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

KERK: MEER NEGATIEF IN HET NIEUWS?
Soms ergert het je. Je kunt de krant niet openslaan of er staat weer iets negatiefs over onze
Kerk. Je zou haast denken: als ze de Kerk maar kunnen kraken. Is dat nu van onze tijd?
Voordat we gaan beschuldigen, moeten we ook lessen kunnen trekken uit het verleden.
Hebben onze voorouders zo’n soortgelijke situaties meegemaakt? Ruim een eeuw geleden
speelde zich in Frankrijk een dramatische affaire af over recht, rechtsgevoel en gerechtigheid. Nu ik 100 jaar later deze geschiedenis nog eens lees, ga ik me afvragen wat is daarvan
de les voor onze tijd? "J'accuse" (vertaald: Ik beschuldig), zo luidde het opschrift van een
sensationele open brief op 13 januari 1898, geschreven door Emile Zola, en gericht aan de
President van de Franse Republiek. Het ging over de beroemde Dreyfus-zaak. W at was er
gebeurd? Eind vorige eeuw ontdekte men dat Franse geheime militaire documenten in handen waren gekomen van de Duitse militaire attaché te Parijs. Heel politiek Frankrijk stond
op zijn kop. Een Franse krant betichtte toen Alfred Dreyfus, een Franse artilleriekapitein,
van deze "verraderlijke spionage". Er kwamen allerlei "bewijsstukken" op tafel bij de
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militaire rechtbank. De sfeer in die dagen was politiek erg "nationalistisch" en men trof
vaker hevige opflakkeringen aan van antisemitisme bij vele Franse verantwoordelijken in
die dagen. Dreyfus was evenwel Jood en voor velen was het nu wel duidelijk! Inderdaad
veroordeelde de rechtbank hem tot levenslange deportatie en hij werd verbannen naar
Cayenne (het verschrikkelijke duivelseiland). Vooraf waren er in de pers de "hevigste
gevechten" gevoerd met o.a. de brief van de beroemde Emile Zola, schrijver en leider van
de geestelijke/maatschappelijke stroming "het Naturalisme". Ook heerste er bij andere
"intelligentia" van die dagen een felle vorm van anti-kerk. Tevens bevond men zich in de
overgangsfase van de Franse Monarchie naar de Franse Republiek. Daarbij wilde men de
invloed van de kerk in de samenleving kost wat kost voorgoed laten verdwijnen. Maar in
deze kwestie ging het om totaal iets anders. Moedig koos Zola (die overigens ook fel antikatholiek was) voor Dreyfus, zijn inzet en gevecht voor gerechtigheid kostte hem ook
gevangenschap, maar tijdig vluchtte hij naar Engeland. Veel katholieken in die dagen
werden door deze affaire helemaal op het verkeerde been gezet. Ze dachten dat dit werk van
Zola een zoveelste aanval op hun kerk was. Daarom nam men kritiekloos de valse
beschuldigingen tegen Dreyfus aan! Toen Zola en de zijnen later konden aantonen dat de
"bewijsstukken" inderdaad vervalst waren, kwam er een nieuw proces waarbij Dreyfus werd
vrijgesproken en in ere hersteld. De balans opmakend zouden we 100 jaar later voorzichtig
deze conclusie kunnen trekken:
* door deze hele affaire waren de "Franse katholieken" - die met het hele proces formeel
niets te maken hadden - belast met een aantal "min-punten". Zij hadden alle kansen om te
strijden voor recht en gerechtigheid laten voorbijgaan.
* mede door deze houding kregen allerlei opflakkeringen van antisemitisme en nationalisme
te veel invloed op de Franse samenleving.
* wat voor mezelf ook een les uit deze geschiedenis kan zijn, is het feit dat verbondenheid
met de kerk nooit en te nimmer betekent "slaafsheid" of "zonder-nadenken" gelovige zijn.
Je mag als gelovige je nooit verschuilen achter het gezag van de kerk maar je moet zelf je
verantwoordelijkheid hierin durven nemen met een duidelijke rekenschap naar hen die in
gezag boven je staan.
* als leiding van de kerk moet het ten alle tijde een heilige plicht zijn te streven naar recht
en gerechtigheid, ook als het politiek of kerkelijk moeilijk ligt, en zeer zeker als het gaat om
hen te beschermen die slachtoffer dreigen te worden vanwege hun afkomst, kleur of religie.
Ten alle tijde moet men als leiding van de kerk de moed hebben om in alle crisissituaties te
handelen naar de woorden van de heilige apostel Paulus: "keurt alles, en behoudt het
goede"!! (Thessalonicenzen 5,21).
Er wordt ook in onze tijd heel wat gediscussieerd over wat de Bisschop of Paus had moeten
doen, of die en die deed het niet goed enz, Voor mezelf heb ik de vuistregel: probeer eerder
iets goeds over een ander te zeggen, verder zwijg als je iets niet zekers weet. W e moeten
onze kranten niet hanteren als een bijbel en hen gebruiken als gezagsorgaan. Als je over een
ander iets negatiefs moet zeggen, moet het jezelf verdriet en pijn doen dat je het helaas moet
zeggen omdat gerechtigheid moet geschieden.
W ie zo voor de waarheid staat, dient daarmee kerk en samenleving. Ik wens u toe: liefde en
warmte om de Kerk van Jezus Christus te dienen.
Deken W. van Rens
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WIE WAS DEKEN TIJSSEN? XIX
Tijssen kon soms dingen vertellen, waarvan je misschien denkt, dat hij ze beter had kunnen
zwijgen. W anneer een huisvrouw ergens de was stond te doen en klaagde over veel werk en
gezwollen benen, zei onze pastoor: "Dat heb ik ook!" Dàt is nog tot daaraan toe. Maar als
hij dan bij het weggaan hardop denkt: "Kon ik hier de was maar doen!" gaat dat voor een
pastoor te ver. Stel je voor: een pastoor, die bij een ander de was staat te doen!
En wat denkt u van het volgende? Toen Tijssen gezorgd had dat onze goede Felix in Heel
in het tehuis werd opgenomen, zorgde hij er tevens voor, dat Felix daar iedere dag zijn
vaste twee borrels kreeg.
Een begrafenis uit een arm gezin gebeurde altijd kostenloos. W eer een andere keer kwam
hij lachend een huis binnen stappen en zei pardoes tegen de vrouw des huizes: "Vannacht
heb ik van u gedroomd!" Toen de vrouw hem verwonderd vroeg, of het iets goeds was wat
mijnheer pastoor van haar gedroomd had, zei hij, dat hij gedroomd had, dat ze een goed
werk ging doen. Overal waar leed was, was mijnheer pastoor pas recht in zijn element; een
meer hartelijk trooster bestond er niet. "W aar leed is”, zei hij “daar is God”. Het lijden is
een zegen. Of alle mensen het daarin met hem eens waren, geloven wij niet. W el geloofden
de mensen hem als hij zei: „Ik ben gelukkig als ik leed heb". W ant dat zagen ze aan hem..
Tijssen zocht dagelijks al zijn zieken op. Hij ging dan gewoonlijk bij de zieken op bed
zitten, wat wij, gezien de toestand van onze bedden, niet iedereen aanraden mogen. W ees de
patiënt hem waar hij pijn had, bijvoorbeeld in de richting van de longen, dan zei onze
pastoor: „W ees maar niet bang, Sjang, want daar hééft men niets!” Vroeg Sjang hem eens te
voelen hoe de pols van slag was, dan antwoordde hij: „Dat weet ik ook niet!" En al deze
leugentjes deed onze pastoor om de zieke gerust te stellen en hem nog niet zieker te maken
dan hij was. Eens zat hij om tien uur 's avonds nog bij een zieke in het Broek, op een uur
gaans van huis. De sneeuw lag hoog en de wegen, die toch al slecht waren, lagen
ondergesneeuwd. Op de terugweg verdwaalde hij en kwam in een weiland met prikkeldraad
terecht. Gelukkig, dat hij de ziekenlantaarn bij zich droeg en dat het flakkerend lichtje door
een wildstroper werd opgemerkt. Dat was dan ook de enige keer dat onze pastoor — en dat
nog buiten zijn schuld — afweek van de goede weg. Het gebeurde wel eens, dat iemand die
in gevaar van sterven verkeerde, zich niet aan Gods wil kon onderwerpen. Hij dan ging hij
naar een familie met veel kinderen met de boodschap: „Ga eens gauw naar de kerk de
rozenkrans bidden!" Van gebed, daar verwachtte onze pastoor alles van. Doch met de goede
wil van iemand om te bidden, was hij ook al tevreden. Moeders met kleine kinderen
moesten ‘s zondags thuis blijven en op de kinderen passen in plaats van naar de kerk te
gaan. De plicht om de kinderen goed op te voeden weegt zwaarder dan een gebod van de
Kerk. Tot een ernstig zieke die klaagde dat hij niet bidden kon, zei hij: „Ik weet, dat je als
ernstig zieke niet kunt bidden. W eet je wat, ik zal voor je bidden". En dat bleef onze
pastoor, hand in hand met de zieke, dan ook geruime tijd doen. Ook onze alleenwonende
Paul Boers werd dagelijks door hem bezocht toen hij ziek geworden was. Toen het met de
goede man op een eindje liep en onze pastoor informeerde wie er de komende nacht bij Paul
zou waken, stak niemand de vinger op. Toen heeft onze pastoor, na nog even naar huis te
zijn gegaan, daar zelf maar weer de wacht betrokken. W e zullen hem niet beter schilderen
dan hij was en alleen maar vertellen wat wij zeker weten; Hiervan kan ieder van ons, met de
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hand op het hart en zo nodig met de hand op het Evangelie, kunnen getuigen. W elke goede
eigenschappen hij niét bezat, weten wij niet. W at wij bijvoorbeeld wel van hem weten en
goed van hem weten is, dat hij een groot begrip had voor onze menselijkheden en tekorten.
In de biechtstoel en ook daarbuiten kon niemand zo slecht of bedorven zijn, dat hij niet een
of ander excuus voor hem of haar vond. W at des te meer opviel, omdat wij mensen, al
noemen wij ons Christenen, gauw klaar staan om iemand te bekritiseren.
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.

