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Dit parochieblad is bedoeld voor een periode van 6 weken.
De volgende aflevering verschijnt 12 mei 2007.

GOD ONEINDIG BARMHARTIG?
Hoe vaak hebben we deze kostbare gedachte niet omhelst? Sterker nog: we vinden het
vanzelfsprekend! Zo is onze God, zeggen we dan ..... maar onze praktijk daarbij is wel heel
merkwaardig, want velen van ons denken zelfs dat we zijn goddelijke vergeving niet meer
nodig hebben. Kijk maar eens: hoeveel mensen vieren nog biecht, boetedienst enz? W ie
voelt zich nog zondig? Hadden de mensen vroeger teveel zondebesef en leden ze daar zelfs
onder, nu wordt het overduidelijk dat de huidige mens te weinig schuldgevoel heeft. Ja alles
kan ziek worden, de mens en heel zijn wezen, ook het schuldige hart. Daarom is het voor de
gelovige mens van anno 2007 hoogtijd dat hij een gezonde dosis zondebewustzijn kan
opbrengen. Johannes zegt tot gedoopten: “Als we beweren zonder zonde te zijn, bedriegen
we onszelf en woont de waarheid niet in ons” (1Joh.1,8). De Nederlandstalige zuiderburen,
de Belgen, bidden als katholieken ook ons W ees Gegroet. Ze zeggen bij de beroemde regel:
bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood..... bid voor ons arme zondaars.....
Een kleine toevoeging die een belangrijke aanwijzing kan zijn. W ant een tekort aan zonde-

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

1

bewustzijn is een kwaal die sluipend haar weg gaat in je relatie naar God en je medemens.
W e kennen ziektes als kanker, hoge bloeddruk enz en bij de te late constatering weten we
geen raad. H et kan je leven voorgoed bedreigen. Zo ook kan een structureel tekort aan een
gezond zondebewustzijn je eens onverwacht brengen tot een grote geestelijke pijn en
verlatenheid. Daarom horen we in de woorden van Jezus zo vaak de oproep “Bekeert U ...”
en later herhalen de apostelen op de Pinksterdag dezelfde oproep: “Bekeert U en laat U
dopen....”. W ant het is bij God nooit te laat; Hij is de Heer van tijd en eeuwigheid.
In Zijn Kerk moeten we dus spreken over onszelf: arme zondaars, ja arme zondaars worden
we, als we ons niet door Hem laten bemoedigen. Hij, God de Heer, weet als geen ander hoe
we onze levensweg moeten vervolgen op die smalle bergpas tussen Gods vergeving en het
besef van onze eigen zwakheid. Hij alleen is daartoe bekwaam en kan zo spreken. Hij alleen
kent de verhalen van barmhartigheid en we lezen het in zijn Heilige Schrift. Bijvoorbeeld
het beroemde verhaal van Koning D avid die met Gods hulp alle succes heeft. Echter tot de
dag komt dat hij uit hoogmoed een zware zonde begaat, ja zelfs een ander laat doden.... (2
Samuël 12). Leest U eens hoe het gesprek verloopt tussen de profeet Nathan en Koning
David, de profeet klaagt namens God David aan, David ziet zijn zware zonde in en betoont
grote spijt en dan zegt de profeet tot David: “Dan heeft God U uw zonde vergeven...”. En
verder het beroemde verhaal van de Verloren Zoon (Lucas 15). Het is een parabel van
Jezus, het vloeide zo uit zijn mond omdat Jezus die goede vader en zijn jongste zoon zo
goed kon begrijpen. Het gaat niet over een vreemdeling, een ander, maar over u en mij.
Zonde is eigenlijk altijd te begrijpen, soms zijn we niet eens in staat een goede keuze te
maken. Is het een leugen of heb ik niet de hele waarheid verteld? Daarom is zonde soms zo
goed “verstaanbaar”. Als er veel kwaad geschiedt in onze wereld, hoor je bezorgde gelovigen wel eens mopperen: W aarom zegt God niets?? De beroemde H. Augustinus, die in zijn
jeugd de meest verkeerde dingen van het leven deed, schreef later - na zijn bekering - dat hij
niet kon begrijpen dat God bleef zwijgen. God geeft de mens de vrijheid: David kreeg alle
vrijheid. De jongste zoon kreeg ook alle vrijheid. Hij misbruikt die vrijheid en dan zien we
hem tenslotte als een bedelaar en dan begint de ommekeer. Je hoort hem denken: ik ga naar
mijn vader, ik zal hem vragen.... Hij slikt zijn problemen niet in. Dat lost niets op. Je moet
durven doorspreken: je moet je kwaad uitspuwen, dat is psychologisch gezien genezend, je
doet het bij je dokter of psychiater, en zo’n menselijke therapie gebeurt eigenlijk gedeeltelijk in de biecht. Maar niet alle spreken is bevrijdend. Alleen God weet hoeveel mensen
bevrijd zijn omdat ze in de Kerk hun zonden konden “zeggen”. Zij durfden “arme zondaars”
te zijn. Zij geloofden in God die oneindig barmhartig is. W ie echter nooit spijt heeft gehad
van iets dat anders had gekund in zijn leven, sluit zichzelf van de barmhartigheid Gods af.
Als ik U een Zalig Pasen mag toewensen, dan is dit vanuit de overtuiging dat o.a. de bovengenoemde parabels van barmhartigheid over zonde en genade ons leren dat de genade
Gods het diepst tot ons komt op het moment dat we verlangen naar zijn verzoening en
vrede. Die verzoenende vrede van Pasen wens ik U van harte toe! Zalig Pasen!
Deken W. van Rens

