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PATER KAREL,                  ONZE HEILIGE

een nieuwe Heilige!

Karel van Sint Andries

Houben,

pater Passionist

geboren in 1821

te Munstergeleen,

gestorven in 1893 te Dublin

zestiende heilige 

van Limburg,

eerste heilige 

van ons dekenaat



2 10  jaargang - nr. 7 - 16 juni 2007e

PATER KAREL IS NU ‘SINT’ PATER KAREL

Het zal u niet ontgaan zijn: op zondag 3 juni heeft

Paus Benedictus XVI de in Munstergeleen geboren

Pater Karel officieel HEILIG verklaard. 

Terwijl de zegen van boven al uren met bakken uit

hemel viel, waren tienduizenden gelovigen op het Sint

Pietersplein, onder wie zo’n 800 Limburgse pelgrims,

er getuige van hoe de paus in het Latijn, de officiële

Kerk-taal, onze Limburgse Pater Karel toevoegde aan

de canon der heiligen. Een plechtig moment voor on-

ze Sittardse, Limburgse en Nederlandse Kerk!

Behalve Pater Karel werden ook een priester uit Malta, een Poolse pater en de stichteres

van een Franse zustercongregatie “ingeschreven in het boek der heiligen”. Nadat de paus

Karel Houben heilig had verklaard, werd een relikwie van de pater, een deel van een rib, bij

het altaar geplaatst. In zijn homilie ging de paus in op de goddelijke verwevenheid met de

levens van ‘gewone’ mensen, Gods verlangen mensen te vervullen, en zo zijn heil te ver-

spreiden. “De liefde van God is in ons hart uitgestort door de Heilige Geest die ons ge-

schonken is,” aldus de Heilige Vader. “In het geval van de passionist pater Karel van Sint-

Andries zien wij werkelijk een leven dat overloopt van liefde en dat totaal is toegewijd aan

de zorg voor zielen. Tijdens de vele jaren van priesterlijk dienstwerk in Engeland en Ierland

dromde het volk om hem heen voor zijn wijze raad, zijn diepe compassie en zijn helende

aanraking. In de zieken en lijdenden herkende hij het gelaat van de gekruisigde Christus, tot

wie hij een levenslange devotie had. Hij putte diep uit de rivier van levend water die voort-

vloeit uit de zijde van Hem die zij doorstoken hebben en die in de kracht van de Geest voor

de wereld getuigd heeft van de liefde van de Vader.” 

FEESTPROGRAM M A IN M UNSTERGELEEN 22-25  JUNI

De parochie van Munstergeleen maakt zich op voor een groot dankfeest in het weekeinde

van 23-24 juni. Vooral op zondag worden vele, vele Pater Karel-vereerders -van dichtbij en

ver weg- verwacht om diens Heiligverklaring in zijn geboorteplaats te vieren. De Hoogmis

zal worden gecelebreerd door o.m. 4 bisschoppen, het kathedraal kapittel en Italiaanse,

Duitse en Belgische paters Passionisten. Ook de burgerlijke overheid van Sittard, Limburg

en de regering zal die dag vertegenwoordigd zijn. Ieder is van harte uitgenodigd deze

bijzondere gebeurtenis mee te vieren! Houdt u er wel rekening mee dat Munstergeleen op

zondag 24 juni van 8.00-17.30 uur voor een groot deel afgesloten is voor alle verkeer.

Vrijdag 22 juni

18.50 uur Opening festiviteiten Feestpaviljoen Markt

19.00-22.30 uur Culturele Limburgse avond m.m.v. 

