voor gezinnen met jonge kinderen: het boek “Ons dagelijks
brood”, een echt gezinsboek dat ouders en kinderen helpt om thuis op
een praktische en aantrekkelijke manier met het geloof bezig te zijn.
Meer leest u op de speciale website www. dagelijksbrood.nl
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GEZINSDAG IN MAASTRICHT

zo. 14 oktober
In het kader van het Jaar van het Gezin, vindt er zondag 14 oktober in Maastricht een
speciale Gezinsdag plaats. De dag begint om 11.30 uur met een feestelijke gezinsmis in de
Basiliek, waarna een ‘family-brunch’ in de pandhof en de kruisgang van de Basiliek. Aansluitend, om 13.30 uur, starten diverse spel-activiteiten voor de kinderen en workshops voor
ouders. Om 15.00 uur volgt een processie naar Maria Sterre der Zee, en wordt afgesloten
met de gezinszegen en een cadeautje. Alle gezinnen: van harte welkom!
** Open avond KAIROS - op vrijdag 19 oktober 19.30 uur in Roermond - info tel. 045-5466930 **

Voor 16-30-jarigen
S TU D IE 3 D A A G SE
23 t/m 26 okt.
Lichamelijkheid en seksualiteit. W at was Gods bedoeling hiermee, toen Hij de mensen
schiep? In de herfstvakantie wordt in de abdij Sint Benedictusberg te Vaals een studiedriedaagse voor jongeren gehouden rondom ‘de theologie van het lichaam’, een theologie die
nader is uitgewerkt door paus Johannes Paulus II. Gespreksleider: pater Marc Loriaux
Plaats:
dagprogramma Abdij St. Benedictusberg te Vaals,
overnachtingen in Huize Damiaan te Simpelveld
Aanvang: dinsdag 23 oktober, om 16.30 uur
Sluiting:
vrijdag 26 oktober, aan het einde van de ochtend
Kosten:
i 55,00
M eer info en opgave: jongeren@bisdom-roermond.nl
Voor 30+-ers
B EZIN N IN GSD A G
zo. 28 oktober
Voor degenen die zijn ‘uitgegroeid’ uit de jongerenactiviteiten, maar nog wel graag met
leeftijdgenoten samenkomen voor verdieping en ontmoeting, organiseert het RK Platform
30+ een bezinningsdag rond het thema “Vrijheid - gave en opgave”
Plaats:
Bezinningshuis Regina Carmeli
Tijd:
11.30 - 17.00 uur
Kosten:
i 12,-M eer info en opgave: Z.E.H. M. Otto (Ulestraten) tel. 043-3642259 of fsluis@zonnet.nl
Als opstapje naar de W ereldjongerendagen
“Paradiso !”
K ATHO LIEKE J O NG ER EN D AG
zo. 4 november
met een programma voor jongeren (15-30 jaar) en één voor tieners (12-15 jaar).
Om 10 uur opening met een centraal programma op de twee hoofdpodia, vol muziek, dans,
verdiepende en bezinnende momenten, video.. Hierna keuze uit een uitgebreid programmaaanbod. Bezoek bijvoorbeeld de musical `The Pelican '. Of de vele workshops. De ‘bidtent’. De beroemde info-markt, natuurlijk met een WJD-Sydney-stand. En twee nieuwe
programma-onderdelen dit jaar: de beurs en ‘Get connected’ De dag wordt afgesloten met
een spetterende eucharistieviering. Aanmelden voor de dag is niet nodig.
Plaats:
Brabanthallen Den Bosch
Tijd:
10.00 - 17.00 uur
Kosten:
i 7,50 (bij aankomst betalen)
M eer info: www.jongkatholiek.nl/kjd
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MISSIE-ZENDINGSKALENDER 2008 TE KOOP
De Missie-Zendingskalender voor 2008 van de stichting CMC - mensen met een missie is
weer te koop. Titel is dit keer “Vrouwen in het licht” en het land Uganda staat centraal.
De kalender is verkrijgbaar bij parochies en bij werkgroepen voor missie, en bij:
CM C M ensen met een Missie, Postbus 16442, 2500 BK DEN HAAG, tel. (070) 313 6730)
De prijs is i 6,95 (excl. verzendkosten)

IN MEMORIAM
Op 12 augustus j.l. overleed, na een lang ziekbed, onze parochiaan mevrouw Truus
Königs-van der W eyden. Zij was één van de eerste catechisten van ons bisdom en zeker
van ons dekenaat, die met een bisschoppelijke zending haar bijzondere taak voor catechese
in Sittard heeft aanvaard. Ze deed dit met grote overgave en met een aanstekelijke trouw om
bezield Gods W oord bij de mensen te verkondigen. Met name voor de catechese bij de
jonge gezinnen, vooral om hen voor te bereiden op het H. Doopsel, is zij van heel grote
waarde geweest. In onze gebeden bidden we dat de Heer haar de eeuwige heerlijkheid mag
schenken. Truus, dank voor je inzet en trouw. God schenke jou zijn eeuwige Liefde.
Deken W . van Rens.

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
Diaken R. Fleischeuer, Patchstraat 2 ? 4528072
Noodnummer ? 4515141
Kerkbijdrage: Giro 1032540 - Rabobank 147603676
t.n.v. Penningmeester Parochie-Comité Sittard

NIEUWKOMERS WELKOM!
Aan alle katholieken die nieuw zijn komen wonen in onze Binnenstadsparochie:
Van harte welkom namens onze Deken, Kapelaan, Diakens en Welkomstgroep!
Bent u nieuw komen wonen in onze parochie? Of bent u binnen de parochie verhuisd?
Dan verzoeken wij u vriendelijk uw nieuwe adres en telefoonnummer aan ons door te
geven. Dat kan schriftelijk of telefonisch bij
de pastorie,
Kloosterplein 10
6131 EP Sittard,
tel. 4512275
of bij
mw. R. Gieskens, Mgr. Claessensstraat 33 6131 AH Sittard,
tel. 4519039.
Hartelijk dank
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OVERLEDEN
Joh Linsen, Agricolastraat 122, 71 jaar, † 3-9-2007
Fina Burhenne-Dubois, Stationsstraat 55 Geleen, 88 jaar, † 8-9-2007
Sjang Jessen, Rijksweg Noord 96, 81 jaar, † 8-9-2007
Tilly Zeegers-Douffet, Gelderhof 31, 84 jaar, † 14-9-2007
Rob W ilkes, Eisenhowerstraat 143, 39 jaar,† 16-9-2007
Sjeng Jongen, De Baenje, 77 jaar, † 21-9-2007
Edith W inkel-Evers, Misboekstraat 21, 73 jaar,† 25-9-2007
Terri Dekker-Despres, H. Consciencestr. 20, 49 jaar, † 26-9-2007
Zuster M . Editha Ullrich, Kollenberg, 97 jaar, † 26-9-2007
Ton Jansen, Rijksweg Noord 98, 78 jaar, † 6-10-2007
Mogen zij allen rusten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer.