WIE WAS DEKEN TIJSSEN? XXI
Zuster Catharina, de portierster van ons klooster, heeft ons verteld dat ze eens een domme
streek had uitgehaald. Tenminste volgens haar overste, maar niet volgens onze pastoor. Dat
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zat zo. Zuster Catharina liep eens, toen er gebeld werd, naar de deur en toen ze die geopend
had, stonden daar twee mensen die ze binnenliet. Het waren een arme vrouw, die iedere
week bij zuster overste haar bijdrage kwam halen, en een deftig heerschap. W at moet ik
doen? dacht zuster Catharina. Omdat haar door de H. Vincentius, de stichter van haar orde,
op het hart gedrukt was: „de armen zijn Uw Heer en Meesters", liet zij de arme vrouw in de
spreekkamer. De deftige heer liet zij in een kamer van het „Groene Kruis", waar slechts een
oude stoel stond. Toen vroeg zij hem, waarmee ze mijnheer van dienst kon zijn. Vroeg de
heer of mijnheer pastoor er soms was? De zuster zei, dat die catechismus aan het geven was
en dat ze hem zou gaan roepen. „Toen de pastoor kwam", vertelde zuster Catharina, „gaven
de heren elkaar de hand en hoorde ik dat mijnheer pastoor de ander „Ruijs de Beerenbroeck" noemde. (Ruijs de Beerenbroeck, toen nog kamerlid, was de eerste katholieke
minister-president 1918 - 1922) Op hetzelfde ogenblik kwam zuster overste bij de arme
vrouw vandaan en maakte haar excuus dat de heren in de kamer van het „Groene Kruis" nog
steeds stonden. Zuster Catharina kreeg een strenge berisping over wat zij gedaan had Zij
verontschuldigde terwijl zij zei: „Onze heilige Stichter zegt: De armen gaan vóór en ook u,
moeder, heeft mij dat geleerd”. Intussen stonden de heren daar te lachen. Toen zei mijnheer
pastoor: “W aarde moeder, de zuster heeft goed gedaan; zo wil het de heilige Vincentius”.
„Om bij de armen en eenvoudigen niet de indruk te wekken dat hij de beter-gesitueerden
voortrok, wat hij zeker niet deed, kwam hij weinig bij ons aan huis”, vertelt mevrouw
Lienaerts „Alleen als hij er vanwege een bediening gewenst was, zag hij naar niemand om
en was hij er geheel en al. Als jongen van tien jaar al moest Jan Hubert van de Berg naar
Duitsland, naar de brikken. Het was daar een ruw leven en Van de Berg raakte van de goede
weg en kende zelfs de gebeden niet meer die zijn moeder hem geleerd had. Toen hij in
Susteren terugkwam en wilde trouwen, moest hij eerst bij mijnheer pastoor in de leer.
Omdat hij een hekel had aan leren, zei hij op zekeren dag ronduit, dat hij er de brui aan gaf
en niet meer kwam. „W anneer je nog één keer bij me bent geweest, dan kom je graag had
de pastoor gezegd. En hoe het precies kwam, weet Van de Berg zelf niet; maar heel gauw al
liep hij de pastoor na als een hondje. „W at van die priester uitging, dat kon men niet zeggen
meent Van de Berg, „alleen maar voelen! Als alle priesters zo waren, was het goed op de
wereld." Nicolaas de W in was getuige bij het huwelijk van de protestant Pasman die door
pastoor Tijssen bekeerd was tot het ware Geloof. Na de Mis vroeg Pasman de pastoor wat
hij hem schuldig was, „Dat zal ik je straks wel zeggen”, zei de pastoor, „komt eerst allen
samen maar mee naar de pastorie”. Toen ze op de pastorie kwamen, stond daar feestelijk de
koffietafel gedekt en toen er gegeten en gedronken was en Pasman weer de rekening vroeg,
maakte onze pastoor over alles een groot kruis en kon Pasman in vrede vertrekken.
„Toen ik nog op school was”, gaat de dochter van de W in voort, ”zond de zuster mij eens
naar de pastorie om de ceintuur van mijnheer pastoor te halen”. Die zag eruit of de ratten
eraan geknabbeld hadden. De zusters van St. Vincentius zouden er nieuwe franje aan
knopen, was met de huishoudster afgesproken. Ongelukkig echter kwam ik met de ceintuur
de pastoor tegen die me vroeg wat ik daarmee moest. Toen ik hem vertelde wat de zusters
ermee van plan waren, nam hij me de ceintuur heel beleefd af en zei: „Dat is niet nodig,
kind. Onze Lieve Heer droeg ook geen kwasten aan zijn kleren”. Dat heeft me toen heel erg
getroffen. W anneer wij over onze pastoor vertellen, komt er geen einde aan. Niet, dat wij
toen reeds allemaal even helder zagen wat wij aan hem hadden. Er zijn overal mensen die
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goed zien, die slecht zien en die niet zien. Daarop maakten de mensen van Susteren geen
uitzondering. Dwarsdrijvers waren er ook onder ons. En natuurlijk lieden, die het Onze
Lieve Heer zelfs niet naar de zin kon maken. Deze mensen waren erger dan die meenden dat
ze de kerklucht niet verdragen.
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 mooigebaar om achter in de
kerk een noveenkaars te offeren.

GEBEDSINTENTIES
De pauselijk aanbevolen gebedsintentie voor de maand april luidt: “Wij bidden dat iedere
christen zich laat verlichten en leiden door de heilige Geest om met enthousiasme en
toewijding gehoor te geven aan de universele roeping tot heiligheid.” Voor de maand mei
luidt de gebedsintentie: “Wij bidden dat alle christenen naar het voorbeeld van de heilige
Maagd Maria, steeds bedacht zijn op de tekenen die de Heer geeft in hun eigen leven en
zich laten leiden door het Woord van God.”.

WAT IS RENEW? (einde)
Reacties van deelnemers:
“De eerste avond vond ik moeilijk. Ik dacht: waaraan ben ik begonnen? Nu ben ik blij dat ik
heb doorgezet.”
“In het bijhorende gebedenboekje stond iets van ‘persoonlijke verrijzenis’. Dat voelde ik
ook zo.”
“Ik heb geleerd dat ik in mijn gebed ook om de hulp van de heilige Geest kan vragen.”
“Ik doe veel vrijwilligerswerk. Door RENEW voel ik dat ik nu ook een groeiende behoefte
heb aan gebed.”
“Ik heb mij in mijn leven zo veel vragen gesteld, waar ik alsmaar geen antwoord op kreeg.
Nu heb ik gemerkt dat je rustig wordt, wanneer je je vragen in de handen van God legt.”
“Wat wij hier doen, helpt mij bijzonder. Eindelijk wordt er een keer naar mij geluisterd
wanneer ik spreek over het verlies van mijn partner.”
“In onze parochie is een heel nieuw gemeenschapsgevoel ontstaan. Vele deelnemers van
RENEW zwaaien nu in de kerk naar elkaar en voor of na de H. Mis praten wij wat bij.”
“Voordat wij aan RENEW deelnamen waren wij als een kaars die in de la ligt. Nu zijn wij
een kaars met een vlammetje erop.”
“RENEW leerde mij, dat aandacht hebben voor de persoonlijke Godsrelatie bij mijzelf en
bij anderen, positieve uitwerkingen heeft op het proces van spirituele vernieuwing en
samenwerking in de parochies.
W ilt u meer informatie over RENEW ? Belt u dan met mw. A. Bronneberg: 06-40265205

EEN PROFICIAT AAN ....... de heer Paul Heffels !
Op 17 februari werd door de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging aan de heer P. Heffels
de eremedaille in zilver uitgereikt voor zijn 25-jarige inzet voor de kerkmuziek in het
bisdom Roermond en met name in het dekenaat Sittard. W ij feliciteren de heer Heffels
hiermee van harte en hopen dat wij nog lang van zijn muzikale kwaliteiten mogen genieten!
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HEILIGVERKLARING PATER KAREL
op zondag 3 juni zal Pater Karel Houben uit Munstergeleen door Paus
Benedictus XVI heilig verklaard worden. Een unieke gebeurtenis, voor
Munstergeleen, voor ons bisdom, dekenaat en voor heel katholiek Nederland!
Pater Karel werd als Joannes Andreas Houben op 11 december 1821 in
Munstergeleen geboren, als vierde van elf kinderen van een molenaarsgezin. Al op jonge leeftijd wist hij dat hij priester wilde worden. Op 5 november 1845 trad hij in bij de Paters Passionisten in Ere (België), waarbij
hij zijn kloosternaam Karel van Sint Andries ontving. In december 1850 werd hij tot priester gewijd. Enkele jaren later werd hij als missionaris uitgezonden naar Engeland en later
naar Ierland, waar hij dichtbij de mensen stond en bij de bevolking zeer geliefd werd. Echt
faam kreeg Pater Karel door de ziekenzegeningen die hij verrichtte. Hij werd bekend als ‘de
pater met de zegenende handen’. Pater Karel stierf op 5 januari 1893 in Mount Argus
(Ierland) en werd begraven op het kloosterkerkhof, dat meteen een waar bedevaartsoord
werd. Op 16 oktober 1988 werd hij door Paus Johannes Paulus II zalig verklaard. Door zijn
bescheidenheid, eenvoud en steun is Pater Karel een toeverlaat geworden voor velen, zowel
in Ierland als in Limburg, waar duizenden mensen een kaarsje opsteken en komen bidden in
de kapel in zijn geboortehuis in Munstergeleen.
De parochie van Munstergeleen maakt zich op voor een groot feest. Honderden mensen
trekken begin juni naar Rome om op 3 juni de plechtigheid daar bij te wonen. De Stichting
Organisatie Limburgse Bedevaarten te Maastricht organiseert hiertoe een vierdaagse vliegen een achtdaagse busbedevaart. Bent u geïnteresseerd in één van deze reizen, dan kunt u
contact opnemen met deze organisatie, tel 043-3215715. In Munstergeleen zelf wordt de
heiligverklaring op zondag 24 juni gevierd met een groot dankfeest.