Fanfare Juliana Munstergeleen en 

Reünieorkest Limburgse Jagers
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Zaterdag 23 juni

16.00-18.30 uur Cultureel Iers programma Feestpaviljoen Markt

18.30 uur Heilige Mis Pancratiuskerk

19.15-21.30 uur Voortzetting Cultureel Iers programma Feestpaviljoen Markt

Zondag 24 juni

10.30 uur Pontificale Hoogmis Pancratiuskerk/sporthal

12.00 uur Reliekenprocessie naar Pater Karelkapel

13.15-16.30 uur Optredens van diverse drumbands, fanfare Feestpaviljoen Markt

harmonie, zangeres en DSM-Sabic-koor

18.30 uur Vespers/lof Pancratiuskerk 

Gebed om voorspraak 

van Pater Karel

Hemelse Vader,
U vervulde de Heilige Pater Karel met Uw Heilige Geest.
Uit liefde voor de Gekruisigde Christus
bracht hij zijn leven in gebed door 
aan de voet van het Kruis.
Vanaf het Kruis vertrok hij om de armen 
het Goede Nieuws te brengen,
genezing voor zieken en stervenden 
en vergeving voor de zondaars.
Zie nu naar Uw volk dat tot U bidt 
en geef dat wij zijn deugden,
zijn vroomheid, zijn zuiverheid en ijver
voor de zaligheid van de zielen mogen navolgen.
Heilige Pater Karel, geef ons door uw voorspraak
de genade die we nodig hebben.
Leg nu vanuit de hemel uw zegenende handen
op onze kwalen en wonden, 
opdat wij de genaden mogen verkrijgen
die wij door uw tussenkomst vertrouwvol afsmeken. 
Moge zo ons geloof verdiept, onze hoop vermeerderd
en onze liefde versterkt worden.
Zo bidden wij u door Christus onze Heer.

Onze Vader - Wees gegroet - Eer aan de Vader 
Heilige Pater Karel, bid voor ons

GEBEDSINTENTIE
De pauselijk aanbevolen gebedsintentie voor de maand juli luidt: “Wij bidden dat alle

burgers, individueel of in groepen, in staat mogen worden gesteld om actief deel te nemen

aan het openbare leven en de inrichting daarvan.”
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SANTO SUBITO  !!

Santo Subito!!  Riepen de gelovigen en veelal de jongeren bij de uitvaart van Paus Johannes

Paulus II. Onmiddellijk heilig verklaren ............. lieten ze duidelijk horen. De Kardinalen

die toen het H Misoffer opdroegen bij de uitvaart keken verbaasd en instemmend. 

Heiligheid ........... het staat zo ver van je af. De goedheiligman komt ieder jaar en heel wat

kinderen voelen zich vertrouwd bij dit feesttafereel. Voor hen die geloven staat heiligheid

niet buiten de realiteit. Het is immers iemand van ons die zomaar liefde en hartelijkheid om

niet, om Gods Wil,  wegschenkt. Dat is de kern van alle heiligheid. Daarom dat de vorige

Paus zoveel gewone mensen “heilig” heeft verklaard. Hij wilde via deze heiligen ons laten

zien: heiligheid is het doel van alle gelovigen die Christus willen navolgen. En daarin

slagen meestal heel gewone mensen, en ook bijzondere talentvolle mensen: maar allemaal

zijn ze geliefden van die ene Jezus Christus. Altijd heeft onze Kerk aan de gelovigen willen

duidelijk maken dat de verering van de heiligen niet tot het wezen van onze godsdienst

behoort. Als we een heilige eer brengen dan is het enkel een hulde aan Christus, de 

Middelaar tussen God en de mens. Je voelt in het overwegen van zo’n heiligenleven dat je

geloofsvertrouwen kan groeien en sterken, je hoop op Gods Liefde wordt erdoor verdiept en

het stimuleert de gelovige zijn pelgrimsweg naar God toe te vervolgen met dit levensvoor-

beeld voor ogen. En de heilige zelf kan voor mij een “supporter” uit de hemel worden,

hij/zij moedigt mij aan de ingeslagen levensweg naar God  toe te volharden.

De grootste heilige - Moeder Maria -  presenteert zich in haar Magnificat als de kleinste.....

en ze zegt heel uitdrukkelijk tot iedere gelovige die waar ook ter wereld een kaarsje 

opsteken: Doet maar wat Hij u zeggen zal ........  en alle heiligen spreken ook in deze 

dezelfde geest en taal. Ons leven heeft veel weg van een pittige voetbalwedstrijd. Scheids-

rechter en een stadion vol supporters!  Een groot gejuich gaat op als iemand durft te kiezen

voor Christus en zijn Kerk.