MARIAPARK
We zijn erg blij met de toezegging van Monumentenzorg om - op de valreep van een
naderende ontknoping van een loterij - geld te krijgen uit de grote pot van onze eigen
samenleving. De rijksoverheid gaf daarmee een duidelijk signaal dat ons Mariapark
behouden moet blijven. Het is kostbaar wat onze voorouders daar hebben gebouwd om
destijds de grote groep van pelgrims op te vangen. Het is niet alleen bouwkundig een
juweeltje, maar het schittert juist daardoor waarvoor het gebouwd is. Denkt u zich eens in:
pelgrims, reizigers van die dagen, religieuze toeristen kregen een schitterend plaats van rust
en geborgenheid aangeboden in dit prachtige park, een genadeoord van stilte en
ingetogenheid, van rust en bezinning, van gezelligheid en weer op verhaal kunnen komen.
In de rij van Monumentenzorg schaart zich nu ook de gemeente en de provincie.
We hebben als bestuur van het Mariapark een grote verplichting om - vanuit die prachtige
waarden van destijds - samen met de toekomstige mede-bestuurders ons Mariapark te gaan
herstellen en weer als vanouds die waarde terug te geven waarvoor het toen werd gebouwd.
De vragen van onze moderne tijd passen zeker in de stille en waardevolle ingetogenheid
van ons Mariapark. De tijd van eigentijdse en zoekende pelgrims vinden een warme plaats
tegenover het geopende H Hart van Maria. Pelgrim - durf te leven vanuit de zoektocht naar
deze spiritualiteit die het Mariapark ons aanbiedt. Toerist durf pelgrim te zijn ..... en wij
als kerk moeten toeristen met open armen ontvangen want daardoor kunnen zij pelgrim
worden. En als de toerist nu eens pelgrim wordt, moet ons motto zijn.
Deken W. van Rens.

GEBEDSINTENTIES
De pauselijk aanbevolen gebedsintentie voor de maand februari luidt: ‘Wij bidden dat de
goederen van de aarde, welke door God gegeven zijn aan alle mensen, wijs gebruikt mogen
worden overeenkomstig de normen van rechtvaardigheid en solidariteit’.

‘OUD GELD…GOUD GELD!’
De inzamelingsactie ‘Oud Geld… .Goud geld!’ van oude guldenmuntstukken in parochies en
kloosters in Limburg heeft 18.000 euro opgebracht. Ook onze parochie’s deden mee. De
actie was een gezamenlijk initiatief van het missiebureau van het bisdom Roermond en
Terre des Hommes.
Beide organisaties waren afgelopen september een actie begonnen om in de kerken oude
guldenmunten in te zamelen, die tot 1 januari omgewisseld konden worden voor euro’s.
Tientallen parochies en kloosters hebben zakken vol muntjes bij het bisdom afgeleverd.
Daarin zaten niet alleen Nederlandse munten, maar ook veel buitenlandse valuta, die samen
het voorlopige eindbedrag van 18.000 euro hebben opgeleverd.
Hoewel de guldenmunten inmiddels niet meer ingeleverd kunnen worden, blijft de actie
‘Oud Geld… Goud geld!’ voorlopig nog even doorlopen, omdat de meeste buitenlandse
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munten in hun eigen land wél nog omgewisseld kunnen worden. Mensen die nog oude
munten uit de Eurolanden hebben, kunnen deze dus blijven inleveren bij het bisdom.
De opbrengst van de actie komt ten goede aan twee projecten van het missiebureau en Terre
des Hommes voor de opvang van straatkinderen in India en Kenia. Het gaat om het Undugu
Youth Project in West-Kenia dat zwerfkinderen een vakopleiding geeft, waardoor ze een
normaal bestaan kunnen opbouwen en om de Bridge School – overbruggingsonderwijs- in
Allapalli in het Indiase bisdom Khammam, waar plattelandskinderen tussen 7 en 12 jaar
worden voorbereid om in stromen in het reguliere onderwijs.

MET DE LIMBURGSE BEDEVAART NAAR LOURDES IN 2007
Voor zieke en gezonde mensen.
Reisdata:

Jong en oud.