KINGER
Ze zind mar effekes gelieënd,
wie blomme
die’ste has gezieënd
in diene ege gaad
en doa
mar inne zoeëmer gruije

die drage da
wer zelver bluj
en zurge zoeë
’t volgend joar
wer in ‘e aanger perk
v’r nuije…

IN HET JAAR VAN HET GEZIN
Bijeenkomsten voor alleenstaande ouders
Speciaal in het kader van het Jaar van het Gezin worden vijf bijeenkomsten voor gescheiden
(of verlaten) ouders georganiseerd. Een alleenstaande moeder vertelt, bemoedigt en geeft
handreikingen vanuit haar eigen ervaring. Alleenstaande ouders -met welke achtergrond of
geloofsovertuiging ook- zijn van harte welkom. .
Plaats:
Edith Stein Trefcentrum, Diepstraat 4 te Echt
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Data:

één serie bijeenkomsten vindt plaats op de woensdagochtend, 9.30- 11.30 u:
18 april, 2 mei, 16 mei, 30 mei, 13 juni;
de andere serie op de dinsdagavond, 20.00-22.00 uur:
24 april, 8 mei, 22 mei, 5 juni en 19 juni
Kosten:
geen
Aanmelding: bij mw. W ies Mom, tel. 0475-589134

BIJZONDERE UITVOERINGEN PETRUSKOOR
Passieconcert op Palmzondag
Zondag 1 april zal het St-Petruskoor o.l.v. Arno Kerkhof om 15.00 uur een Passieconcert
verzorgen in de St-Petruskerk. Er worden werken uitgevoerd van o.a . Antonio Lotti, Anton
Bruckner, Johann Michaël Haydn en Andreas Hammerschmidt. Het passieverhaal verbindt
de muziekstukken met elkaar. Medewerking verlenen Bianca Lenssen, sopraan, Ben Kerkhof, orgel en Hildegard M oonen, viola da gamba.
Pasen
Tijdens de Hoogmis van 11.30 uur op Eerste Paasdag (8 april) zal koor met orkestbegeleiding de Spatzenmesse van W .A. Mozart uitvoeren. Verder zal het koor tijdens de H.Mis
enkele bijzondere motetten ten gehore brengen, o.a. het Victimae Pascali Laudes van
Michael Haydn en het bekende Halleluja van Händel.
Petrusfestival
Op 2 en 3 juni zal in de Sittardse binnenstad voor het eerst het Petrusfestival plaatsvinden;
het Petruskoor is dan op zondag om 11.30 uur te beluisteren met muzikale ondersteuning
van de Philharmonie.

VASTENACTIE VOOR KAMEROEN EN GHANA
U hebt het vast al gezien: in dit parochieblad treft u het weer het bekende Vastenzakje aan.
Onze parochies houden de vastenactie dit jaar ten behoeve van een tweetal projecten: ter
ondersteuning van het werk van Pater Frans M eulemans in Kameroen (waarover u in het
vorige parochieblad hebt kunnen lezen) en voor een scholings- en kredietproject voor
vrouwen in Ghana.
In Ghana werkt Vastenaktie samen met de organisatie W ADEP (W omen and Development)
in tientallen dorpen aan alfabetisering en voorlichting. Ze helpt mensen spaargroepen
opzetten, geld opzij te leggen, een budget te beheren en te investeren in activiteiten die een
inkomen opleveren. Of het nu gaat om leren lezen en schrijven, het opzetten van spaargroepen, aidsvoorlichting, het principe is telkens hetzelfde: mensen, in het bijzonder vrouwen en
meisjes, bewust laten worden van hun eigen mogelijkheden. Het gaat om, voor ons, kleine
bedragen, vaak niet meer dan een paar tientjes, maar voor de deelneemsters maakt het een
groot verschil. Vrouwengroepen batikken textiel voor de verkoop of maken andere handwerkproducten, verzamelen honing, verhandelen voedselgewassen op de lokale markt.
‘W ADEP’ heeft vrede gebracht in huis’, zegt Regina Tsikeri, één van de vrouwen die aan de
W ADEP activiteiten meedoet. Vrede omdat ze met een kleine lening een waterpomp kon
aanschaffen en nu meer aubergines teelt, waardoor haar kinderen naar school kunnen. Ze
hoeft met haar man niet telkens meer het gevecht aan te gaan over het schoolgeld. Er zijn al
belangrijke stappen gezet om de positie van de vrouwen sterker te maken. Maar zij willen
hun activiteiten voortzetten. U kunt hen daarbij steunen.
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Met de hulp van het bisdom Roermond, afd Missie, met MIVA en vele anderen is Frans
M eulemans 18 maanden geleden begonnen. in Kameroen. Er wordt nu al hard gewerkt aan
de bouw van school, en aan een parochiecentrum waarbij een Hulppost wordt ondergebracht.
Ook moet de waterleiding geheel vernieuwd worden. Vorig jaar zijn we al voorzichtig
begonnen met de eerste inzameling voor dit project, we gaan er nu mee door nu we meer
weten over dit uitzonderlijk project. U ziet dat we met zijn allen de armsten onder ons
bijzonder kunnen steunen en daarom stellen we dit jaar weer enthousiast aan U voor:
Help onze Frans - via dezeVastenactie
Help de vrouwen in Ghana - via deze Vastenactie
De Vastenzakjes worden in de Goede W eek huis aan huis opgehaald. Onze vrijwillige
collectanten - met legitimatie - steken in dit ophalen heel wat tijd en energie. Helpt u hen een
handje door hen vriendelijk te ontvangen en uw Vastenzakje al bij de voordeur klaar te
hebben liggen! Natuurlijk kunt u ook uw gevulde zakje achterin de kerk deponeren of uw gift
overmaken op giro 1996699 van Kerk en W ereld Dekenaat Sittard o.v.v Vastenactie 2007

KLEDINGINZAMELING VOOR MENSEN IN NOOD
De landelijke voorjaarinzamelingen van Sam’s Kledingactie voor M ensen in
Nood gaan weer beginnen. Dit jaar viert Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood haar 40jarig bestaan en daarmee is zij de oudste charitatieve
kledinginzamelaar van Nederland. Bij de kledinginzameling wordt Sam’s Kledingactie
ondersteund door honderden vrijwilligers.
De opbrengst van de kleding gaat naar een voedselzekerheidsprogramma in Oost-Congo
(meer informatie over dit project kunt u achter in de kerk vinden).
Ook in onze gemeente vindt weer een inzameling plaats U kunt uw goede, nog draagbare
kleding, schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plastic zakken afgeven
op:
zaterdag 14 april van 10.00 - 12.00 uur
bij:
sacristie Petruskerk - Kerkplein Binnenstad
Pauluskerk - Limbrichterveld

NIEUWKOMERS ZIJN WELKOM!
Aan alle katholieken die nieuw zijn komen wonen in onze Binnenstadsparochie:
Van harte welkom namens onze Deken, Kapelaan, Diakens en Welkomstgroep!
Bent u een nieuwe parochiaan of bent u binnen de parochie verhuisd? Dan verzoeken wij u
vriendelijk ons uw nieuwe adres en telefoonnummer door te geven. Dat kan schriftelijk of
telefonisch bij de pastorie, Kloosterplein 10, 6131 EP Sittard, 4512275 of bij mw. R.
Gieskens, Mgr. Claessensstraat 33, 6131 AH Sittard, 4519039.
Hartelijk dank!
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Parochie H. Petrus en H. Michaël - Sittard
Pastoor-Deken W. van Rens, Kloosterplein 10, ? 4512275
Kapelaan G. van der Wegen, Oude Markt 24, ? 4512628
Diaken B. ter Haar, Baandert 23, ? 4513381
Noodnummer ? 4515141
Kerkbijdrage: Giro 1032540 - Rabobank 147603676
t.n.v. Penningmeester Parochie-Comité Sittard

UW AANDACHT S.V.P.
Zaterdag 31 maart om 18.00 uur Gezinsviering in de St-Petruskerk, waarin de Communicanten met hun zelfgemaakte Palmpasen door de kerk trekken en zich aan de parochie zullen
presenteren.
Zondag 1 april Palm-of Passiezondag: aan het begin van alle diensten wijding van de
palmtakken en lezing van het palmevangelie volgens Lucas. De H.Mis van 11.30 uur in de

St-Petruskerk wordt opgeluisterd door het jeugdkoor.
‘s Middags om 15.00 uur in de Petruskerk het Passieconcert door het Petruskoor.
Maandag, dinsdag en woensdag in de Goede Week: na de avondmissen van 19.00 uur in
respectievelijk de Petruskerk - Bernadettekerk - Pauluskerk om 19u30 de Boeteviering ter
voorbereiding op het Hoogfeest van Pasen, met de mogelijkheid deze boeteviering persoonlijk
met het Sacrament van Boete en Verzoening af te sluiten.