GEDOOPT
Sarah, dochter van echtpaar Bindels-Spiertz, Urmond, 16-9-2007
Alicia, dochter van echtpaar Vanderlijde-Schoonderwoerd, W echelderzande, 23-9-2007
Casper, zoon van familie Maliepaard en Stevens, Rijswijk, 07-10-2007
Proficiat! Wij bidden dat Sarah, Alicia en Casper onder de goede zorgen van hun ouders en naar
hun voorbeeld én dat van hun peter en meter en de hele geloofsgemeenschap, mogen opgroeien
tot goede christenen.

ROZENKRANS
Attentie: In de oktobermaand vervalt het Heilig Uur en het Lof op de donderdagen,
omdat we ons in deze maand - evenals in de mei - graag aansluiten bij het dagelijkse
Maria-lof in de Basiliek van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart aan de Oude Markt.
Op zon- en feestdagen: Maria-lof om 15.30 uur.
Dinsdags t/m vrijdags: Maria-lof om 18.30 uur
Zaterdags: Rozenhoedje om 15.30 uur

HEILIG UUR
Op donderdag 1 november houden wij het maandelijks biduur voor roepingen
tot het priesterschap, het diaconaat, het religieuze en ander aan God gewijde leven
en tevens voor goede gezinnen bij het uitgestelde Allerheiligste Sacrament in de
St.-Petruskerk. Wij nodigen u allen uit om op de vooravond van elke eerste
vrijdag van de maand - bijzonder toegewijd aan het H. Hart van Jezus - samen te
bidden voor genoemde intenties. De bewoners van een aantal straten krijgen elke
maand een speciale uitnodiging. Voor deze maand zijn dat: Agricolastraat,
W illem Alexanderlaan, Baenjehof, Baenjenstraat, Elisabeth van Bahrstraat,
Begijnenhofstraat, Begijnenhofwal, Bergstraat, Beukeboomweg en Beukenlaan.
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ALLERZIELEN-LIJST
Gewoontegetrouw volgen hier de namen van de mensen van wie wij sinds
Allerzielen 2006 afscheid hebben moeten nemen, en die in het register der
overledenen van onze parochie zijn genoteerd.
Joop Geene,
W alramstraat 46, 69 jaar † 11-10-2006
M ia Schumans-Geraedts,
Odasingel 247, 82 jaar † 15-10-2006
Paul Schurgers,
Markt 27, 72 jaar † 23-10-2006
Hub Knops,
Lichtenberg 13, 75 jaar † 29-10-2006
Neske Tummers-Dols,
Pres. Kennedysingel 24, 90 jaar † 31-10-2006
Betje M ax-Zwakhalen,
Odasingel 295, 77 jaar † 5-11-2006
M ieke vd Ven-W intgens,
Parklaan 32, 81 jaar, † 5-11-2006
Karel Dols,
Bradleystraat 32, 96 jaar, † 11-11-2006

Nelly Schoens-Horn,
Eddy Claessens,
Mia Rutten,
Wil Sieben,
Frits Wehrens,
Mia Dols-Frusch,
Betty Meisen-Giesberts,
Anna Schols-Klinkers,
Ed de Schwartz,
Greetje Douffet-Janssen,
Ton van Nuland,
Pierre Wijnen,
Lies Thissen-Janssen,
Jeanny Diederen-Limpens,
Anna Peters-Salvino,
Lies Durlinger-Fischer,
Jos Moreau,

Pres. Kennedysingel 3/1, 68 jaar, † 17-11-2006
Mgr. Claessensstraat 18, 66 jaar, † 21-11-2006
Parklaan 11-15, 81 jaar, † 22-11-2006
Rijksweg Noord 221, 82 jaar, † 30-11-2006
De Baenje, 96 jaar, † 1-12-2006
Gouv. van Hövellstr. 9, 81 jaar, † 2-12-2006
Pres. Kennedysingel 24, 83 jaar, † 2-12-2006
Pres. Kennedyingel 24, 90 jaar, † 3-12-2006
Berkenlaan 11, 64 jaar, † 5-12-2006
De Baenje, 81 jaar, † 5-12-2006
Dempseystraat 142, 72 jaar , † 9-12-2006
K. van de Woestijnestraat 4, 70 jaar, † 15-12-2006
Pres. Kennedysingel 24, 93 jaar, † 17-12-2006
De Baenje, 87 jaar, † 21-12-2006
Blijdestein 33, 89 jaar, † 29-12-2006
De Baenje, 91 jaar, † 2-1-2007
Gouv. v. Hövellstraat 4, 65 jaar, † 3-1-2007

Lies Gijsen-Verdonschot,
Piet Klinkers,

Pres. Kennedysingel 24, 89 jaar, † 27-01-2007
Huntstraat 10, 66 jaar, † 04-02-2007
Chopinstraat 29, 64 jaar, † 08-02-2007
Brandstraat 27, 79 jaar, † 08-02-2007
Odasingel 185, 78 jaar, † 14-02-2007
De Baenje, 85 jaar, † 24-02-2007
Pres. Kennedysgl 24, 77 jaar, † 25-02-2007
Brandstraat 10, 73 jaar, † 26-02-2007
Mgr. Claessensstr. 24, 85 jaar, † 04-03-2007
Toon Hermanssgl 23, 89 jaar, † 07-03-2007
Putstraat 124, 85 jaar, † 15-03-2007
Putstraat 122, 81 jaar, † 15-03-2007
De Lemborgh, 74 jaar, † 17-03-2007
Schuttestraat 21, 70 jaar, † 25-03-2007
De Lemborgh, 86 jaar, † 27-03-2007