Dit gejuich hebben U en ik van harte nodig! De hemelse supporters roepen ons toe om voor

Christus te blijven kiezen.  Proficiat! We kunnen niet zonder hun bemoediging en bezieling!

Deken W. van Rens.

WIE WAS DEKEN TIJSSEN? XIII

Nog voor de grote oorlog voorbij was, kwamen mannen uit het Noorden, socialisten of

klassen-strijders genaamd. Ze kwamen hun ideeën over de klassenstrijd duidelijk maken.

Wat we van hen wisten was, dat jongens uit Limburg hen zo pas in Den Haag de voet dwars

hadden gezet en dat onze kinderen op de speelplaats uitgalmden „Weg met de socialen, leve

de Willemien" Wat was er in 1918 aan de hand? De dreiging was vooral in Den Haag

voelbaar. Leden van de hofhouding voelden zich bedreigd. Joelende menigten trokken over

het Voorhout. De regering had tegenmaatregelen genomen. Hiertoe behoorden demobilisa-

tie van minder betrouwbare elementen en het oproepen van de aan het gezag uiterst loyaal

geachte Landstorm. Het paleis was op 13 november ’s morgens vroeg door Limburgse

Jagers onder directe bescherming geplaatst. Er stonden twee mitrailleurs met veel munitie

opgesteld in een vertrek naast de Indische zaal. Zou de koningin moeten vluchten, dan



5PAROCHIEBLAD H. PETRUS EN H. MICHAËL - H. BERNADETTE - H. PAULUS

waren daar ook maatregelen voor getroffen: vluchtkoffers met juwelen en contanten waren

in gereedheid gebracht.De secretaris had zich op de avond van 13 november vermomd in de

Haagse binnenstad gewaagd. Het wemelde daar van troepen en joelende mensen. De Haag-

se afdeling van de SDAP hield een grote vergadering waar voorzitter Willem Drees ‘duis-

ter’ vaststelde dat de tijd voor ‘een volledige democratie’ nu ook in Nederland was aang-

ebroken. De secretaris meldde laconiek: “de Internationale werd slechts slap gezongen en

tegen elf uur was alles verspreid”. De revolutie bleek eigenlijk mislukt te zijn voordat ze

begonnen was. 

Dat lijkt nu, zoveel jaar na datum, reeds allemaal uit de oude doos; maar toen we met

potdeksels en ketels spektakel stonden te maken op de markt om hun woordvoerders de

mond te snoeren, was het, voor ons tenminste, nog gloednieuw.

Een van de socialistische voortrekkers in Susteren was Bert Jessen, van wie we hier geen

kwaad spreken als we zeggen dat hij een smokkelaar, een stroper en een drankwagen was.

Er werd beweerd, dat hij met het geboefte onder één deken lag. En dat was zo. Het zij hier

ter ere van Bert Jessen, die zichzelf ook niet gemaakt had vermeld, dat hij er publiek voor

uitkwam aan de kant van de socialisten te staan. Maar dat niet voor niets! De socialen

hadden hem een mooi huis en een schoenwinkel beloofd, als hij van hun partij werd en er

propaganda voor maakte. Behalve dat zij van die schone beloften geen steek geloofde, had

de vrouw van Bert er groot verdriet van. Vooral ook omdat Bert de kinderen erin betrok en

zijn jongen misbruikte om strooi-biljetten rond te brengen. Van het leed van zijn vrouw trok

Bert zich niets aan en teneinde raad, na veel kijven en schelden, ging Marie haar nood bij

onze pastoor Tijssen klagen. Toen ze haar gemoed gelucht had, zei deze: „Je moet niet op

hem schelden; Bert is een goede mens, ook als hij soms een borrel teveel drinkt. Och, en die

papieren prullen, die hij rond moet brengen: hou de kinderen wat aan een kant. En, als het

niet anders kan, laat de jongen ze dan verspreiden. maar vóór alles de vrede bewaren.