PAASCOMMUNIE
Zoals gebruikelijk wordt de H. Communie aan onze zieken en aan huis gebondenen
gebracht op Witte Donderdag, 5 april, vanaf 16.00 uur.
Wilt u graag deze Paascommunie ontvangen maar staat u niet op onze parochiële ziekenlijst, neemt u dan even contact op met één van
de leden van de parochiegeestelijkheid of met de administratie.

Woensdag 4 april om 19.00 uur vindt in de Sint Christoffelkathedraal in Roermond de
Chrisma-Mis plaats; de Bisschop wijdt in deze viering de Heilige Oliën voor het H. Doopsel, de H. Ziekenzalving, het H. Vormsel en H. Priesterschap. Iedereen is welkom!
Donderdag 5 april: Witte Donderdag. Wij vieren en gedenken de instelling door onze
Heer Jezus Christus van de H. Eucharistie en het H. Priesterschap. Vanaf 16.00 uur wordt
aan de zieken en aan huis gebondenen thuis de H. Paascommunie gebracht. Om 19.00 uur
wordt in de St-Petruskerk voor de drie parochies gezamenlijk de Plechtige H. Mis van
Witte Donderdag (met voetwassing) gehouden, opgeluisterd door de Schola Cantorum
Sanctus Michaël, waarna Stille Aanbidding van het H. Sacrament tot 24.00 uur.
Goede Vrijdag 6 april: Vasten-en onthoudingsdag. Wij vieren en gedenken het heilbrengende lijden en sterven van Onze Heer Jezus Christus.
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Om 15.00 uur de plechtige Kruisweg in de St-Petruskerk (ook Kruisweg in de Bernadettekerk en de Pauluskerk).
Om 19.00 uur in de St-Petruskerk de plechtige liturgie van Goede Vrijdag met lezingen,
lijdensverhaal, voorbeden, kruisverering en communiedienst
Paaszaterdag 7 april: Stille Zaterdag. Pas om 21.00 uur begint de Paaswake: deze wordt in
alledrie de parochiekerken gehouden. Tijdens deze diensten wordt de
Paasboodschap van de Verrijzenis verkondigd en uitgejubeld, hernieuwen
we onze doopbeloften en vieren we na drie dagen weer de H. Eucharistie.
Paaszondag 8 april: Hoogfeest van Pasen. Wij vieren de Verrijzenis
van onze Heer Jezus Christus, waarmerk en onderpand van onze eigen
verrijzenis uit de dood. De Missen zijn als op zondag, -er is een extra H
Mis in de Pauluskerk om 9u30-, maar er is geen avondmis.
Paasmaandag 9 april: Paasmaandag. De diensten zijn als op zondag geen extra dienst in de Pauluskerk!! - en er is geen avondmis. Alle kinderen zijn uitgenodigd om na de H.Mis van 11.30 uur paaseieren te komen
zoeken: bij goed weer in de tuin van de Deken, bij slecht weer in ‘os Honk’ aan de Oude
Markt naast de Basiliek.
Dinsdag 10 t/m zaterdag 14 april: Paasoctaaf: wij vieren een week lang het Hoogfeest van
Pasen.
Zondag 15 april: Beloken Pasen, zondag van de Goddelijke Barmhartigheid
Zondag 22 april: Derde zondag van Pasen
Zondag 29 april: Roepingenzondag, zondag van de Goede Herder
Maandag 30 april: om 10.00 uur in de St-Petruskerk een oecumenische gebedsdienst b.g.v.
Koninginnedag, opgeluisterd door OratoriumVereniging Sittard en de Philharmonie
Dinsdag 1 mei: H. Jozef, de arbeider.
N.B. In de meimaand vervalt het Heilig Uur en het Lof op de donderdagen, omdat we ons in
deze maand - evenals in de oktobermaand - graag aansluiten bij het dagelijkse Maria-lof om
18.30 uur in de Basiliek van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart aan de Oude Markt. Op
zon- en feestdagen begint dit lof om 15.30 uur. Op zaterdag wordt in de Basiliek om 15.30
uur het rozenhoedje gebeden. Op maandag is er geen lof.
Vrijdag 4 mei: om 18u45 is er obij gelegenheid van de dodenherdenking een oecumenische Dienst van Woord en gebed in de kapel van het klooster St.-Agnetenberg in de
Plakstraat. Aansluitend is er een stille tocht naar het kerkhof.
Tevens eerste vrijdag van de maand, toegewijd aan het H. Hart van Jezus.
Vanaf 17.00 uur wordt de H. Communie gebracht aan de zieken en aan huis gebondenen
Zondag 6 mei: Vijfde Zondag van Pasen

REGINA CARMELI
8-DAAGSE RETRAITE - in stilte
‘God is liefde’
Johannes schrijft in het Nieuwe Testament: “God is liefde: wie in de liefde
woont in God en God is met hem.” (1 Joh. 4, 16). In zijn eerste encycliek
schrijft paus Benedictus XVI; deze woorden van Johannes brengen tot
uitdrukking wat de kern is van het christelijk geloof en van het christelijk
Godsbeeld. Daaruit vloeit ook het beeld van ons-mens-zijn voort en komt
de weg vrij die wij moeten gaan.
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Leiding:
Pater Bonifatius Honings
Datum:
donderdag 12 april, 17.00 uur t/m zaterdag 21 april, 9.30 uur
Kosten:
€ 317,-MIDDAG
‘De Zalige Moeder Maria-Teresa van de H. Jozef’
Leiding:
Mw. Akkie Asberg-Smals
Datum:
zaterdag 5 mei, 15.00-17.00 uur
Kosten:
€ 6,-INFORMATIE EN AANMELDINGEN: Bezinningshuis Regina Carmeli, Kollenberg 2,
Postbus 28, 6130 AA Sittard, F 046-4525380, Zr. M. Gisela.

GEDOOPT - VOLWASSENENDOOP IN PAASWAKE
Senna en Djesmin, dochters echtpaar Smulders-Sullot, Manton (USA) 25-02-2007.
Bo, dochter van het echtpaar Maes-L’Ortye, Korenstraat 12, 25-2-2007
Alexander, zoon van het echtpaar Offermans-Bruton, Gulicksestr. 16, 25-02-2007
Caitlin, dochter van het echtpaar Fuchs-Sepulveda, H. van Veldekestr. 48, 04-03-2007
Damiano, zoon van het echtpaar Spano-Kurja, Fort Sanderbout 6, 04-03-2007
Kep, zoon van het echtpaar Eikelboom-Rulkens, Odasingel 108, 11-3-2007
Kaya, dochter van het echtpaar Rietrae-van Wijk, Vrangendael 24, 11-3-2007
Dylano, zoon het echtpaar Schumans-van der Veen, Ericastraat 20, 11-3-2007
Toby, zoon van het echtpaar Van den Tempel-Kremer, Rolandsweg 25, 11-3-2007
Proficiat! Wij bidden dat Senna, Djesmin, Bo, Alexander, Caitlin, Damiano, Kep, Kaya,
Dylano en Toby onder de goede zorgen van hun ouders en naar hun voorbeeld en ook
dat van hun peter en meter en van de hele geloofsgemeenschap, mogen opgroeien tot
goede christenen.
In de Paaswake worden de Sacramenten van het H. Doopsel, H.Vormsel en H, Communie toegediend aan een volwassene Dhr. M arcel A. M . Peijzel, Karolingenstraat 158 ,
Sittard. Hij is 31 jaar en we wensen hem Gods genade toe met deze zo belangrijke stap
in zijn leven.