Lambert Horsmans,
José Kleynen-Cals,
Hein W ielinga,
Charlotte Oremus-Roppe,
Bertha Heijmans-Hermans
Philomène Paques-Cals,
Mia Breukers-Arets,
Maria van Rooij-Faessen,
Mil Pfennings,
Jan Meulenberg,
Immel Jaspers,
em-rector Nico Bitsch,
Truus de Bruyn-Clevers,
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Vic op den Camp,
Pres. Kennedysingel 24, 93 jaar, † 28-03-2007
Philomène Blom-GroenhagenHuize Kollenberg, 93 jaar, † 31-3-2007
Piet van Luyn,
Bernhardlaan 4, 74 jaar, † 09-04-2007
Roos IJzendoorn-W agemans Kollenbergerhof 25, 71 jaar, † 16-04-2007
M ientje Schoonen-Rennings, Blijdestein 24, 78 jaar, † 18-04-2007
Math W ijsen,
Selfkantstraat 19, 62 jaar, † 23-04-2007
Toussaint Starren,
Putstraat 71, 21 jaar, † 27-04-2007
Zuster Scholastica de Vries, Plakstraat 24, 87 jaar † 06-05-2007
Bep Savelkoul-Steenbakker Kollenbergerhof 7, 74 jaar, † 07-05-2007
Annie Joosten-Coolen,
Pres. Kennedysingel 24, 87 jaar, † 10-05-2007
Maria Schols-Krekels,
Bradleystraat 23, 78 jaar, † 16-05-2007
Gert Hamers-Claessen,
St. Janskliniek Geleen, 85 jaar, †† 21-05-2007
Lor Cartigny,
Mgr. Claessensstraat 21, 73 jaar, † 25-05-2007
Toos Timmermans,
Blijdestein 77, 79 jaar, † 05-06-2007
Hub Ramaekers,
Putstraat 130, 75 jaar, † 06-06-2007
em.past. Jean Schutgens,
Verzorgingshuis De Eghte, 90 jaar, † 10-06-2007
Miep Koolman-Janssen,
Pres. Kennedysingel 24, 83 jaar, † 22-06-2007
Zef Cremers,
Zorgcentrum St Maarten Born, 79 jaar, † 22-06-2007
Bèr W essels,
Charles Beltjenslaan 30, 94 jaar, † 22-06-2007
Corry Triepels,
Walramstraat 14, 93 jaar, † 27-06-2007
Harry Coenen,
Pres. Kennedysingel 1/3, 70 jaar, † 30 juni 2007
Leenke Roeters-Verjans,
Pres. Kennedysingel 24, 92 jaar, † 05-07-2007
Mia W ehrens,
Marshallstraat 5, 69 jaar, † 05-07-2007
Christientje Coenen-Mols,
Lavendelstraat 7, 41 jaar, † 27-7-2007
Sjeng W illen,
Pres. Kennedysingel 24, 87 jaar,† 27-7-2007
oud-deken Joep Haffmans, Bremstraat 5, 64 jaar, † 28-7-2007
Betsie Mulhof,
De Baenje, 87 jaar, † 3-8-2007
Heins Haagmans,
Rijksweg Zuid 24-4, 74 jaar, † 9-8-2007
Dré Laemers,
Stationsplein 16-8, 81 jaar, † 11-8-2007
Truus Königs-vd W eyden,
Overhovenerstraat 20, 69 jaar, † 12-8-2007
Zef Schuman,
Grasbroekstraat 29, 53 jaar, † 17-8-2007
Hub Leufkens,
Dobbelsteynporte 3, 81 jaar, † 18-8-2007
Joh Linsen,
Agricolastraat 122, 71 jaar, † 3-9-2007
Fina Burhenne-Dubois,
Stationsstraat 55 Geleen, 88 jaar, † 8-9-2007
Sjang Jessen,
Rijksweg Noord 96, 81 jaar, † 8-9-2007
Tilly Zeegers-Douffet,
Gelderhof 31, 84 jaar, † 14-9-2007
Rob W ilkes,
Eisenhowerstraat 143, 39 jaar, † 16-9-2007
Sjeng Jongen,
De Baenje, 77 jaar, † 21-9-2007
Edith W inkel-Evers,
Misboekstraat 21, 73 jaar,† 25-9-2007
Terri Dekker-Despres,
H. Consciencestr. 20, 49 jaar, † 26-9-2007
Zuster M . Editha Ullrich,
Kollenberg, 97 jaar, † 26-9-2007
Ton Jansen,
Rijksweg Noord 98, 78 jaar, † 6-10-2007
Mogen zij allen rusten in de vrede van de verrezen Heer
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NB. Er zijn 2 ALLERZIELENDIENSTEN op de Algemene Begraafplaats:
Op Allerheiligen, donderdag 1 november, om 15.00 uur
en op zondag 4 november om 15.00 uur:
gebedsdienst voor alle overleden gelovigen op het kerkhof
bij het graf van pastoor-deken Tijssen

REGINA CARMELI
Zondag na de 1e vrijdag van de maand:
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

B EZINN ING SDAG EN - in stilte
“Zing het lied van de vriendschap”
17 t/m 19 okt
Het bijbelse Hooglied als de bron van mystieke Godsontmoeting.
Leiding:
Pater Frans Vervooren
karmeliet, pastor met een doctoraat in de systematische theologie,
gespecialiseerd in de mystiek van Johannes van het Kruis
Aanvang: W oensdag 17 oktober, 15.00 uur
Sluiting:
Vrijdag 19 oktober, 13.30 uur uur
Kosten:
i 74, 5- DA AG SE RETR AITE - in stilte
“W eerloze beschikbaarheid”
21 t/m 27 okt
Geloof, hoop en liefde zijn gaven die ons van de Ander uit geschonken worden in het moeizame proces van mens-worden en christen-worden. In deze bezinningstijd willen wij de grote
figuren van de Karmeltraditie en de inzichten van de hedendaagse godsdienstpsychologie
naast elkaar plaatsen, op zoek naar een authentieker en dus heilzamer geloven, hopen en
liefhebben. In dit proces van uitzuivering, genezing en bevrijding speelt het gebed een grote
rol. Bidden is dan liefde en waarheid toelaten, weerloze beschikbaarheid
Leiding:
Pater Johannes Schiettecatte
karmeliet, doctor in de theologie; studies te Leuven en Rome, o.m. over
Thérèse van Lisieux; redacteur van Nieuw Leven (tijdschrift voor spiritualiteit
van de Karmel, waarin hij ook regelmatig publiceert; jarenlang medeverantwoordelijk voor de vorming in de Vlaamse Karmel.
Aanvang: Zondag 21 oktober, 17.00 uur
Sluiting:
Vrijdag 27 oktober, 09.30 uur
Kosten:
i 206, -
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B EZIN N IN GSW EEK EN D - in stilte “Stapstenen naar de innerlijke bron” 16 t/m 18 nov
W e hebben nood aan verinnerlijking, stil gebede, persoonlijke geloofsverdieping. Maar hoe
komen wij daartoe? W elke hinderpalen kunnen ons tegenhouden? Vanuit de karmelitaanse
spiritualiteit worden enkele stapstenen aangereikt. W e maken samen tijd voor stille meditatie.
Leiding:
Pater Carlos Noyen
karmeliet, al 15 jaar bezig met retraites voor christelijke genezing, geïnspireerd
door de bijbel, al meer dan 35 jaar redacteur van het tijdschrift “Nieuw leven”.
Aanvang: Vrijdag 16 november, 17.00 uur
Sluiting:
Zondag 18 november, 13.30 uur
Kosten:
i 74, I N FO RM A TIE EN A AN M ELDING EN : Bezinningshuis Regina Carmeli, Kollenberg 2,
Postbus 28, 6130 AA Sittard,

F 046-4525380, Zr. M. Gisela.