Trein:
3 juni t/m 10 juni; 1 sept. t/m 8 sept.; 21 sept. t/m 28 sept.
Bus:
2 juni t/m 10 juni; 31 aug. t/m 8 sept.; 20 sept. t/m 28 sept.
Vliegtuig: 4 juni t/m 9 juni; 2 sept. t/m 7 sept.; 22 sept. t/m 27 sept.
Kleine Bedevaart Vliegtuig: 1 t/m 4 juni
Algemeen informatienummer: Kantoor Maastricht 043-3215715
www.lourdesbedevaarten.nl
of info@lourdesbedevaarten.nl
Wij komen graag bij u langs voor inlichtingen en aanmeldingen.
Gerda Janssen: 046-4516323
Miennie Wilbers:
0475-541851
e-mail: mienniewilbers@hotmail.com

WAT IS RENEW? (vervolg)
In groepen van 8 tot 12 deelnemers komen we bijeen in de woning van een gastvrouw of heer, om dan in 6 avonden, in 6 aaneensluitende weken, met behulp van een handboek
verschillende onderwerpen te bespreken. De groepsleiders willen zich opstellen als gelijken,
niet als leraren die alles beter weten. RENEW bestaat reeds 25 jaar in méér dan 20 landen
en heeft in 15.000 parochies overal ter wereld geleid tot meer wij-gevoel onder de
gelovigen en vaak ook tot een vernieuwde relatie met God. RENEW werd door
hulpbisschop Everard de Jong naar Nederland gehaald. (de gemeente Echt is de eerste
plaats die ermee is begonnen. Meer dan 75 mensen zijn u in Echt voorgegaan en zij zijn
zéér enthousiast!)
Het RENEW -project is onderverdeeld in 5 seizoenen van telkens 6 avonden (één avond per
week op een weekdag die u het best uitkomt) en duurt totaal 2,5 jaar. U kunt aan het begin
van elk seizoen instappen en u verplicht u alleen voor telkens 6 avonden. De bijeenkomsten
zijn gratis, hooguit wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor het handboek. Een seizoen
begint of in oktober of in de vastentijd. (De precieze data worden tevoren bekend gemaakt).

Workshop Praise & Prayer
(= lezing over lofzang en gebed m et praktische toepassing voor de toehoorders).

wordt gehouden
op zondag 14 januari a.s. van 19.00 tot 20.00 uur
in de Landricuskerk te Echt
Voor meer info: zie volgend parochieblad.
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"EEN KERK IS VAN BLIJVENDE WAARDE"
Onder de naam 'Kerkbalans' doen sinds 1973 vijf Nederlandse kerken ieder jaar een beroep
op hun leden voor een financiële bijdrage ten behoeve van de plaatselijke parochie,
gemeente en kerk. Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de:
Rooms-Katholieke Kerk in Nederland
Protestantse Kerk in Nederland
Oud-Katholieke Kerk van Nederland
Algemene Doopsgezinde Sociëteit
Remonstrantse Broederschap
De actie Kerkbalans die jaarlijks enkele honderden miljoenen
Euro's omvat en meer dan 540.000 vrijwilligers is de grootste
financiële inzamelingsactie van Nederland.
Kerkbalans 2007 zal gehouden worden in de periode 14 - 28
januari 2007.
Het motto dit jaar is :
"EEN KERK IS VAN BLIJVENDE W AARDE"
In deze uitgave van ons parochieblad treft U in het middenblad ingesloten een acceptgiro
van onze Kerkbalans om U te vragen om mee te doen. Iedere bijdrage is welkom!
Natuurlijk wordt gevraagd naar vermogen mee te doen. Vanaf 1973 doen we dit in
Nederland. Het is uniek want de Kerk in Nederland wordt door vrijwillige bijdragen in
stand gehouden. U bent niet verplicht, het is een ere-taak om zich verplicht te voelen.
Daarom: goed voorbeeld - doet goed volgen. De oudere generaties hebben dit jarenlang al
gedaan, Jullie jongeren - doe mee!. Jullie moeten verder bouwen op de rots die we van hen
hebben ontvangen. Mijn geloof – de rots in de branding.
Deken W. van Rens

AMNESTY INTERNATIONAL WESTELIJKE MIJNSTREEK
Regelmatig liggen achter in de kerk op een tafeltje, bij de foldertjes, een brief van Amnesty
International. Het zijn informatiebrieven over de schrijfactie waartoe kerkgangers worden
opgeroepen om mee te doen. Zo vindt u tussen het materiaal voorbeeld-brieven gericht aan
een Minister van een staat of land die om hun politieke redenen mensen (waaronder o.a.
activisten die voor anderen opkomen) tegen alle regels van mensenrechten in maanden, ja
zelfs jarenlang, vastzetten zonder enige vorm van proces, ja zelfs martelingen ondergaan
enz. Zo hoorden we laatst dat velen in Zuid-Limburg hebben meegedaan in de schrijfactie
om Abdoullah al-Mansouri vrij te krijgen. Hij is - volgens de laatste berichten - nog in
leven. Hij zit onder zeer slechte omstandigheden in een gevangenis in Iran.
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Goed nieuws horen we gelukkig ook. Onze actie’s hebben
ook succes. Majda Mostafa M ahir is sinds 17 november j.l.
vrij. Ze is een Marokkaanse vrouw die na een oneerlijk
proces de doodstraf kreeg omdat zij beschuldigd werd van de
dood van een prins, terwijl overduidelijk kon aangetoond
worden dat het een ongeluk was. De ouders van de overleden
prins wilde haar zelfs vrij hebben, maar de vrouw en de zoon wilden de doodstraf...... zij
wachtte al vanaf 1997 in de gevangenis, nu werd ze eindelijk vrijgelaten.
Deze maand Januari 2007 wordt onze aandacht gevraagd voor gewetensgevangene en
mensenrechtenactivist Chen Guangcheng in de Volksrepubliek China. In minder dan 2 uur
werd hij - na eerst zonder enig proces 3 maanden eenzame gevangenschap - beschuldigd en
veroordeeld wegens het beschadigen van openbaar bezit en het blokkeren van verkeer. Zijn
advocaten werden belemmerd bewijzen te verzamelen. Hij is blind en hij hielp in zijn dorp
mensen met rechtszaken die door de lokale overheid werden bedreigd. Deze lokale overheid
forceren duizenden vrouwen tot abortussen en sterilisaties. Men zag zijn vredige en
wettelijke activiteiten als een grote bedreiging. Help hem uit de gevangenis.... Schrijf mee,
het kost u een postzegel en het overschrijven van een voorbeeld-brief!!