KERKELIJK HUWELIJK
Paul Hendriks en Silvia Schuman, Paardestraat 11a, 19-5-2007
Carlo Zelissen en Lilian Eijkenboom, Heerlenerweg 58, 1-6-2007
Marco Lemmens en Bianca van Hoof, H. v. Veldekestraat 52, 8-6-2007
Roy van de W al en Sabrina Oey, Eisenhowerstraat 207, 22-6-2007
Bart Smeets en W endy van Zuiden, Smithlaan 12, 29-6-2007
’God, onze eeuwige Vader, beware u in eenheid van hart en
moge de vrede van Christus steeds wonen in u en in uw huis’
(Uit de huwelijksliturgie)

OVERLEDEN
Hein W ielinga, Odasingel 185, 78 jaar, † 14-02-2007
Charlotte Oremus-Roppe, Schuttestraat 2, 85 jaar, † 24-02-2007
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Bertha Heijmans-Hermans, Pr. Kennedysgl 24, 77 jaar, † 25-02-2007
Philomène Paques-Cals, Brandstraat 10, 73 jaar, † 26-02-2007
Mia Breukers-Arets, Mgr. Claessensstraat 24, 85 jaar, † 04-03-2007
Maria van Rooij-Faessen, Toon Hermanssgl 23, 89 jaar, † 07-03-2007
Mil Pfennings, Putstraat 124, 85 jaar, † 15-03-2007
Jan Meulenberg, Putstraat 122, 81 jaar, † 15-03-2007
Immel Jaspers, De Lemborgh, 74 jaar, † 17-03-2007
Nico Bitsch, em rector, Schuttestraat 21, 70 jaar, † 25-03-2007
Mogen zij allen rusten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer.

KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES
Om er zeker van te zijn dat de misintenties in het parochieblad vermeld worden, dienen ze
uiterlijk 4 mei 2007 opgegeven te zijn op de pastorie, Kloosterplein 10, of op ons e-mailadres, 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 31 maart
18.00 uur plzwd Hein W ielinga; gestpljrd
Jean W illems; pljrd Jeanne Op den CampPhilippen, Hein Frenken; plev Gertruda
Dieteren-van Neer ; nad Charlotte OremusRoppe, Bertha Heijmans-Hermans, Philomène Paques-Cals, Mia Breukers-Arets,
Maria van Rooij-Faessen, Jan Meulenberg,
Mil Pfennings, Immel Jaspers, em. rector
Nico Bitsch (samenzang)
Zondag 1 april - Palm- of Passiezondag
11.30 uur gestpljrd v zielenrust van pastoordeken mgr. Ben Janssen, de rust van zijn
ouders, de echtelieden Janssen-de Ponti en
de zielenrust van zijn broer en zusters, em.
past. Dominique van Eys, Mathieu Grijs,
Mien Laumen, oud. Custers-Stassen, overl
oud Kissels-van Neer en oud. Tossaint-W eerenbeck; gestplev overl. oud Damen-Colaris
en dochters Francientje en Yvonne , overl.
ouders Eyckeler-Buijzen en dochter Marijke,
overl. echtp. Feron-Hoenen en em-past. Eduard Hoenen; pljrd Emile W agemans, overl.
ouders Lenie en Laurens Erkens-Ruers en
voor de fam Erkens en Ruers. (Jeugdkoor)
M aandag 2 april (in de Goede Week)

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
tev de H.Geest v allen die in ons bisdom en
in parochies zijn gesteld om leiding te geven

19.00 uur echtp De Wever-Brouwers en
zoon Leon, voor ouders Schmidt-Fliegel,
Netta en Tilke
19.30 uur Boeteviering (samenzang)
Dinsdag 3 april (in de Goede Week)
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen ;
tev H Engelbewaarders uit dankbaarheid
voor bescherming en leiding

19.00 uur voor fam Wyszenko, Meerts en
Hendriks, tev deken Tijssen voor ons katholiek geloof
Woensdag 4 april (in de Goede Week)
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
tev St. Joseph voor goede gezinnen en de
moed om godsdienstig te leven
19.00 uur voor Cor de W it en Dory Neilen

Donderdag 5 april - Witte Donderdag
08.00 uur geen ochtendmis
Viering van het Paastriduüm
Instelling Eucharistie en Priesterschap,
en van de naastenliefde
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
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08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen ;
voor Martin Meuwissen
voord vw buurt Paardestraat (Michielkoor) 19.00 uur gestev v de overl families W iktor
Vrijdag 6 april - Goede Vrijdag
en Frühling; v fam Wyszenko, Meerts en
Het lijden en sterven van Onze Heer
Hendriks,
15.00 uur Kruisweg
Donderdag 12 april - Donderdag onder
19.00 uur Herdenking van het lijden en ster- het octaaf van Pasen
ven van de Heer (Samenzang)
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Zaterdag 7 april, Paaszaterdag 19.00 uur gestev Fine Close, overleden
Stille Zaterdag
echtpaar Meulenberg-Kleuters; ev ouders
Schmidt-Fliegel, Netta en Tilke
21.00 uur Paaswake gestplev levende en
overl. leden fam. Triepels-Vermij en fam
19.30 uur Lof (samenzang)
Jansen-Renckens en v Zef en Truus Triepels- Vrijdag 13 april - Vrijdag onder het
Jansen, echtp Caulfield-Tholen ; plev overl.
octaaf van Pasen
echtel Schrijen-Tholen, lev en overl fam.
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen,
Dieteren en fam. Hellbach; nad Bertha
tev. het Heilig Hart van Jezus
Heijmans-Hermans, Philomene Paques-Cals 19.00 uur voor overl ouders Smeets-RencMia Breukers-Arets, Maria van Rooij-Faes- kens en Mieke, voor Piet Kox, voor Piet v.
sen, Jan Meulenberg, Mil Pfennings, Immel Gellekom, tev H Priesters en voor de vrede
Jaspers, em rector Nico Bitsch (Petruskoor) Zaterdag 14 april - Zaterdag onder het
Zondag 8 april - Hoogfeest van Pasen
octaaf van Pasen
11.30 uur plzwd Charlotte Oremus-Roppe; 08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
gestplev voor zielerust van pastoor-deken
mgr. Ben Janssen ; Riet Pfennings-van Sant-

gestpljrd overl. fam. Mertens-Pötsch, Lies
Roppe en overl. vd fam. Roppe-Kissels;
gestplev overl. fam. Muyres-Maessen; pljrd
Henny Langeveld, Ton Schalkx en v Jules v
Banning, Jeu Tonglet en Maria Boonen en
ook v Tillie Kusters-Tonglet; plev Mia Rutten, Miny Reijnders-Kuijpers (Petruskoor)

Maandag 9 april - Maandag onder het
octaaf van Pasen, Paasmaandag
11.30 uur (Jeugdkoor)
Géén Avondmis
Dinsdag 10 april - Dinsdag onder het
octaaf van Pasen
08.00 uur gestjrd Trude Zeekamp; voor
overl ouders Leonard Dieteren en Maria
Brandts uit dankbaarheid
19.00 uur gestev overl. ouders SchaekensPeulen en zonen Jozef en Martin, echtp
Caulfield-Tholen; tev deken Tijssen voor

ons katholiek geloof
Woensdag 11 april - Woensdag onder het
octaaf van Pasen
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voor priesterroepingen in parochie, dekenaat
en bisdom, voor overl ouders Meerts

18.00 uur plzwd Philomene Paques-Cals;
gestpljrd overl. oud en grootoud Van AckerKlinkenbergh en zoon Paul, overl. ouders
Paques-Dols en dochter Elvire ; 1e pljrd Jean-

ny Maessen-Collombon en pljrd Jan Maessen, pljrd Chel Ruers; plev ouders GieskensMartens, Leonie Dieteren-Meyer ; nad Maria
van Rooij-Faessen, Jan Meulenberg, Mil
Pfennings, Immel Jaspers, em. rector Nico
Bitsch (samenzang)
Zondag 15 april - Beloken Pasen en zondag van de Goddelijke Barmhartigheid
11.30 uur plzwd Bertha Heijmans-Hermans,
Mia Breukers-Arets; gestpljrd overl. ouders
Kretzers-Nortier; overleden familieleden
Pier-W eijzen (Beeker Koorzang)