UW AANDACHT S.V.P.
Zaterdag 13 oktober: kledinginzameling Sam’s kledingactie (Mensen in Nood). Kleding
in te leveren tussen 10.00 en 12.00 uur bij de Petruskerk (Binnenstad) en de Pauluskerk
(Limbrichterveld, W hitestraat 2). Heeft u geen kleding, maar wilt u toch graag helpen? Maak
dan een gift over op giro 7527 ‘s-Hertogenbosch o.v.v. Congo.
Meer informatie: op www.kledingactie.nl of telefoonnummer .073-6871060.
Zondag 14 oktober: 28 e Zondag door het jaar.: Meeropbrengst Collecte voor Bie Zefke
Zondag 21 oktober: 29 e Zondag door het jaar - W ereldMissieDag: Meeropbrengst Collecte
voor W ereldMissieMaand.
Vrijdag 26 oktober: start landelijke bijbel-tiendaagse. Thema “De vreemdeling in de bijbel”
Zondag 28 oktober: 30 e zondag door het jaar.
Donderdag 1 november: Hoogfeest van Allerheiligen.
8.00 uur
Gelezen H. Mis van het Hoogfeest.
9.30 uur
Plechtige Eucharistieviering van het Hoogfeest in de Grote Kerk.
15.00 uur
Gebedsdienst voor alle overleden gelovigen op het kerkhof bij het graf
van pastoor-deken Tijssen
19.00 uur
Gelezen H. Mis van het Hoogfeest
Vrijdag 2 november: Gedachtenis van alle overleden gelovigen, Allerzielen.
19.00 uur
Plechtige H. Mis van Requiem voor alle overleden parochianen,
speciaal voor hen die sinds Allerzielen 2006 overleden zijn.
Tevens Eerste Vrijdag van de maand: vanaf 17.00 uur wordt de Heilige Communie gebracht
aan zieken en aan-huis-gebondenden
Zaterdag 3 november: in de ochtendmis in de St-Petruskerk: zegening Hubertusbrood!
Zondag 4 november: 31 e zondag door het jaar
15.00 uur
Gebedsdienst voor alle overleden gelovigen op het kerkhof bij het graf
van pastoor-deken Tijssen
Zaterdag 10 november:om 18.00 uur in de St-Petruskerk: Gezinsmis b.g.v. Sint Maarten
Zondag 11 november: 32 e zondag door het jaar. Klaproosdag
10.00 uur
Dienst Klaproosdag (voor de Engelse Gevallenen) in de St.-Petruskerk
17-18 november: Diacon Action, diaconaal jongerenproject
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INTERRELIGIEUZE VIERING
Op vrijdag 9 november organiseert het Platform Moslims-Christenen weer een Interreligieuze Viering. De viering wordt gehouden in de Johanneskerk, Mgr. Vranckenstraat 9, in Sittard
en begint om 20.00 uur. Het thema is dit maal: “Gastvrij!!” en iedereen van harte welkom!!

KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES
Om er zeker van te zijn dat de misintenties in het parochieblad vermeld worden, dienen ze uiterlijk op
9 november 2007 opgegeven te zijn op de pastorie, Kloosterplein 10, of op ons e-mail adres, kantoorfedpetrus@planet.nl. Betaling gaarne contant of op gironummer 1036575 of banknummer 147603676,
beide t.n.v. Parochie H. Petrus en H. Michaël te Sittard o.v.v. misintentie en datum.
S T .-P ETR U SK ER K
Zaterdag 13 oktober
tiochië, bisschop en martelaar
18.00 uur pljrd voor Lou Luyten; plev voor
08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen
José Kleynen-Cals en Philomène Paques-Cals
19.00 uur gestev voor Mimy Corbeij en
(vw buurtbew en ondernemers Brandstraat);
overledenen vd fam Corbeij-Kerrens
nadienst Joh Linsen, Fina Burhenne-Dubois,
Donderdag 18 oktober, H. Lucas,
Sjang Jessen, Tilly Zeegers-Douffet, Rob W ilevangelist
kes, Edith W inkel-Evers, Terri Dekker-Des08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen
pres, Ton Jansen (samenzang)
19.00 uur gestjrd M arietje Janssen; gestev
Zondag 14 oktober Acht-en-twintigste zonoverl echtp Feron-Hoenen en em-past. Edudag door het jaar
ard Hoenen; ev voor de overledenen vd fam
11.30 uur gestplev overl. fam. MuyresGieskens-Muyres en Corbeij-Kerrens
Maessen; pljrd overl ouders SchillingsVrijdag 19 oktober
Houben, Louis Boesten, Jules Schols vw zijn
08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen
30 e sterfdag en voor Maria Schols-Krekels,
19.00 uur ev voor Michel Sevens, fam.
Cor Fischer, voor echtp De W ever-Brouwers
W yszenko, Meerts en Hendriks
en zoon Leon; plev voor overl ouders
Zaterdag 20 oktober
Landuijt-W illems en overl familieleden, uit
08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen
dankbaarheid voor 40-jarig huwelijk (H), (sa18.00 uur plzwd Joh Linsen, Fina
menzang)
Burhenne-Dubois; pljrd M ia Schumans-GeM aandag 15 oktober, H. Teresia van Avila,
raedts; plev voor de overledenen vd fam
maagd en kerklerares
Habets-Faraguna; nadienst Sjang Jessen,
08.00 uur gestev. echtp Caulfield-Tholen,
Tilly Zeegers-Douffet, Rob W ilkes, Edith
Lies Roppe en overl. vd fam Roppe-Kissels
W inkel-Evers, Terri Dekker-Despres, Ton
19.00 uur gestev overl echtp MeulenbergJansen (samenzang)
Kleuters; ev ouders Schmidt-Fliegel, Netta en
Zondag 21 oktober Negen-en-twintigste
Tilke
zondag door het jaar
Dinsdag 16 oktober
11.30 uur gestpljrd voor overl. ouders
08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen
Hoogenberk-van Kempen, overledenen vd
19.00 uur gestjrd M iny Corbeij en overledefam Kaptein-Haagmans, zeereerwaarde heer
nen vd fam Corbeij-Kerrens; gestev t.i.v.. de
Harie Gieskens, Jan Bielders en Maria
fam Gèr Pfennings t.e.v.de H. Gerardus
Bielders-Brouns; gestplev overleden familieW oensdag 17 oktober, H. Ignatius van Anleden Pier-W eijzen, voor de zielenrust van
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W illy Karmelk-Oremus en haar echtgenoot;
pljrd Ria Piek-Meulenberg (M ichielkoor)
M aandag 22 oktober
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev overl. oud. Schaekens-Peulen en zonen Jozef en Martin, levende en overl
leden vd fam Musolf-Nyssen
Dinsdag 23 oktober
08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen; ev
overledenen vd fam Smeets-Bouwels
19.00 uur gestev Corry Close en familie; ev
voor echtp. Keymis-Buyink
W oensdag 24 oktober
08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen
19.00 uur ev voor overl ouders KleikampLemmens, voor Cor de Wit en Dory Neilen
Donderdag 25 oktober, Hoogfeest kerkwijding geconsacreerde kerken, waarvan de
wijdingsdatum niet bekend is
08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev overledenen vd fam. FeronHoenen; ev fam. W yszenko, Meerts en Hendriks en mgr Ben Janssen, ouders SchmidtFliegel, Netta en Tilke
Vrijdag 26 oktober
08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev overl echtp Kaptein-Haagmans; ev voor dhr. M. Sevens
Zaterdag 27 oktober
08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen; ev
overl. grootouders Simonis-Tummers en ouders Hage-Simonis
18.00 uur plzwd Tilly Zeegers-Douffet;
gestpljrd Lien Beursgens-Verwijlen; pljrd
echtp Tummers-Dols; plev overl ouders
Honings-Salden en Gertie en W illie CoenenHonings; nadienst Rob W ilkes, Edith W inkelEvers, Terri Dekker-Despres, Ton Jansen
(Jeugdkoor)
Zondag 28 oktober Dertigste zondag door
het jaar
11.30 uur plzwd Sjang Jessen; gestpljrd Harie
Houben; 1 e pljrd Paul Schurgers, ouders
Timmermans-Van Ratingen en al hun gestor-