Marie! En dan gaan wij allemaal samen de negen Eerste Vrijdagen ter ere van het Heilig

Hart van Jezus houden: ik aan het altaar en jullie aan de communiebank om Bert tot inkeer

te brengen. Dat is dan afgesproken.” 

„En het was vóór de zevende Eerste Vrijdag,” vertelt Marie Jessen, ,,dat Bert op een avond

de la met ‘de klommele’ uit de kast trok en ze zonder boe of ba te zeggen leegschudde in de

brandende kachel.” In plaats van het mooie huis en de schoenwinkel af te wachten, had Bert

Jessen zich bekeerd en vierde hij de zevende Eerste Vrijdag met vrouw en kinderen mee. 
wordt vervolgd Vrij naar Dr. A.Jacobs, "Louis Tijssen"

Jac. Schreurs m.s.c." Pastoor-Deken Tijssen van Sittard"

Mensen, die gebedsintenties of gebedsverhoringen willen opgeven, kunnen dat altijd doen bij de deken, de
kapelaan of een van de diakens. Een briefje in de bus is al voldoende.
Het is ook een mooi gebaar om achter in de kerk een noveenkaars te offeren.

Dank aan allen die dit jaar klaar stonden voor de Sacramentsprocessie:
door weersomstandigheden hebben we dit jaar gekozen voor een be-
perkte route rondom de Kerk. Dank voor uw flexibiliteit en aanpas-
singsvermogen: processiecomité, acolieten, harmonie, koor: kortom   U
allen!!    Deken W. van Rens 
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IN HET JAAR VAN HET GEZIN
Gedachte voor Vaderdag

Mijn vader,
Ik beschouwde mijn vader als vanzelfsprekend,

hield hem nooit voor dapper.
Een schone, waakzame man

die nooit zijn stem verhief;
nooit op de barricaden stond

maar rustig voet bij stuk hield.
Nooit onrechtvaardig tegen de kinderen,

nooit hun vertrouwen beschamend.
terughoudend in zijn liefde.

Nu weet ik
dat die kleine, alledaagse dingen
vroegen om een hart vol moed. 

Henry Chapin

ACTIVITEITEN VANUIT ONS BISDOM

Jongerensportdag Make your move  zaterdag 23 juni
   

Interkerkelijk sportevent voor jongeren, met een spetterende celebration na afloop. 

Aanvang: 10.00 uur in sportpark Adveo in Oirsbeek. 

19.30 uur start de Celebration in D’r Brikke Oave in Brunssum. 

Kosten: i 10,-- p.p. (incl.maaltijd), de avond is gratis. 

Voor inschrijvingen of meer informatie: www.celebrationlimburg.nl

Ardennentocht voor 15+-ers S.U.P.E.R.S.!*  30 juli t/m 4 aug 
   

(* =Samen, Uitdagend, Persoonlijk, Enthousiast, Ravotterig, Survivallen!) 

Gezellige, maar inspannende survival-week voor jongens en meiden van 15 t/m 18 jaar. 

In groepjes van plaats naar plaats trekken, overnachten in jeugdherbergen of parochiezaal-

tjes, dagelijks de H.Mis vieren, samen catechese en spetterende sportactiviteiten beleven. 

‘s Avonds is er de nodige rust en ontspanning. Voor de reis vindt een voorbereidingsdag plaats.

Kosten: i 130,- p.p.

Voor opgave en meer info: jongeren@bisdom-roermond.nl of tel. 0475-386756

Verdiepingsreis voor jongeren In het voetspoor van Johannes Paulus II      7 t/m 14 aug
   

Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor de reis naar Polen, voor jongeren van 18-30 jaar die

niet zomaar een vakantiereisje zoeken, maar samen met anderen willen nadenken over de

toekomst van hun leven, de weg die Jezus met hen wil gaan.