Maandag 16 april
08.00 uur gestev Lies Roppe en overl. fam.
Roppe-Kissels , echtp Caulfield-Tholen
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19.00 uur gestev R.P. Jan Janssen ; echtp De
Wever-Brouwer en zoon Leon, echtp.
Keymis-Buyink

Dinsdag 17 april
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur voor fam Wyszenko, Meerts en
Hendriks en mgr Ben Janssen, tev deken
Tijssen voor ons katholiek geloof
Woensdag 18 april
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev overleden echtpaar
Kaptein-Haagmans; plev overledenen vd
families Gieskens-Muyres en CorbeijKerrens; voor Cor de Wit en Dory Neilen

Donderdag 19 april
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev Ria Scheers, Frits Pfennings; ev oud Schmidt-Fliegel,Netta en Tilke
19.30 uur Lof (samenzang)
Vrijdag 20 april
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev oud. Kleikamp-Lemmens

Thoné, Freek Boels; tev deken Tijssen voor
ons katholiek geloof
Woensdag 25 april, H. Marcus, evangelist
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev overl fam. Feron-Hoenen ;

ev ouders Schmidt-Fliegel, Netta en Tilke
Donderdag 26 april
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen ; v
overl fam Bisschops-Maessen
19.00 uur gestev Corry Close en familie;
voor fam Wyszenko, Meerts en Hendriks,
19.30 uur Lof (samenzang)
Vrijdag 27 april, H. Petrus Canisius,
priester en kerkleraar
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestjrd overl ouders SchreursNeilen; gestev overl. oud Kleinjans-Kühnen

Zaterdag 28 april
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
overl. grootouders Simonis-Tummers en
ouders Hage-Simonis

18.00 uur plzwd Mil Pfennings; plev voor
Lien Beursgens-Verwijlen, fam. Arnold Dieteren, em. rector Nico Bitsch (samenzang)
Zondag 29 april - Vierde zondag van
Pasen, Zondag van de Goede Herder,
Roepingenzondag
overl ouders Beursgens-Schörgers; jrd Gertie Coenen-Honings en overl ouders Honings 11.30 uur plzwd Jan Meulenberg en Immel
Jaspers; gestpljrd overl. echtp. BergmansSalden; nadiensten v Jan Meulenberg, Mil
Schattenberg, Margriet Diederen-Roebroek,
Pfennings, Immel Jaspers , em. rector Nico
overl echtpaar Van den Camp-Pasmans en
Bitsch (Jeugdkoor)
Zondag 22 april, Derde zondag van Pasen dochter Riet van den Camp (samenzang)
Maandag 30 april Koninginnedag
11.30 uur gestpljrd overl. ouders Sjeng
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Janssen en Maria Janssen-Schurgers, Mar10.00 uur Oecumenische Dankdienst
griet Diederen-Roebroek, Joep Lammers;
gestplev overl. echtpaar Roebroek-W illems; (Oratoriumvereniging + Philharmonie)
19.00 uur gestev overl. echtp. Lejeune-Haspljrd Boy Werdens (Petruskoor)
sig ; v ouders Schmidt-Fliegel, Netta en Tilke
Maandag 23 april
Dinsdag 1 mei
08.00 uur v overl fam Smeets-Bouwels
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen ;
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Zaterdag 21 april
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
18.00 uur plzwd Maria v Rooij-Faessen;
gestpljrd overl. echtp Martens-v Loo , gestev

Dinsdag 24 april
08.00 uur gestev em-pastoor Eduard Hoenen, echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev overl. echtpaar Schijns-

tev H Engelbewaarders uit dankbaarheid
voor bescherming en leiding

19.00 uur tev deken Tijssen voor ons katholiek geloof
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Woensdag 2 mei, H. Athanasius, bisschop
en kerkleraar
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen ;
tev St. Joseph voor goede gezinnen en de
moed om godsdienstig te leven
19.00 uur voor Cor de W it en Dory Neilen

Donderdag 3 mei, HH. Filippus en Jakobus, apostelen
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev W ahdek Slaby; voor fam
Wyszenko, Meerts en Hendriks,
Vrijdag 4 mei
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen,

plev Miny Reijnders-Kuijpers (Petruskoor)
Maandag 7 mei
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
tev de H.Geest v allen die in ons bisdom en
parochies zijn gesteld om leiding te geven
19.00 uur gestjrd overl. ouders Blous-Ten
Dijck; echtp. De Wever-Brouwers en zoon

Leon
Dinsdag 8 mei
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur v fam Wyszenko, Meerts en Hendriks, oud Schmidt-Fliegel, Netta en Tilke
Woensdag 9 mei
tev het Heilig Hart van Jezus
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur Riet Pfennings-van Santvoord vw 19.00 uur gestev overleden ouders en
buurt Paardestraat, tiv H. Priesters en voor
grootouders Corbeij-Kerrens
de vrede
Donderdag 10 mei
Zaterdag 5 mei
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
voor overl ouders Leonard Dieteren en Mavoor priesterroepingen in parochie, dekenaat
en bisdom

ria Brandts uit dankbaarheid
19.00 uur gestev overl. echtp Schijns-Thoné

14.30 uur Eucharistieviering bgg van 50jarig huw. echtp Zweipfenning-v.d. Dussen
18.00 uur pljrd v Margaretha en Chris Salden en v Co en Jo Nielander-Salden; plev
Wil Martens, em rector Nico Bitsch
(samenzang)
Zondag 6 mei, Vijfde Zondag van Pasen
11.30 uur gestpljrd Mia Durlinger-W illems;

Vrijdag 11 mei
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; ev
tev H. Antonius
19.00 uur gestev overl. echtp. Feron-Hoenen en em-past. Eduard Hoenen

Zaterdag 12 mei
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

S T .-M IC HIELSK ER K
Zondag 1 april - Palm- of Passiezondag
08.30 uur tev O.L. Vrouw van Lourdes
09.30 uur gestplev echtp Caulfield-Tholen

(samenzang)
16.30 uur vesperdienst
17.30 uur tev H. Bernadette (Life Teen)

Zondag 8 april - Hoogfeest van Pasen
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
09.30 uur gestpljrd diaken Thijs Cornelissen
en echtg. Zus Cornelissen-Konings; gestplev
Corry W etzels-W ilms en voor bijz. intentiegestplev pastoor Zef Pfennings

14

Géén Avondmis
Maandag 9 april - Tweede Paasdag
08.30 uur voor onze parochie
09.30 uur gestplev echtp Caulfield-Tholen
(samenzang)
Géén Avondmis
Zondag 15 april, Beloken Pasen en zondag
van de Goddelijke Barmhartigheid
08.30 uur plev fam Derrez
09.30 uur gestplev echtp Caulfield-Tholen
(samenzang)
17.30 uur tev O.L. Vrouw van Lourdes
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(Life Teen)

Zondag 22 april, Derde zondag van Pasen
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
09.30 uur plev Nenette Oosterwijk-Corbeij
(samenzang)
17.30 uur pljrd. voor Adrianus Oomens en
zijn zus Hendrika

Zondag 29 april, Vierde zondag van Pasen Zondag van de Goede Herder,
Roepingenzondag
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

09.30 uur pljrd fam. Tummers-van Erp; plev
voor Jan Peters (samenzang)
17.30 uur tev O.L. Vrouw van Lourdes
Zondag 6 mei, Vijfde Zondag van Pasen
08.30 uur plev fam. W illems-Bronneberg ,
Helena Tummers
09.30 uur gestpljrd. overl. ouders en grootouders Claessens-van Eylen , tevens voor

zoon Eddy Claessens (samenzang)
17.30 uur gestplev echtp Caulfield-Tholen
(Life Teen)