HARTELIJK DANK
Heel hartelijk dank aan al degenen die er ook dit jaar weer voor gezorgd hebben dat wij
ons in onze beide kerken hebben kunnen stichten aan een prachtige kerststal. Het is een
toonbeeld van creativiteit. Ik vind het kunstig dat onze kerststalbouwers geheel zelfstandig
ieder jaar hun taak op zich nemen. Het getuigt van bouwen aan je eigen kerk. Jammer dat
de kersttijd zo kort is. Maar de intensiteit van de Kerststal heeft ons dit jaar weer een
enorm gevoel van geborgenheid gegeven. God lone het u in ieder geval!
W, van Rens, pastoor-deken

OVERZICHT ACTIE’S MISSIE
Overzicht van de onlangs gehouden kerkelijke acties die aan het Missieburo Bisdom
Roermond zijn overgemaakt. Er werden nog de volgende collecte’s ofwel giften
overgemaakt, die nog niet gepubliceerd waren:
W EEK VAN DE NEDERLANDSE M ISSIONARIS
Kapel Zrs Karmelietessen
Parochie H. Bernadett
M IVA
Kapel Zrs Karmelietessen
Parochie H. Bernadette
Zorgcentra
Particulier
W ERELDM ISSIEM AAND
Kapel Zrs Karmelietessen

i 230,00
i 115,66
i 460,00
i 67,44
i 229,57
i 20,00
i 230,00
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i 108,48
i 465,05

Parochie H. Bernadette
Parochie Binnenstad
Totaal

i 1926,20

Dit bedrag is door de penningmeester van de werkgroep KERK en W ERELD (die de gelden
uit onze parochie’s voor missionaire en/of goede doelen beheerd) overgemaakt aan het
Missieburo van het Bisdom Roermond. Langs deze weg willen we alle milde gevers van
harte dankzeggen voor hun trouwe en royale bijdrage aan deze bovengenoemde goede en
kerkelijke doelen. Wie de armsten niet vergeet, vergeet de lievelingen van O.L.Heer niet!
Veel dank!
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
Noodnummer ? 4515141
Kerkbijdrage: Giro 1032540 - Rabobank 147603676
t.n.v. Penningmeester Parochie-Comité Sittard

NIEUWKOMERS ZIJN WELKOM!
Aan alle katholieken die nieuw zijn komen wonen in onze Binnenstadsparochie:
Van harte welkom namens onze Deken, Kapelaan, Diakens en W elkomstgroep!
W ilt u ons s.v.p. als nieuwe parochianen uw adres en telefoonnummer doorgeven? En
datzelfde verzoek richten wij ook aan degenen die binnen de parochie verhuisd zijn. Dat
kan schriftelijk of telefonisch bij de pastorie, Kloosterplein 10, 6131 EP Sittard, 0464512275 of bij Mevr. R. Gieskens, Mgr. Claessensstraat 33, 6131 AH Sittard, 0464519039. Hartelijk dank!

HET HEILIG VORMSEL... EN DAN?
Op zondag 28 januari breekt voor 83 jongens en meisjes van de binnenstad, de Baandert en
het Limbrichterveld een plechtig moment aan... in de H.Mis van 11.30 uur ontvangen zij
van hulpbisschop E. de Jong het sacrament van het Heilig Vormsel. In de afgelopen
maanden hebben zij zich hierop goed voorbereid. Er is met elkaar gesproken over de kerk
en geloven, Christus en de bijbel. Maar ook ná het ontvangen van het Vormsel zijn er volop
activiteiten om Jezus, de Kerk en elkaar steeds beter te leren kennen:
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Life Teen
elke 1 e en 3 e zondag van de maand
Plaats: Michielskerk te Sittard
Alle tieners zijn van harte welkom om deel te nemen aan de sprankelende Life Teen-mis om
17.30 uur, gevolgd door de Life Night, waar in een gezellige sfeer met elkaar wordt gepraat
over allerlei thema’s die met kerk en geloven te maken hebben.
Meer info: kapelaan Van der W egen of Gwendolyn van Hek
“Are You Ready?-weekend”
2 t/m 4 februari
Organisatie: Katholieke Charismatische Vernieuwing
Plaats: Schiedams Schoolbuitenhuis, Vrachelseheide 155 Oosterhoutady
Dit weekend is bedoeld voor tieners rond 12 jaar die net gevormd zijn, of dat binnenkort
worden. Samen met de organisatie gaan zij een weekend lang in op verschillende
onderwerpen zoals: ‘W ie is God?’, ‘W at betekent Hij voor mij?’, ‘W at betekent het
vormsel?’, ‘W at voor plaats geef ik dit in mijn leven?’ en ‘verzoening met God en elkaar.’
Naast deze onderwerpen is er ruimschoots tijd voor drama, sport, muziek en spel. Er is tijd
om op onderwerpen door te praten en tijd om even te relaxen. Tevens wordt er flink
geoefend voor de slotviering, hier zullen de tieners hun liederen ten gehore brengen en hun
mimestukken presenteren.
Meer info: Tienerwerk, Katholieke Charismatische Vernieuwing, Gerrie Conen, Prins
Karelstraat 100, 5701 VM Helmond, tel.: 049- 477657.
Christoffeldag
zaterdag 21 april
Organisatie: Bisdom Roermond
Plaats: Roermond
De Christoffeldag is de jaarlijkse flitsende ontmoetingsdag voor alle vormelingen van ons
bisdom van dit schooljaar. De dag bestaat uit een gevarieerde mix van sportieve, muzikale
en catechetische elementen. Binnenkort verschijnt de Christoffelkrant met meer informatie.
Meer info: Dienst gezamenlijke projecten Bisdom Roermond, tel ; 0475-386803.

UW AANDACHT S.V.P.
Zondag 14 januari: Tweede zondag door het jaar
Donderdag 18 januari: start Gebedsweek voor de Eenheid. Deze jaarlijkse gebedsweek

wordt gehouden van 18 tot en met 25 januari. Middels gebed wordt gehoor gegeven aan de
bede van Jezus zelf “Moge allen één zijn” (vlg. Johannes 17,21). De gebedsweek voor de
eenheid is een oecumenisch initiatief dat ontstaan is in Engeland en waarbij de Katholieke
Kerk zich in een later stadium heeft aangesloten.
Zondag 21 januari: Derde zondag door het jaar. In het kader van de Gebedsweek voor de
Eenheid wordt er om 11.00 uur in de St.-Michielskerk een Oecumenische Viering
gehouden. Thema is “Doven horen, stommen spreken”. De dienst wordt voorgegaan door
diaken B. Ter Haar en dominee I. Pluim, en wordt muzikaal ondersteund door de Cantorij.
Zondag 28 januari: Vierde zondag door het jaar. In de Eucharistieviering van 11.30 uur in
de St-Petruskerk toediening van het Heilig Vormsel door mgr. E. De Jong
Vrijdag 2 februari: Feest van de Opdracht van de Heer - Maria Lichtmis
Tijdens de H. Missen is er zegening van de kaarsen.
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Tevens de Eerste Vrijdag van de maand, toegewijd aan het H. Hart van Jezus. Vanaf 17.00
uur wordt de Heilige Communie rondgebracht aan zieken en aan huis gebondenen.
Zaterdag 3 februari: Heilige Blasius. In de H. Missen van zaterdag 3 en zondag 4 februari
wordt aan de gelovigen de Blasiuszegen gegeven ter afweer van keel- en andere ziekten.
Om 18.00 uur in de St.-Petruskerk: Gezinsmis met medewerking van het Jeugdkoor.
Zondag 4 februari: Vijfde zondag door het jaar
Zondag 11 februari: Zesde zondag door het jaar. Gedachtenis van Onze Lieve Vrouw van
Lourdes. – Werelddag voor de zieken – I.v.m. de Kinderoptocht vervalt de H.Mis van
17.30 uur in de St.-Michielskerk!