ven fam.leden, pljrd ouders fam CremersCusters, kinderen en kleinkinderen, Mia
Smeets uit dankbaarheid (Petruskoor)
M aandag 29 oktober
08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev Fine Close, overl. ouders
Laumen-Van Loon
Dinsdag 30 oktober
08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen
19.00 uur ev ouders Schmidt-Fliegel, Netta
en Tilke
W oensdag 31 oktober
08.00 uur ev t.e.v. St. Joseph v goede gezinnen en moed godsdienstig te leven
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
Donderdag 1 november Hoogfeest van
Allerheiligen
08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen;
09.30 uur gestpljrd levende en overledenen
vd fam Vleugels-Dieteren, echtelieden Zef
en Truus Triepels-Jansen; gestev overl.
priesters en bedienaren van parochie en dekenaat vw Acolieten St. Petruskerk, overl.
ouders Schaekens-Peulen en zonen Jozef en
Martin (samenzang)
19.00 uur ev fam. W yszenko, Meerts en
Hendriks
19.30 uur Heilig Uur (samenzang)
Vrijdag 2 november Gedachtenis alle
overleden gelovigen (Allerzielen)
08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen;
ev voor Martin Meuwissen
19.00 uur gestjrd echtp. W illems-Ketels en
overl ouders en ook voor Joep
Schrijnemakers en fam; gestev overl.
priesters en diakens vd parochie HH. Petrus
en Michaël en dekenaat Sittard; tev H. Hart
van Jezus; ev tev H. Priesters en voor de
vrede (Dameskoor)
Zaterdag 3 november, H. Hubertus,
bisschop
08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen;
ev voor priesterroepingen in parochie, dekenaat en bisdom, voor de zielenrust van oud-
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deken Haffmans (zegening Hubertusbrood)
18.00 uur plzwd Rob W ilkes; pljrd Frits Hustinx; plev voor overl ouders Kleikamp-Cremers, Christien Moling-Ubben, levende en
overl ledenen v fam. Dieteren en fam
Hellbach, levende en overl leden vd Philharmonie; nadienst Edith W inkel-Evers, Terri
Dekker-Despres, Ton Jansen (Jeugd Philharmonie + samenzang)
Zondag 4 november Een-en-dertigste zondag door het jaar
11.30 uur gestpljrd overl. ouders Laudy-Vaessen, overlechtpaar Kaptein-Haagmans, Gerardine Vermeulen; gestplev voor zielenrust van
past.-deken mgr. Ben Janssen, de zielenrust
van zijn ouders, de echtelieden Janssen-de
Ponti, en de zielenrust van zijn broer en
zusters, voor overl. ouders Herzig-Schaaf,
overledenen vd fam Van Bommel-Straeten,
François Kallen (M ichielkoor)
M aandag 5 november
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,
overl ouders Pannemans-Janssen; ev voor
echtp De W ever-Brouwers en zoon Leon
Dinsdag 6 november, Feest van alle heilige
verkondigers van het geloof in onze streken
08.00 uur tev de H. Engelbewaarders uit
dankbaarheid v bescherming en leiding
19.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen
W oensdag 7 november, Hoogfeest H. Willibrord, bisschop, verkondiger van ons geloof,
patroon Nederlandse Kerkprovincie
08.00 uur ev tev St Joseph, voor goede gezinnen en de moed om godsdienstig te leven
19.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen; ev
voor Cor de W it en Dory Neilen
Donderdag 8 november
08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev Twan Douffet; ev ouders
Schmidt-Fliegel, Netta en Tilke, fam.
W yszenko, Meerts en Hendriks
19.30 uur Lof + Rozenhoedje (samenzang)
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Vrijdag 9 november, Feest kerkwijding
Basiliek v Sint Jan van Lateranen
08.00 uur ev voor overl ouders Leonard
Dieteren en Maria Brandts uit dankbaarheid
19.00 uur gestjrd Sjang Bronneberg en zoon
W illy; gestev echtp. Caulfield-Tholen, Josephina Otten
Zaterdag 10 november H. Leo de Grote,
paus en kerkleraar
08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen
18.00 uur plzwd Terri Dekker-Despres; ouders Th. Schutgens-Gijsen; pljrd Bert Hensgens; plev Jan Schrijen, voor José KleynenCals en Philomène Paques-Cals (vw buurtbew en ondernemers Brandstraat); nad Ton
Jansen (Jeugdkoor)
Zondag 11 november Twee-en-dertigste
zondag door het jaar (Klaproosdag)
11.30 uur plzwd Edith W inkel-Evers;
gestpljrd overl. ouders Scheen-Reijgersberg,
Elly Eijckeler-Tummers en Victor Eijckeler;
gestplev uit dankbaarheid (vw. fam Van Aubel); pljrd overl ouders Leonard Dieteren en
Maria Brandts uit dankbaarheid, voor ouders
Van Binsbergen-Geenen; plev voor overledenen vd fam Reijnders-Kuijpers, overl ouders Gieskens-Martens (Petruskoor)
M aandag 12 november, H. Josafat, bisschop en martelaar
08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen
19.00 uur ev fam. W yszenko, Meerts en
Hendriks
Dinsdag 13 november
08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev overl. echtp. Feron-Hoenen en em-past. Eduard Hoenen
W oensdag 14 november
08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen
19.00 uur ev voor overl ouders KleikampLemmens
Donderdag 15 november
08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev Thea Scheers; ev ouders
Schmidt-Fliegel, Netta en Tilke
19.30 uur Lof + Rozenhoedje (samenzang)