BASILIEK VAN O.L. VROUW VAN HET H. HART
Zondag 1 april, Palm- of Passiezondag
10.30 uur pljrd Nelly Willems-Ketels en
voor overl ouders Castro-Schellinx; plev
voor alle levende en overl leden vd
Aartsbroederschap
Dinsdag 3 april
08.30 uur overl echtpaar Caulfield-Tholen
Woensdag 4 april
08.30 uur overl echtpaar Caulfield-Tholen
Donderdag 5 april, Witte Donderdag
géén vieringen
Vrijdag 6 april, Goede Vrijdag
géén vieringen
Zaterdag 7 april, Paaszaterdag
géén vieringen
Zondag 8 april, Hoogfeest van Pasen
10.30 uur voor overl ouders CastroSchellinx, overl echtpaar Caulfield-Tholen
Maandag 9 april, Paasmaandag
10.30 uur overl echtpaar Caulfield-Tholen
Dinsdag 10 april
08.30 uur overl echtpaar Caulfield-Tholen,
voor een goede afloop v een bevalling van
kleinkind
Woensdag 11 april
08.30 uur overl echtpaar Caulfield-Tholen
Donderdag 12 april
08.30 uur ev kinderen van de Kinderkrans
en leden van de Aartsbroederschap, overl
echtpaar Caulfield-Tholen
10.30 uur voor fam G. Joosten-Gonera en
voor Margriet Roebroek en haar familie
Vrijdag 13 april

08.30 uur overl echtpaar Caulfield-Tholen
Zaterdag 14 april
09.00 uur overl echtpaar Caulfield-Tholen
Zondag 15 april
10.30 uur overl echtpaar Caulfield-Tholen
Dinsdag 17 april
08.30 uur overl echtpaar Caulfield-Tholen
Woensdag 18 april
08.30 uur overl echtpaar Caulfield-Tholen
Donderdag 19 april
08.30 uur ev kinderen van de Kinderkrans
en leden van de Aartsbroederschap
10.30 uur voor Jan Jessen en familie, overl
echtpaar Caulfield-Tholen
Vrijdag 20 april
08.30 uur voor overl fam Arnoldts-Thissen,
overl echtpaar Caulfield-Tholen
Zaterdag 21 april
09.00 uur overl echtpaar Caulfield-Tholen
Zondag 22 april
10.30 uur overl echtpaar Caulfield-Tholen
Dinsdag 24 april
08.30 uur overl echtpaar Caulfield-Tholen
Woensdag 25 april
08.30 uur overl echtpaar Caulfield-Tholen
Donderdag 26 april
08.30 uur ev kinderen van de Kinderkrans
en leden van de Aartsbroederschap
10.30 uur uit dankbaarheid
Vrijdag 27 april
08.30 uur overl echtpaar Caulfield-Tholen
Zaterdag 28 april
09.00 uur overl echtpaar Caulfield-Tholen

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

15

Zondag 29 april
10.30 uur overl echtpaar Caulfield-Tholen
Dinsdag 1 mei
08.30 uur overl echtpaar Caulfield-Tholen
18.30 uur Marialof
Woensdag 2 mei
08.30 uur overl echtpaar Caulfield-Tholen
18.30 uur Marialof
Donderdag 3 mei
08.30 uur ev kinderen van de Kinderkrans
en leden van de Aartsbroederschap
10.30 uur overl echtpaar Caulfield-Tholen
18.30 uur Marialof
Vrijdag 4 mei
08.30 uur overl echtpaar Caulfield-Tholen
18.30 uur Marialof
Zaterdag 5 mei
09.00 uur overl echtpaar Caulfield-Tholen
15.30 uur Rozenhoedje
Zondag 6 mei

10.30 uur overl echtpaar Caulfield-Tholen
15.30 uur Marialof
Dinsdag 8 mei
08.30 uur overl echtpaar Caulfield-Tholen
18.30 uur Marialof
Woensdag 9 mei
08.30 uur overl echtpaar Caulfield-Tholen
18.30 uur Marialof
Donderdag 10 mei
08.30 uur ev kinderen van de Kinderkrans
en leden van de Aartsbroederschap
10.30 uur overl echtpaar Caulfield-Tholen
18.30 uur Marialof
Vrijdag 11 mei
08.30 uur overl echtpaar Caulfield-Tholen
18.30 uur Marialof
Zaterdag 12 mei
09.00 uur overl echtpaar Caulfield-Tholen
15.30 uur Rozenhoedje

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

DE TOREN VAN SITTARD
Vaak hoor ik menige Sittardenaar zeggen: als ik de toren van Sittard maar weer zie, dan ben
ik weer blij...... dan voel ik me gerust, ik ben thuis! Deze gevoelens inspireerde Mevr L. van
Gansewinkel, Begijnhofstraat 2A, tot het maken van een 30 cm hoge Sittardse toren in brons. Ze heeft er enkele laten gieten. W ie geïnteresseerd is,
neemt met haar contact op. Tel 046-4511487.

Vergeet A.U.B. de armsten niet !!
Vergeet de Vastenactie niet!
Leg het Vastenzakje klaar of neem het mee naar de Kerk.
U kunt ook overmaken op giro 1996699 van Kerk en Wereld
Dekenaat Sittard o.v.v Vastenactie 2007

Parochie H. Bernadette - Baandert
Pastoor-deken W. van Rens, Kloosterplein 10 F 4512275
Kapelaan G. van der Wegen, Oude Markt 24 F 4512628
Diaken B. ter Haar, Baandert 23 F 4513381
R.K. Kerkbestuur H. Bernadette, Baandert 23
Kerkbijdrage Giro 157.19.73
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Misintenties kunt u opgeven bij de diaken: Baandert 23, tel. 4513381
Het misstipendium ( , 7 leesmis / , 21 hoogmis) kunt u ook overmaken op banknummer:
14.76.04.133 t.n.v. RK Parochie H.Bernadette
Zondag 1 april: Palmzondag Kinderkoor
10u30 Zwd. Leen Brouwers-van Halbeek; Reinhard en Fien v.d.Brock-Limpens;
nadiensten: Annie Salemink-Schmeits; Karel Cremers
Dinsdag 3 april
19u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en rel.leven
19u30 Boeteviering
Vrijdag 6 april: Goede vrijdag (vasten- en onthoudingsdag)
15u00 Kruisweg
Zondag 8 april: Hoogfeest van Pasen Schola Gregoriana Sittardiensis
10u30 uit dankbaarheid vw. 50 jaar oprichtingsdecreet Bernadetteparochie; pastoor Jos.Linssen;
oud.van Tilburg-Kusters; ovl.fam. Hanselaar
nadiensten: Annie Salemink-Schmeits; Karel Cremers
Maandag 9 april: tweede Paasdag Kinderkoor
10u30 levenden en overleden leden v.d. KBO Baandert
Dinsdag 10 april
9u00 gest. t.e.v. OLV van Lourdes en H.Bernadette
Donderdag 12 april
9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en rel.leven
Zondag 15 april: 2e zondag van Pasen (Beloken Pasen)
10u30 Zwd. Annie Salemink-Schmeits nadienst: Karel Cremers
Dinsdag 17 april
9u00 gest. t.e.v. OLV van Lourdes en H.Bernadette
Donderdag 19 april
9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en rel.leven
Zondag 22 april: 3e zondag van Pasen
10u30 voor de geloofsopvoeding in de gezinnen
nadienst: Karel Cremers
Dinsdag 24 april: H.Fidelis van Sigmaringen, priester en martelaar
9u00 t.e.v. H.Bernadette
Donderdag 26 april
9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en rel.leven
Zondag 29 april: 4e zondag van Pasen
10u30 Bernard Köhlen nadienst: Karel Cremers
Dinsdag 1 mei: H.Jozef arbeider
9u00 t.e.v. O.L.Vrouw van Lourdes
Donderdag 3 mei: Feest van de HH. Filippus en Jakobus, apostelen
9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en rel.leven
Zondag 6 mei: 5e zondag van Pasen Schola Gregoriana Sittardiensis
10u30 Zwd. Karel Cremers; jrd. Trautsche Jacobs-Beursgens; Reinhard en Fien v.d.BrockLimpens
Dinsdag 8 mei: HH.W iro en Plechelmus, bisschoppen, en Otger, diaken
9u00 Frans Fiddelers en Gertrudis Mostard
Donderdag 10 mei
9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en rel.leven
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OVERLEDEN
26 februari: Annie Salemink-Schmeits (85 jaar), Odilia (voorheen Odaflat)
18 maart: Karel Cremers (90 jaar), Gelrehof 26
VASTENACTIE 2007
In dit parochieblad treft u het vastenzakje aan. De gevulde zakjes worden bij u opgehaald. Treffen
de medewerk(st)ers u niet thuis aan, dan kunt u het gevulde zakje ook in de brievenbus achter
in de kerk of in de brievenbus van de pastorie deponeren. (zie ook blz 6-7-16)
MEDEDELINGEN ROND PASEN
- Dinsdag 3 april is om 19u30 na de H.Mis van 19u de boeteviering voor Pasen.
- Bent u met Pasen niet in de gelegenheid naar de kerk te komen en wilt u toch de H.Communie
ontvangen, geef dit dan even door op de pastorie: Baandert 23, tel. 4513381. Ook u zult
dan thuis de H.Communie gebracht krijgen: op Witte Donderdag 5 april in de ochtend en
in de ontmoetingsruimte op de 3 e etage in de Odaflat op Paaszaterdag 7 april om 11 uur.
- Witte Donderdag is één viering voor onze 3 parochies in de Petruskerk om 19 u.
- Goede Vrijdag: in alle 3 parochies 's middags om 15 uur de Kruisweg. 's Avonds om 19
uur is alleen in de Petruskerk de plechtige avonddienst van Goede Vrijdag.
- Vanwege het feit dat deken van Rens momenteel de zorg heeft voor 6 parochies en het gegeven
dat de Paaswake in de Bernadettekerk weinig kerkgangers telt, is er geen Paaswake in de
Bernadettekerk. Iedereen is welkom in de Petruskerk voor de Paaswake op zaterdag 7 april
's avonds om 21 uur.
- Op 1e en 2e Paasdag is in de Bernadettekerk om 10.30 uur een plechtige H.Mis. Op 1e Paasdag
vieren we in dankbaarheid het feit dat 50 jaar geleden het oprichtingsdecreet van onze
Bernadetteparochie werd ondertekend.
KINDERW OORDDIENST
Op de zondagen 8 en 22 april maart is tijdens de H.Mis van 10.30 uur weer een kinderwoorddienst,
met name bedoeld voor kinderen van 8 tot 12 jaar.
ROEPINGENZONDAG
De bisschop schrijft ieder jaar bij gelegenheid van roepingenzondag (4 e zondag van Pasen) een
brief waarin hij speciale aandacht schenkt aan de bijzondere roeping van de mens. Tevens beveelt
hij een collecte aan voor de priester- en diakenopleiding van ons bisdom. We houden daarom
op zondag 29 april een deurcollecte voor dit doel.
H.COMMUNIE VOOR AAN HUIS GEBONDENEN
Op vrijdag 4 mei (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 3 mei) wordt deze in de rest van de parochie
rondgebracht.
KERKBALANS 2007: EEN KERK IS VAN BLIJVENDE W AARDE
Uw kerkbijdrage kunt u overmaken op Gironummer 157.19.73 t.n.v. Parochie H. Bernadette,
Baandert 23, Sittard-Baandert, ovv 'Kerkbijdrage'.
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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
Kerkbijdrage: Postbank 3268633 - Rabobank 147607558
Kerkbijdrage: Postbank 3268633 - Rabobank 147607558
PALM - O F PA SSIEZO ND A G