HEILIG UUR
Op donderdag 1 februari 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 de: A. Laudylaan,
Leyenbroekerweg, Limbrichterstraat, De Limpensstraat, Lindenhof, Markt,
Oude Markt, Misboekstraat, Molenbeekstraat en Nieuwstraat.

GEDOOPT
Briony, dochter van het echtpaar Duijzings-Stauffenberg, Putstraat 8, 14-01-2007.
Wij bidden dat Briony onder de goede zorgen van haar ouders en naar hun voorbeeld
en naar dat van peter en meter en van de hele geloofsgemeenschap, mag opgroeien tot
een goed christen.

KERKELIJK HUWELIJK
Binnenkort start een nieuwe cyclus cursusavonden
“Voorbereiding Kerkelijk Huwelijk” voor aanstaande bruidsparen.
Data: de maandagavonden 29 januari, 5 februari, 12 februari.
Aanstaande bruidsparen kunnen zich voor deelname opgeven bij
diaken B. ter Haar, tel: 4513381
LET OP – LET OP: Mededeling over KERKBALANS zie bladzijde 6
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OVERLEDEN
Pierre Wijnen, K. Van de Woestijnestraat 4, 70 jaar, † 15-12-2006
Lies Thissen-Janssen, Pres. Kennedysingel 24, 93 jaar, † 17-12-2006
Jeanny Diederen-Limpens, Schuttestraat 2, 87 jaar, † 21-12-2006
Anna Peters-Salvino, Blijdestein 33, 89 jaar, † 29-12-2006
Lies Durlinger-Fischer, Schuttestraat 2, 91 jaar, † 2-1-2007
Jos Moreau, Gouv. v. Hövellstraat 4, 65 jaar, † 3-1-2007
Mogen zij allen rusten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer.

REGINA CARMELI
* Eerherstelviering
Leiding: Pater A. Stolk, montfortaan
14.30 uur: H. Mis; daarna: half uur aanbidding, conferentie
Datum: Donderdag 1 februari, (iedere donderdag vóór de eerste vrijdag)
* Nederlandse Vespers
Zondag 4 februari 17.00 uur (Uitstelling, aanbidding, vespers en
eucharistische zegen)
* Bezinningsdagen - in stilte
Thema:
‘Hoe omgaan met moeilijke of voorbeeldige mensen?’
Theresia van Lisieux geeft ons gouden tips over het omgaan met anderen.
Het aanvaarden van je eigen beperktheid hoort daar ook bij.
Leiding:
Pater David Willems
Datum:
Aanvang: zondag 18 februari, 17.00 uur
(Carnaval)
Sluiting: dinsdag 20 februari, 13.30 uur
Kosten:
€ 74,* Bezinningsweekend voor 30+-ers
Uitgegroeid uit de jongerenactiviteiten? Het RK Platform 30+ voorziet in een vervolg. Dit
Platform organiseert voor jonge katholieken (ong. 28-45 jaar) dag- en weekendactiviteiten
waarin plaats is voor ontmoeting, geloofsverdieping, bezinning en ontspanning. Zo is er
aan het begin van de Veertigdagentijd het Bezinningsweekend:
Thema:
“Vallen en opstaan”
Leiding:
Pastoor M. Otto
Datum:
Aanvang: vrijdag 23 februari, 18.00 uur
Sluiting: zondag 25 februari, 17.30 uur
Kosten:
€ 60,- (niet-werkenden € 45,-)
Info:
Pastoor M. Otto, tel. 043-4632259 of www.platform30plus.ontheweb.nl

INFORMATIE EN AANMELDINGEN: Bezinningshuis Regina Carmeli, Kollenberg 2,
Postbus 28, 6130 AA Sittard, F 046-4525380, Zr. M. Gisela.
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KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES
Om er zeker van te zijn dat de misintenties in het parochieblad vermeld worden, dienen ze
uiterlijk 9 februari 2007 opgegeven te zijn op de pastorie, Kloosterplein 10, of op ons emailadres, 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 13 januari
18.00 uur nad Ed de Schwartz, Greetje
Douffet-Janssen, Pierre Wijnen, Jeanny
Diederen-Limpens, Anna Peters-Salvino,
Lies Durlinger-Fischer, Jos Moreau
(Jeugdkoor)
Zondag 14 januari Tweede zondag door
het jaar
11.30 uur plzwd Mia Rutten, Wil Sieben,
Mia Dols-Frusch, Anna Schols-Klinkers;
gestplev overl. fam. Cobben-Cals, gestplev
overl. fam. Muyres-Maessen ; pljrd Paul

Gijzen en Denise Gijzen-Schutgens, pljrd
Mieke Nieuwboer en voor Tom Nieuwboer,
pljrd Pierre Kubben en voor overl fam
Kubben-Ermans; plev Koos Simons, plev
Baèr Cals (Petruskoor)
Maandag 15 januari H. Arnold Janssen
priester

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev overledenen vd fam.
Feron-Hoenen ; v J. en J. Derrez
Dinsdag 16 januari
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur ev voor ouders Schmidt-Fliegel,
Netta en Tilke, fam. W yszenko, Meerts en
Hendriks, mgr. Ben Janssen
Woensdag 17 januari H. Antonius abt
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev em-pastoor Eduard
Hoenen

Donderdag 18 januari
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur ev voor overledenen vd fam
Gieskens-Muyres en Corbeij-Kerrens
19.30 uur Lof + Rozenhoedje (Samenzang)
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Vrijdag 19 januari
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev overledenen van de fam.
Stessen

Zaterdag 20 januari
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
18.00 uur plzwd Greetje Douffet-Janssen;
pljrd Elly Beursgens-Kessels; nad Pierre
Wijnen, Jeanny Diederen-Limpens, Anna
Peters-Salvino, Lies Durlinger-Fischer, Jos
Moreau (Jeugdkoor)
Zondag 21 januari Derde zondag door het
jaar
11.30 uur gestpljrd Guus van Aubel;
gestpljrd Edeltrudis Schlimbach en overl.
echtp Baltussen-Schlimbach; gestplev Ingrid
Pijls, gestplev overledenen van de fam.
Duynstee-van Basten Batenburg; plev overl
familieleden Pier-W eijzen , plev Paul

Schurgers (vw Collectantencollege Petrusen Michielskerk)(Samenzang)
Maandag 22 januari
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev overl. echtpaar SchijnsThoné , gestev overl. oud. Schaekens-Peulen
en zonen Jozef en Martin

Dinsdag 23 januari
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; ev
voor de overledenen vd fam SmeetsBouwels, voor ouders Schmidt-Fliegel,
Netta en Tilke, fam. W yszenko, Meerts en
Hendriks