10e jaargang - nr. 10 - 13 oktober 2007

Vrijdag 16 november
08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev overl ouders HendriksStöcker

Zaterdag 17 november, H. Elisabeth van
Hongarije
08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen

S T .-M IC HIELSK ER K
voor Hendrika Oomens en haar broer AdriaZondag 14 oktober Acht-en-twintigste
zondag door het jaar
nus (samenzang)
08.30 uur gestplev. fam. Derrez, J. en J.
Zondag 4 november Een-en-dertigste zonDerrez, echtp. Caulfield-Tholen
dag door het jaar
09.30 uur gestev M.A. Geurts (samenzang) 08.30 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen
Zondag 21 oktober Negen-en-twintigste
09.30 uur tev H. Bernadette (samenzang)
zondag door het jaar
Zondag 11 november Twee-en-dertigste
08.30 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen
zondag door het jaar
09.30 uur plev Nenette Oosterwijk-Corbeij
08.30 uur gestpljrd Ber Daniëls; gestplev.
fam. Derrez; plev ouders Schmeits-Lahaye
(samenzang)
Zondag 28 oktober Dertigste zondag door 09.30 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen;
het jaar
pljrd voor Karel Dols; plev voor Harry Gub08.30 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen
bens (samenzang)
09.30 uur gestplev René Oberdorf; pljrd
B A SILIEK VA N O.L. V RO UW VAN HET H. H A R T
Zondag 14 oktober Acht-en-twintigste
08.30 uur overl. echtp Caulfield-Tholen
zondag door het jaar
18.30 uur Maria-Lof
10.30 uur overl. echtpaar Caulfield-Tholen, Zaterdag 20 oktober
voor ouders en schoonouders en zegen voor
09.00 uur overl. echtpaar Caulfield-Tholen
John van Schinkel
Zondag 21 oktober Negen-en-twintigste
15.30 uur Maria-Lof
zondag door het jaar
Dinsdag 16 oktober
10.30 uur overl. echtpaar Caulfield-Tholen,
08.30 uur overl. echtpaar Caulfield-Tholen
voor zegen voor Danio Lau en Winny Lam
18.30 uur Maria-Lof
14.30 uur Maria-Liederen
W oensdag 17 oktober H. Ignatius van
Dinsdag 23 oktober
Antiochië, bisschop en martelaar
08.30 uur overl. echtpaar Caulfield-Tholen,
08.30 uur overl. echtpaar Caulfield-Tholen
voor fam Pluis-Schrooten en overl fam, uit
dankbaarheid bgv een verjaardag
18.30 uur Maria-Lof
18.30 uur Maria-Lof
Donderdag 18 oktober Feest van H. LuW oensdag 24 oktober
cas, evangelist
08.30 uur overl. echtpaar Caulfield-Tholen
08.30 uur ev kinderen vd Kinderkrans en
18.30 uur Maria-Lof
leden vd Aartsbroederschap, voor zegen
Donderdag 25 oktober Hoogfeest kerkwijvoor Danio Lau en Winny Lam
10.30 uur overl. echtpaar Caulfield-Tholen, ding van geconsacreerde kerken, waarvan
de wijdingsdatum niet bekend is
voor de kinderen en kleinkinderen
08.30 uur ev kinderen vd Kinderkrans en
18.30 uur Maria-Lof
leden vd Aartsbroederschap, voor een echtVrijdag 19 oktober
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genoot en wederzijdse ouders
10.30 uur overl. echtpaar Caulfield-Tholen,
voor Margriet Roebroek en haar familie en
voor de overledenen vd familie
18.30 uur Maria-Lof
Vrijdag 26 oktober
08.30 uur overl. echtpaar Caulfield-Tholen
18.30 uur Maria-Lof
Zaterdag 27 oktober
09.00 uur overl. echtpaar Caulfield-Tholen
Zondag 28 oktober Dertigste zondag door
het jaar
10.30 uur overl. echtpaar Caulfield-Tholen,
15.30 uur Maria-Lof
Dinsdag 30 oktober
08.30 uur overl. echtpaar Caulfield-Tholen
18.30 uur Maria-Lof
W oensdag 31 oktober
10.30 uur overl. echtpaar Caulfield-Tholen
Donderdag 1 november Hoogfeest Allerheiligen
08.30 uur ev kinderen vd Kinderkrans en
leden vd Aartsbroederschap, voor overlouders Castro-Schellinx
10.30 uur overl. echtpaar Caulfield-Tholen,
jaardienst voor Jan Jessen
Vrijdag 2 november Gedachtenis van alle
overleden gelovigen (Allerzielen) 08.30
uur overl. echtpaar Caulfield-Tholen
Zaterdag 3 november H Hubertus, bisschop
09.00 uur overl. echtpaar Caulfield-Tholen
Zondag 4 november Een-en-dertigste zondag door het jaar
10.30 uur overl. echtpaar CaulfieldTholen,voor alle levende en overl. leden vd
Aartsbroederschap, voor overl. ouders
Castro-Schellinx
Dinsdag 6 november
08.30 uur overl. echtpaar Caulfield-Tholen,