zaterdag 31 mrt
maandag 2 apr
woensdag 4 apr
vrijdag 6 apr

19.00 u. Zeswekendienst Bep de W eerd-Indemans - Jrd Harrie Becx
nadienst Christ Moonen
19.00 u. OLV van Lourdes
19.00 u. Ter ere van H. Antonius
19.30 u. Boeteviering
15.00 u. Kruisweg voor kinderen
PA SEN

zaterdag 7 apr
zondag 8 apr
maandag 9 apr
woensdag 11 apr

- VERRIJZENIS

20.30 u. Paaswake - Nadienst Bep de W eerd-Indemans Pauluskoor!
nadienst Christ Moonen
09.30 u. Paaszondag OLV van Lourdes
Geen H.Mis
19.00 u. Tonnie W illemen (verjaardag) - Ter ere van H. Antonius
Piet Klinkers (rozenkransgroep)
2 E ZOND AG

zaterdag 14 apr
maandag 16 apr
woensdag 18 apr

maandag 23 apr
woensdag 25 apr

VAN PASEN

19.00 u. OLV van Lourdes, nadienst Christ Moonen
19.00 u. OLV van Lourdes
19.00 u. Ter ere van H. Antonius
5 E ZOND AG

zaterdag 5 mei
maandag 7 mei
woensdag 9 mei

VAN PASEN

19.00 u. Presentatieviering Eerste Heilige Communicantjes
nadienst Christ Moonen
19.00 u. OLV van Lourdes
19.00 u. Ter ere van H. Antonius
4 E ZOND AG

zaterdag 28 apr
maandag 30 apr
woensdag 2 mei

VAN PASEN

19.00 u. Jrd Overleden ouders Kessels-v.Montfort, nad Christ Moonen
19.00 u. Roepingen voor priesterschap, diaconaat en religieuze leven
19.00 u. Ter ere van H. Antonius
3 E ZOND AG

zaterdag 21 apr

VAN DE HEER

VAN PASEN

19.00 u. OLV van Lourdes, nadienst Christ Moonen
19.00 u. Overleden ouders Mulders
19.00 u. Ter ere van H. Antonius
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Vastenactie 2007
In dit parochieblad treft u een vastenzakje aan

(zie ook blz 6-7-16)

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.
Goede Vrijdag om 15.00 uur: kruisweg voor kinderen.
Paaszaterdag om 20.30 uur de plechtige Paaswake met ontsteking van het
Paas-vuur. Paaszondag is de H.Mis om 9.30 uur. Paasmaandag is er geen H.Mis.
Voor de plechtigheden van het Paastriduüm kunt u terecht in de Grote Kerk.
Misintenties volgende parochieblad opgeven tot 28 april: Diaken R. Fleischeuer
4528072, W. Oostenbrink 4511801, Priesterteam, kerkbestuur en kosteres.
Spreekuur Diaken R. Fleischeuer, Patchstraat 2: zaterdags van 11.00 - 12.30 uur.
Overleden
Bep de Weerd-Indemans, Simpsonstraat 18, 69 jaar
Christ Moonen, Ridgewaystraat 5, 75 jaar
Moge zij rusten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer.
Extra collecte Misdienaars
Op Paaszaterdag 7 april en Paaszondag 8 april is er na
afloop van de H.Mis een extra Deurcollecte ten behoeve
van de misdienaars. Deze opbrengst zal gebruikt worden
voor hun jaarlijkse uitstapje. Met deze collecte kunnen
we laten zien hoe dankbaar we zijn met de inzet van deze
groep jongeren. Van harte aanbevolen!
De Paaskaars
De mens is vanouds in staat om zelf licht te scheppen. Zo had hij een middel tegen
de duisternis die als een kwade macht werd beschouwd. Een brandende fakkel of
kaars betekende niet alleen verlichting , maar ook een afweer tegen boze geesten.
In de middeleeuwen gaat ze deel uitmaken van de paaswake in de westerse Kerk.
In de Paaswake wordt de aangestoken kaars gezien als het symbool van Christus
die het licht voor de wereld is. Maar eerst wordt de kaars getekend met symbolen
die betrekking hebben op Christus. Ze wordt versierd met een kruis, het teken van
Zijn lijden en dood. Op de kaars staan de begin- en eindletter van het Griekse
alfabet, de alpha en omega, en het jaartal. Dit drukt uit dat Christus als God het
begin en einde van alle tijden beheerst. Er worden vijf wierookkorrels ingestoken
die de vijf wonden van Christus symboliseren.
De brandende paaskaars is met dit alles het symbool van Christus die door zijn
verrijzenis dood en lijden, duisternis en kwaad heeft overwonnen. Wanneer dan
onder de processie met de paaskaars alle kaarsjes van de kerkgangers worden
aangestoken, betekent dit dat het licht van Christus bestemd is voor alle gelovigen.
20

10e jaargang - nr. 10 - 5 2007