19.00 uur ev Mia Rutten (vw buurtbew flat
Delhougne, voor Cor de Wit en Dory Neilen
Woensdag 24 januari H. Franciscus van
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08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev Clara Dohmen
19.30 uur Heilig Uur (Samenzang)
Vrijdag 2 februari Feest van de opdracht
van de Heer, Maria Lichtmis
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur ev overleden ouders SmeetsRenckens en Mieke
Hoenen en em-past. Eduard Hoenen
19.30 uur Lof + Rozenhoedje (Samenzang) Zaterdag 3 februari H. Blasius bisschop en
martelaar
Vrijdag 26 januari HH. Timoteüs en
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; ev
Titus, bisschoppen
voor priesterroepingen in parochie, dekenaat
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
en bisdom
19.00 uur gestev overleden echtpaar
18.00 uur plzwd Jeanny Diederen-Limpens;
Meulenberg-Kleuters
pljrd overl ouders Wijshoff-Bormans, nad
Zaterdag 27 januari
Anna Peters-Salvino, Lies Durlinger08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
Fischer, Jos Moreau (Jeugdkoor)
overl. grootouders Simonis-Tummers en
Zondag 4 februari Vijfde zondag door
ouders Hage-Simonis
het jaar
18.00 uur nad Jeanny Diederen-Limpens,
11.30 uur plzwd Lies Thissen-Janssen;
Anna Peters-Salvino, Lies Durlinger-Figestpljrd overl. ouders en grootouders
scher, Jos Moreau (Samenzang)
Cristofoli-Pezzot, gestpljrd overl. echtgenoot
Zondag 28 januari Vierde zondag door
Sef Kleynen en overl. ouders Martenshet jaar
Kleynen; gestev overleden ouders
11.30 uur gestpljrd overleden echtpaar
Sales, bisschop en kerkleraar
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev Maria ten Dijck
Donderdag 25 januari Feest van de
bekering van de h. apostel Paulus
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev overl. echtp. Feron-

Ritzen-Merckelbagh, gestpljrd Corry
Strijbos ; gestplev overl. ouders BusardHelwegen ; plev Alice Verhoeve-Cremers en

zoon Armand, plev Cor Fischer
(Petruskoor)
Maandag 29 januari
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev Chris van Rens
Dinsdag 30 januari
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur ev voor ouders Schmidt-Fliegel,
Netta en Tilke, fam. W yszenko, Meerts en
Hendriks
Woensdag 31 januari H. Johannes (Don)
Bosco, priester
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur ev voor levende en overl leden vd
fam Nikolava-Kangva; v fam Storms-Zinken
Donderdag 1 februari

Nohlmans-Deuss; 1 e pljrd Antoinette
Gruisen-Hendriks, pljrd Joep Kamp; plev
voor Miny Reijnders-Kuijpers, Mia Rutten
(vw verjaardag) (Petruskoor)
Maandag 5 februari H. Agatha, maagd en
martelares

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; ev
tev de H.Geest v allen die in ons bisdom en
in parochies zijn gesteld om leiding te geven
19.00 uur ev voor ouders Schmidt-Fliegel,
Netta en Tilke, fam. Wyszenko, Meerts en
Hendriks
Dinsdag 6 februari HH. Paulus Miki en
gezellen, martelaren
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; ev
tev de H. Engelbewaarders uit dankbaarheid
voor bescherming en leiding
19.00 uur gestev overl. echtp. FeronHoenen en em-past. Eduard Hoenen

Woensdag 7 februari
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08.00 uur ev tev St Joseph voor goede
gezinnen en de moed om godsdienstig te
leven
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 8 februari
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestpljrd Theo Meulenberg
19.30 uur Lof + Rozenhoedje (Samenzang)
Vrijdag 9 februari
08.00 uur ev voor overl ouders Leonard
Dieteren en Maria Brandts uit dankbaarheid
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Zaterdag 10 februari H. Scholastica maagd
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
18.00 uur nad Anna Peters-Salvino, Lies
Durlinger-Fischer (Jeugdkoor)
Zondag 11 februari Zesde zondag door
het jaar
11.30 uur plzwd Jos Moreau; gestpljrd
Pierre Schols en zoon Pierre, gestpljrd Tiny
Hoogenberk, gestpljrd overleden echtpaar
van Neer-Schurgers, gestlpljrd overl.
echtpaar Meulenberg-Pennings ; gestplev
overl. oud. Schaekens-Peulen en zonen Jozef
en Martin ; pljrd echtpaar Damoiseaux-

Maandag 12 februari
08.00 uur gestev R.P. Jan Janssen
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Dinsdag 13 februari
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev Fine Close , ouders
Schmidt-Fliegel, Netta en Tilke, fam.
W yszenko, Meerts en Hendriks

Woensdag 14 februari HH. Cyrillus monnik
en Methodius, bisschop, patronen v Europa
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev levende en overl. leden
fam. Janssen-de Ponti; ev voor overl ouders
Kleikamp-Lemmens
Donderdag 15 februari
08.00 uur gestev Lies Roppe en overl. v.d
fam. Roppe-Kissels

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.30 uur Lof en Rozenhoedje
Vrijdag 16 februari
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev overleden echtpaar
Kaptein-Haagmans

Zaterdag 17 februari
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

Kusters; tev OLVrouw v Lourdes
(Michielskoor)
S T .-M IC HIELSK ER K
Zondag 14 januari Tweede zondag door

het jaar
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
09.30 uur plzwd Frits W ehrens; plev
Nenette Oosterwijk-Corbeij (M ichielskoor)
17.30 uur tev OLVrouw van Lourdes

Zondag 21 januari Derde zondag door
het jaar
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
09.30 uur gestpljrd Zus CornelissenKonings (Samenzang)
11.00 uur Oecumenische viering

17.30 uur tev H Bernadette (Life Teen)
Zondag 28 januari
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08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
09.30 uur plzwd Pierre Wijnen; pljrd Nico
Schrijen (Samenzang)
17.30 uur uit dankbaarheid vw Lourdes
Zondag 4 februari Vijfde zondag door
het jaar
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
09.30 uur plzwd Lena W agemans-Hoofwijk
gestpljrd Harry Flecken ; (Samenzang)
17.30 uur v Lourdespelgrims (Life Teen)
Zondag 11 februari Zesde zondag door
het jaar
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
09.30 uur plev Nenette Oosterwijk-Corbeij
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(Samenzang)
17.30 uur GEEN AVONDM IS
B A SILIEK

VA N

O.L. V RO UW

VA N H ET

Zondag 14 januari Tweede zondag door
het jaar

10.30 uur genezing v Els Meyer; v overl
echtpaar Caulfield-Tholen
Dinsdag 16 januari
08.30 uur v overl echtp Caulfield-Tholen
Woensdag 17 januari H. Antonius, abt
08.30 uur genezing v Els Meyer; v overl
echtpaar Caulfield-Tholen
Donderdag 18 januari
08.30 uur ev kinderen vd Kinderkrans en v
leden vd Aartsbroederschap; v overl fam
Arnoldts-Thissen
10.30 uur jrd Miel Coenen, v Jan vd
Sanden op zijn verjaardag; v overl echtpaar
Caulfield-Tholen
Vrijdag 19 januari
08.30 uur v geestelijke en lichamelijke
gezondheid v Anneke en Alberdina; v overl
echtpaar Caulfield-Tholen
Zaterdag 20 januari
09.00 uur genezing v Els Meyer; v overl
echtpaar Caulfield-Tholen
Zondag 21 januari Derde zondag door
het jaar
10.30 uur v René Bux en Fien Bux-Janssen;
jrd v overl Hr en Mevr. Vernooy; v overl
echtpaar Caulfield-Tholen
Dinsdag 23 januari
08.30 uur v goede afloop v bevalling voor
kleinkind; v overl echtp Caulfield-Tholen
Woensdag 24 januari H. Franciscus van
Sales, bisschop en kerkleraar
08.30 uur v overl echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 25 januari