voor overl fam Fijen
W oensdag 7 november Hoogfeest H. Willibrord, bisschop, verkondiger v ons geloof,
patroon van de Nederlandse kerkprovincie
08.30 uur overl. echtpaar Caulfield-Tholen
Donderdag 8 november
08.30 uur ev kinderen vd Kinderkrans en
leden vd Aartsbroederschap, voor overl fam
Fijen
10.30 uur overl. echtpaar Caulfield-Tholen,
voor fam G. Joosten-Gonera, voor vrede
voor de kinderen in Jordanië en Nederland
en voor M argiet Roebroek en haar familie
Vrijdag 9 november Feest kerkwijding
van de Basiliek v Sint Jan van Lateranen
08.30 uur overl. echtpaar Caulfield-Tholen
Zaterdag 10 november H. Leo de Grote,
paus en kerkleraar
08.00 uur overl. echtpaar Caulfield-Tholen,
voor de overl fam Fijen
Zondag 11 november Twee-en-dertigste
zondag door het jaar
10.30 uur
Dinsdag 13 november
08.30 uur overl. echtpaar Caulfield-Tholen,
voor vrede voor de kinderen in Jordanië en
Nederland en voor fam Pluis-Schrooten en
overl familie
W oensdag 14 november
08.30 uur overl. echtpaar Caulfield-Tholen,
voor een goede oogoperatie
Donderdag 15 november
08.30 uur ev kinderen vd Kinderkrans en
leden vd Aartsbroederschap
10.30 uur overl. echtpaar Caulfield-Tholen
Vrijdag 16 november
08.30 uur overl. echtpaar Caulfield-Tholen
Zaterdag 17 november H.Elisabeth van
Hongarije

Kerkbijdrage Parochie H. Petrus en H. M ichaël
Girorekening 1032540 - Bankrekening 147603676 Rabobank Sittard
t.n.v. Penningmeester Parochie-Comité Kerkbijdrage, Kloosterplein 10, Sittard
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Parochie H. Bernadette - Baandert
Pastoor-deken W. van Rens, Kloosterplein 10 F 4512275
Kapelaan A. van der Wegen, Oude Markt 24 F 4512628
Diaken B. ter Haar, Baandert 23 F 4513381
Diaken R. Fleischeuer, Patchstraat 2 F 4528072
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 14 oktober: 28e zondag door het jaar Gemengd koor
10u00 Vertrek bidprocessie naar de Basiliek
10u30 Zwd. Peter Brouwers; Christien Linssen; Kees Tuip nadienst: Willie Coenen
Dinsdag 16 oktober: H.Hedwig, kloosterlinge
9u00 t.e.v. H.Bernadette
Donderdag 18 oktober: Feest van de H.Lucas, evangelist
9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven
Zondag 21 oktober: 29e zondag door het jaar (Missio)
10u30 oud.Hendriks-Ubachs nadienst: Willie Coenen
Dinsdag 23 oktober: H.Johannes van Capestrano, priester
9u00 gest. t.e.v. OLV van Lourdes en H.Bernadette
Donderdag 25 oktober
9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven
Zondag 28 oktober: 30e zondag door het jaar
10u30 Zwd. Willie Coenen; 1e jrd. Thei Jetten
Dinsdag 30 oktober: Z. Maria-Teresa Tauscher, kloosterlinge
9u00 t.e.v. OLV van Lourdes
Donderdag 1 november: Hoogfeest van Allerheiligen Gemengd koor
19u00 Pastoor Jos.Linssen; t.e.v. H.Bernadette
Zondag 4 november: 31e zondag door het jaar Kinderkoor
10u30 Jrd.ovl.oud.Moonen-Pollmeijer en Halmans-Claessen; Reinhard en Fien
v.d.Brock-Limpens; Bernard Köhlen
Dinsdag 6 november: Feest: alle heilige geloofsverkondigers in onze streken
9u00 voor de geloofsopvoeding in de gezinnen
Donderdag 8 november
9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven
Zondag 11 november: 32e zondag door het jaar Schola Gregoriana Sittardiensis
10u30 voor levende en ovl.leden vd. fam. Canton-Beaumont
Dinsdag 13 november
9u00 t.e.v. OLV van Lourdes
Donderdag 15 november: H.Albertus de Grote, bisschop en kerkleraar
9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven
OVERLEDEN
8 september: Willie Coenen (75 jaar), Borne
Mogen hij rusten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer
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BEDEVAART NAAR DE BASILIEK
Ieder jaar op de 2e zondag van oktober gaat onze parochie op bedevaart naar de Basiliek;
dit jaar dus op zondag 14 oktober. De bidprocessie vertrekt om 10 uur vanaf onze parochiekerk; om half 11 is de H.Mis in de Basiliek. De route is vanwege de werkzaamheden aan de Deken Haenraetstraat ook dit jaar gewijzigd en we lopen via de Paardestraat en
de Markt naar de Basiliek. We nemen een bedevaartskaars mee die in de Basiliek op
verzoek zal branden voor intenties uit onze parochiegemeenschap.
W ERELDMISSIEDAG
Op zondag 21 oktober is het W ereldmissiedag. Na de H.Mis wordt aan de uitgang van de
kerk gecollecteerd voor Missieprojekten over de gehele wereld, welke wereldwijd georganiseerd wordt door "Missio" (Pauselijke M issiewerken).
KINDERW OORDDIENST
Op de zondagen 28 oktober en 11 november is tijdens de H.Mis van 10.30 uur kinderwoorddienst. De kinderwoorddienst is bedoeld voor kinderen tot ca. 12 jaar.
ALLERHEILIGEN / ALLERZIELEN
Op donderdag 1 november a.s. vieren we het hoogfeest van Allerheiligen. 's Avonds om
19 uur is een plechtige een plechtige Hoogmis, waarin we de overledenen sinds vorige jaar
Allerheiligen bijzonder herdenken:
16 november: Wil Meuffels (76 jaar), Vrangendael 114
19 november: Harrie Houben (84 jaar), Odasingel 59
29 november: Huub Keijbets (73 jaar), Blijdestijn 5
29 november: Oscar Ritterbex (78 jaar), Odasingel 345
9 december: Lisa Hanckmann-Hahnen (97 jaar), Pr.Kennedysingel 24
15 december: Lena Wagemans-Hoofwijk (94 jaar), Odasingel 159
16 december: Elly M eerman-Huntink (82 jaar), Schuttestr 2 (Odaflat)
18 december: Frenk Kremers (43 jaar), Baanderthof 14
9 februari: Leen Brouwers-van Halbeek (74 jaar), Vrangendael 112
26 februari: Annie Salemink-Schmeits (85 jaar), Odilia (voorheen Odaflat)
18 maart: Karel Cremers (90 jaar), Gelrehof 26
2 april: Tiny Notten-Brands (56 jaar), E.Claesstraat 21
8 mei: Wiel Meertens (77 jaar), Maastricht
24 mei: Jaan Wolters-Zwakhalen (75 jaar), Odasingel 73
16 juli: Nelly Schiepers-Arntz (78 jaar), P.Ecrevissestraat 9
25 juli: Christien Linssen (92 jaar), Echt
8 augustus: Dien Willems-Geilen (95 jaar), voorheen Dr.Nolenslaan 81
22 augustus: Peter Brouwers (81 jaar), Dr.Nolenslaan 55
8 september: Willie Coenen (75 jaar), Borne
H.COMMUNIE VOOR AAN HUIS GEBONDENEN
Op vrijdag 2 november (1 e vrijdag van de maand) om 11 uur in de ontmoetingsruimte op
de 3 e etage in de Odaflat. De dag van te voren (donderdag 1 november) wordt deze in de
rest van de parochie rondgebracht.
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 M gr. W . van Rens, Kloosterplein 10 tel: 4512275
Kapelaan G. van der W egen, Oude M arkt 24 tel: 4512628
Diaken B. ter Haar, Baandert 23 tel: 4513381
Diaken R. Fleischeuer, Patchstraat 2 tel: 4528072
R.K. Kerkbestuur St. Paulus, Kloosterplein 10

28 E

ZO ND A G D OO R H ET JA A R

zaterdag 13 okt 19.00 u. Frans Thissen - Nadienst Joep Knepper - Maria Klein-Reesink
maandag 15 okt 19.00 u. OLV van Lourdes
woensdag 17 okt 19.00 u. Roepingen voor priesterschap, diaconaat en religieuze leven
29 E ZO ND A G D OO R

H ET JA A R

zaterdag 20 okt

19.00 u. Consecratiefeest H. Pauluskerk (19 okt 1986)
Jrd Jan Engelen - Nadienst: Joep Knepper
maandag 22 okt 19.00 u. OLV van Lourdes
woensdag 24 okt 19.00 u. Roepingen voor priesterschap, diaconaat en religieuze leven
30 E ZO ND A G D OO R

H ET JA A R

zaterdag 27 okt

19.00 u. Jrd Mia Vrehen-vd W al en Niek Vrehen
Pauluskoor
Jrd Echtpaar Tummers-Dols - Nadienst Joep Knepper
maandag 29 okt 19.00 u. OLV van Lourdes
woensdag 31 okt
Geen H.Mis
donderdag 1 nov 19.00 u. Allerheiligen - Voor alle overledenen van de parochie
31 E ZO ND A G D OO R
zaterdag 3 nov
maandag 5 nov
woensdag 7 nov

H ET JA A R

19.00 u. Jrd Overl. Ouders Könings-Salden - Nadienst: Joep Knepper
19.00 u. OLV van Lourdes
19.00 u. Roepingen voor priesterschap, diaconaat en religieuze leven
32 E ZO ND A G D OO R

H ET JA A R

zaterdag 10 nov 19.00 u. Frans Thissen - Nadienst: Joep Knepper
Pauluskoor
maandag 12 nov 19.00 u. Mia en Bea Frenken
woensdag 14 nov 19.00 u. Roepingen voor priesterschap, diaconaat en religieuze leven

Overleden
Lisa Krebs, Hoogstaete, 78 jaar
Moge zij rusten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer.
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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.
Op zaterdag 13 oktober is er een extra collecte t.b.v BieZefke
Misintenties voor het volgende parochieblad opgeven tot 4 november bij:
Diaken R. Fleischeuer 4528072, Priesterteam, kerkbestuur en kosteres.
Spreekuur Diaken Fleischeuer, Patchstraat 2(zij-ingang) Elke zaterdag van 11.00-12.30 u.
Gedoopt
M ichelle en M ariska Geelen, Koolmeesstraat 11
M ilan Lubberding, Bradleystraat 14
Lisette Junghans, Friezenstraat 8
Francis Jefferson, Pattonstraat 1
Gefeliciteerd! Wij bidden dat Michelle, Mariska, Milan, Lisette en Francis 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.
Allerheiligen/Allerzielen
1x per jaar herdenkt de parochie alle mensen uit haar midden die het afgelopen jaar gestorven zijn. Natuurlijk zijn er zesweken- en jaardiensten, maar het is goed om één keer per jaar
samen stil te staan bij al die mensen die ons voorgegaan zijn in een christelijk leven.
Deze gedenkdag heet heel toepasselijk: Allerzielen. Mensen besteden dan extra aandacht
aan het graf van hun dierbaren en zorgen voor mooie bloemen. Allerzielen is onlosmakelijk
verbonden met Allerheiligen. Dan herdenkt de kerk álle heiligen die in de loop der eeuwen
geleefd hebben en letterlijk een voorbeeld voor ons zijn geworden. 1 november vieren we
het feest van Allerheiligen en op 2 november Allerzielen (H. Petruskerk).
Uit de St. Paulusparochie werden in het afgelopen jaar tot God geroepen
Leendert Beeren (64)
Frans Thissen (79)
Piet Klinkers (66)
Chist Moonen (75)
Nou Meulenberg (80)
Tilke Jansen-Houben (84)
Nelly Meerts-Mols (60)
Maria KleinReesink (88)

Mieneke Kleuskens (66)
Annie Derhaag-Meulenberg (91)
Bep de Weerd-Indemans (69)
Fien Cremers (89)
Joep Knepper (76)
Bart Reijnders (86)
Lisa Krebs (78)

Je kunt niet dieper vallen dan enkel in Gods Hand,
die Hij tot Heil van ons allen barmhartig over ons spant.
Het eindpunt van alle paden, door toeval, schuld en dood,
is echter Gods genade, ondanks alle nood.
Wij zijn door God omgeven, in ruimte en in tijd,
en zullen zijn en leven, in God in eeuwigheid.
Deze overleden parochianen worden bijzonder herdacht in de H.M is van
Allerheiligen op donderdag 1 november om 19.00 uur.
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