08.30 uur ev kinderen van de Kinderkrans
en leden van de Aartsbroederschap
10.30 uur jrd v Lucia Mariana; v overleden
echtpaar Caulfield-Tholen
Vrijdag 26 januari HH.Timoteüs en Titus
bisschoppen

08.30 uur leren loslaten en afstand doen

H. H A R T

voor mijn vriendin en mijzelf; v overleden
echtpaar Caulfield-Tholen
Zaterdag 27 januari
09.00 uur v overl echtpaar Caulfield-Tholen
Zondag 28 januari
10.30 uur v overl echtpaar Caulfield-Tholen
Dinsdag 30 januari
08.30 uur v overl echtpaar Caulfield-Tholen
Woensdag 31 januari
08.30 uur v overl echtpaar Caulfield-Tholen
Donderdag 1 februari
08.30 uur ev kinderen van de Kinderkrans
en leden van de Aartsbroederschap
10.30 uur v overl echtpaar Caulfield-Tholen
Vrijdag 2 februari Feest van de opdracht
van de Heer, Maria Lichtmis
08.30 uur v overl echtpaar Caulfield-Tholen
Zaterdag 3 februari
09.00 uur v overl. ouders Lebens; v overl
echtpaar Caulfield-Tholen
Zondag 4 februari Vijfde zondag door
het jaar
10.30 uur v lev en overleden leden van de
Aartsbroederschap; v overleden echtpaar
Caulfield-Tholen
Dinsdag 6 februari HH. Paulus Miki en
gezellen, martelaren
08.30 uur v overl echtpaar Caulfield-Tholen
Woensdag 7 februari
08.30 uur v goede afloop v bevalling voor
kleinkind; v overl echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 8 februari
08.30 uur ev kinderen van de Kinderkrans
en leden van de Aartsbroederschap
10.30 uur v fam. G. Joosten-Gonera; v
overleden echtpaar Caulfield-Tholen
Vrijdag 9 februari
08.30 uur v overl fam Arnoldts-Thissen; v
overleden echtpaar Caulfield-Tholen
Zaterdag 10 februari H. Scholastica maagd
09.00 uur v overl echtpaar Caulfield-Tholen
Zondag 11 februari Zesde zondag door
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het jaar
10.30 uur voor het gouden bruidspaar: Leo
en Corry Meermans-Brok, hun overleden
zoon Leo en v overleden zwager en zus Jan
en P. Bulles-Brok; v overleden echtpaar
Caulfield-Tholen
Dinsdag 13 februari
08.30 uur v overl echtpaar Caulfield-Tholen
Woensdag 14 februari HH. Cyrillus,
monnik, en Methodius, bisschop, patronen v.

08.30 uur v overl echtpaar Caulfield-Tholen
Donderdag 15 februari
08.30 uur ev kinderen van de Kinderkrans
en leden van de Aartsbroederschap
10.30 uur v overl echtpaar Caulfield-Tholen
Vrijdag 16 februari
08.30 uur v overl echtpaar Caulfield-Tholen
Zaterdag 17 februari
09.00 uur v overl echtpaar Caulfield-Tholen

Europa

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

Parochie H. Bernadette - Baandert
Pastoor-deken W. van Rens, Kloosterplein 10 F 4512275
Kapelaan A. van der Wegen, Oude Markt 24 F 4512628
Diaken B. ter Haar, Baandert 23 F 4513381
R.K. Kerkbestuur H. Bernadette, Baandert 23
Kerkbijdrage Giro 157.19.73
Misintenties kunt U opgeven bij de diaken: Baandert 23, tel. 4513381
Het misstipendium ( , 7 leesmis / , 21 hoogmis) kunt U ook overmaken op banknummer:
14.76.04.133 t.n.v. Kerkbestuur Parochie H.Bernadette
Zondag 14 januari: 2e zondag door het jaar Gemengd koor
10u30
nadiensten: Huub Keijbets; Lisa Hanckmann-Hahnen; Lena WagemansHoofwijk; Elly Meerman-Huntink
Dinsdag 16 januari
9u00
t.e.v. H.Bernadette
Donderdag 18 januari
9u00
roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven
Zondag 21 januari: 3e zondag door het jaar Schola Gregoriana Sittardiensis
10u30
nadienst: Lena Wagemans-Hoofwijk; Elly Meerman-Huntink
Dinsdag 23 januari
9u00
t.e.v. O.L.Vrouw van Lourdes
Donderdag 25 januari: Feest van de bekering van de H.Apostel Paulus
9u00
roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven
Zondag 28 januari: 4e zondag door het jaar
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10u30

Zwd. Elly Meerman-Huntink; jrd. Zef van Daal en ovl.fam. nadienst: Lena
Wagemans-Hoofwijk
Dinsdag 30 januari
9u00
t.e.v. H.Bernadette
Donderdag 1 februari
9u00
roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven
Zondag 4 februari: 5e zondag door het jaar Kinderkoor
10u30
Jrd. oud. en schoonouders fam. Ehlen; Reinhard en Fien v.d.Brock-Limpens;
Dinsdag 6 februari: HH.Paulus Miki en gezellen, martelaren
9u00
t.e.v. O.L.Vrouw van Lourdes
Donderdag 8 februari
9u00
roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven
Zondag 11 februari: 6e zondag door het jaar
10u30
Gest.jrd. Maria Deuss; fam. Coenen-Spaetgens; gest. H.Mis tev. OLV
v.Lourdes en H.Bernadette
Dinsdag 13 februari
9u00
t.e.v. H.Bernadette
Donderdag 15 februari
9u00
roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven
OVERLEDEN
15 december: Lena Wagemans-Hoofwijk (94 jaar), Odasingel 159
16 december: Elly M eerman-Huntink (82 jaar), Schuttestraat 2 (voorheen Odaflat)
18 december: Frenk Kremers (43 jaar), Baanderthof 14
Moge zij rusten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer.
HARTELIJK DANK
De collecte voor adventsactie 'Solidaridad' voor de Kerk in Zuid-Amerika heeft , 90,99
opgebracht. De nieuwe landelijke collecte voor het jeugd- en jongerenwerk in de
Nederlandse RK Kerk heeft , 78,75 opgebracht. Hartelijk dank aan alle gevers.
CARILLON
Zoals u al in de kerk gehoord hebt, is, nadat een tweetal klokjes uit ons carillon gestolen
zijn, via de verzekering de opdracht gegeven om de klokjes opnieuw te gieten. Helaas zal
het echter nog enkele weken duren alvorens het carillon weer alle tonen kan spelen.
PAUSELIJKE ONDERSCHEIDING
Op 2e kerstdag heeft de deken in de H.M is de Pauselijke Onderscheiding Bene Merenti
uitgereikt aan de heer Ad de Groot. Hij is sinds 1982 lid van het Gregoriaans koor van
Overhoven, en sinds 1996 lid van de Schola Gregoriana Sittardiensis (fusie Gregoriaanse
koren van Overhoven en Baandert), waar hij ook de functie van bibliothecaris vervult.
Verder is hij al geruime tijd als vrijwilliger mede-verantwoordelijk voor het klein
onderhoud en de begeleiding van het groot onderhoud van de parochiekerk van
Overhoven. Proficiat!
H.DOOPSEL
Op 7 januari werd gedoopt: Anke Craenmehr, P.Ecrevissestraat 15
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Moge zij onder de goede zorgen en het voorbeeld van ouders, peter en meter, en van de
hele geloofsgemeenschap, opgroeien tot goed christenen.
KINDERW OORDDIENST
Op de zondagen 14 en 28 januari en op 11 februari is tijdens de H.M is van 10.30 uur
kinderwoorddienst, met name bedoeld voor kinderen van 8 t/m 12 jaar.
KERKBALANS 2007: EEN KERK IS VAN BLIJVENDE W AARDE
In de maand januari vindt ieder jaar de landelijke Actie Kerkbalans plaats. Dan wordt uw
aandacht gevraagd voor de financiële kant van de parochie. Zie voor meer informatie de
teksten elders in dit parochieblad. Uw kerkbijdrage kunt u overmaken op Gironummer
157.19.73 t.n.v. Parochie H.Bernadette, Baandert 23, Sittard-Baandert, ovv
'Kerkbijdrage'.
H.COMMUNIE VOOR AAN HUIS GEBONDENEN
Op vrijdag 2 februari (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 februari) wordt deze in de rest
van de parochie rondgebracht.
MEDISCHE PROJEKTEN IN DE MISSIE
Op zondag 4 februari is de jaarlijkse collecte voor de ondersteuning van medische
projekten in de missielanden. Na de H.Mis van 10.30 uur vindt de deurcollecte hiervoor
plaats.
BLASIUS-ZEGEN
Deze kunt U ontvangen in de H.Mis op zondag 4 februari.
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.

'KERKBALANS 2007'
"EEN KERK IS VAN BLIJVENDE WAARDE"
W AA RO M
Z IE H IER VO O R

UW PAR OC HIE VERGETEN ?

IN LEG BLA DZIJD E M ET A C C EPTG IR O IN H ET M ID D EN VA N D IT
PA R OC HIEBLA D .

LET OP – LET OP: Mededeling over KERKBALANS zie bladzijde 6
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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

2 E ZO ND A G D OO R
zaterdag 13 jan
maandag 15 jan
woensdag 17 jan

3 E ZO ND A G D OO R
zaterdag 20 jan
maandag 22 jan
woensdag 24 jan

maandag 29 jan
woensdag 31 jan

H ET JA A R

19.00 u. Zeswekendienst Mieneke Kleuskens (aansl. H. Blasiuszegen)
19.00 u. OLV van Lourdes
19.00 u. Roepingen voor priesterschap, diaconaat en religieuze leven
6 E ZO ND A G D OO R

zaterdag 10 feb
maandag 12 feb
woensdag 14 feb

H ET JA A R

19.00 u. Patroonsfeest H.Paulus - Zeswekendienst Ton van Nuland
Nadienst Mieneke Kleuskens - Lies Thissen-Janssen
19.00 u. OLV van Lourdes
19.00 u. Roepingen voor priesterschap, diaconaat en religieuze leven
5 E ZO ND A G D OO R

zaterdag 3 feb
maandag 5 feb
woensdag 7 feb

H ET JA A R

19.00 u. Nadienst Mieneke Kleuskens - Lies Thissen-Janssen
19.00 u. OLV van Lourdes
19.00 u. Roepingen voor priesterschap, diaconaat en religieuze leven
4 E ZO ND A G D OO R

zaterdag 27 jan

H ET JA A R

19.00 u. Jrd Overl. Ouders Lebens-Janssen en Zef en Mia Lebens
Nadienst Mieneke Kleuskens - Lies Thissen-Janssen
19.00 u. OLV van Lourdes
19.00 u. Roepingen voor priesterschap, diaconaat en religieuze leven

H ET JA A R

19.00 u. OLV van Lourdes
19.00 u. OLV van Lourdes
19.00 u. Roepingen voor priesterschap, diaconaat en religieuze leven

Overleden
Mieneke Kleuskens, Roodborststraat 6, 66 jaar
Moge zij rusten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer.
LET OP – LET OP: Mededeling over KERKBALANS zie bladzijde 6
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Parochiemededelingen St. Paulusparochie
Blasius-zegen: deze kunt U ontvangen in de H.Mis op zaterdag 3 februari. 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.
Misintenties volgende parochieblad opgeven tot 3 februari: Diaken R. Fleischeuer 4528072,
W . Oostenbrink 4511801, Priesterteam, kerkbestuur en kosteres.
Spreekuur Diaken R. Fleischeuer, Patchstraat 2 (toegang via oprit):
Elke zaterdag van 11.00 tot 12.30 uur.
Gedoopt
M elissa Beck, Spechtstraat 9
Wij bidden dat Melissa onder de goede zorgen van haar ouders en naar hun
voorbeeld en ook dat van haar peter en meter en van de hele geloofsgemeenschap moge
opgroeien tot goed christen.
Actie Kerkbalans : Een kerk is van blijvende waarde!
W aar zouden we zijn zonder de trein? is de bekende slogan van de Nederlandse
Spoorwegen. Maar waar zouden we zijn zonder de kerk? Steeds vaker valt te lezen dat
moderne mens
en heel erg geïnteresseerd zijn in religie, maar niet in het instituut kerk. Dat is jammer,
omdat de kerk véél meer is dan zomaar een instituut.
De kerk is op de eerste plaats een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door het
evangelie van Jezus Christus en Hem willen navolgen. De kerk vraagt ook keer op keer
aandacht voor waarden en normen die gebaseerd zijn op het evangelie en die een
samenleving menswaardig maken. Óók voor mensen die zelf niet actief bij de kerk
betrokken zijn. De kerk is soms vóór, maar ook heel vaak achter de schermen betrokken bij
sociale projecten en de zorg voor mensen. En tenslotte zijn kerkgebouwen oases van rust in
onze snelle en jachtige samenleving.
De kerk – als gemeenschap, instituut of gebouw – is van onschatbare waarde voor de
samenleving. De kerk kan die rol alléén blijven vervullen met uw steun. Daarom vragen we
elk jaar in januari uw aandacht voor de Actie Kerkbalans. Dat is een van de belangrijkste
inkomstenbronnen van onze parochie. Kerken krijgen in Nederland géén steun van de
overheid. De parochie wordt niet gefinancierd door de paus of de bisschop, maar is
afhankelijk van uw vrijwillige bijdrage. Geloven is gratis. Maar het onderhoud van de kerk
kost wel geld en het werk van de priesters en hun medewerkers ook. Daarom: gééf aan de
Actie Kerkbalans als de kerk u lief is. Door uw bijdrage kan de kerk haar waardevolle werk
blijven doen!

'KERKBALANS 2007'
"EEN KERK IS VAN BLIJVENDE WAARDE"
W AA RO M
Z IE H IER VO O R

UW PAR OC HIE VERGETEN ?

IN LEG BLA DZIJD E M ET A C C EPTG IR O IN H ET M ID D EN VA N D IT
PA R OC HIEBLA D .
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20

10e jaargang - nr. 10 - 3- 2007