Kosten: i 400,- (incl. reis- en verblijfkosten en alle maaltijden)

Voor aanmelding of meer info: Afdeling Roeping en Levensorientatie, tel 0475-386756

http://www.celebrationlimburg.nl/
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Parochie H. Petrus en H. Michaël - Sittard

Pastoor-Deken W. van Rens, Kloosterplein 10, ? 4512275
Kapelaan A. van der Wegen, Oude Markt 24, ? 4512628

Diaken B. ter Haar, Baandert 23, ? 4513381
Noodnummer ? 4515141

Kerkbijdrage: Giro 1032540 - Rabobank 147603676
t.n.v. Penningmeester Parochie-Comité Sittard

AMNESTY INTERNATIONAL                            SCHRIJFACTIE JUNI 2007
In de maand juni worden brieven geschreven voor de twintigjarige Delara Darabi uit Iran.

Bij een inbraak die zij en haar meerderjarige broer Hossein pleegden bij een familielid,

vermoordde Hossein de vrouw des huizes. Delara nam de schuld van deze moord op zich: zij

dacht als minderjarige niet de doodstraf te krijgen. Ze heeft later die bekentenis ingetrokken.

Niettemin is zij inmiddels door het Hooggerechthof tot tweemaal toe ter dood veroordeeld

en dreigt ze geëxecuteerd te worden.

In de kerk liggen deze maand brieven aan de regering en aan de ambassadeur van Iran,

waarin wordt gevraagd haar doodstraf om te zetten in een gevangenisstraf.

Ook wordt deze maand de actie geïntensiveerd voor een Maastrichts lid van Amnesty

International, de uit Iran afkomstige Nederlander Abdoullah  al-Mansouri. Hij zit in Iran

gevangen en dreigt de doodstraf te krijgen. Stappen van o.a. de Nederlandse regering, de

burgemeester van Maastricht en Amnesty International hebben tot nu toe geen succes gehad.

In de kerk vindt u kaarten, om te ondertekenen en te versturen aan de Iraanse regering.

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 verhuisd binnen de parochie? Dan vragen wij

u vriendelijk uw nieuwe adres en telefoonnummer aan ons door te geven. Dat kan

schriftelijk of telefonisch bij de pastorie, Kloosterplein 10, 6131 EP Sittard, 4512275  

of bij Mevr. R. Gieskens, Mgr. Claessensstraat 33, 6131 AH Sittard, 4519039.  

Hartelijk dank!

VAKANTIE-TIPS

ZOM ERKAM P        30 juli t/m 11 augustus

Jongens en meisjes, let op: je kunt je  nog opgeven voor het supergave interparochieel

zomerkamp in Vorstenbosch. De meisjes kamperen van ma. 30 juli t/m za. 4 augustus en de

jongens van ma. 6 augustus t/m za. 11 augustus. Meer info bij onze kapelaan: tel. 4512628
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PELGRIM SZONDAGEN IN W ITTEM  

Op de zondagen 29 juli, 26 augustus en 30 septemberorganiseert Klooster Wittem een

speciaal pelgrimsprogramma in en rondom het klooster. Globaal programma: 

Een wandeling (voor wie wil) van circa 1,5 tot 2 uur vanuit een dorp in de omgeving naar

Wittem. Er wordt rekening gehouden met een makkelijke terugkeer met openbaar vervoer

aan het einde van de dag. Om 11.15 uur een speciale pelgrimsviering in de kloosterkerk.

Aansluitend lunch in de Gerarduszaal (lunch zelf meebrengen). Vervolgens keuze uit een

rondleiding door het klooster en het bekijken van een video over geloof en religie in deze

tijd. De dag eindigt met een viering om 14.00 uur, die deels in de Gerarduskapel wordt

gehouden en deels in de kloostertuin. Meer info: 

Klooster Wittem,  tel. 043 4501741, info@kloosterwittem.nl of www.kloosterwittem.nl 

REISGEBED Almachtige eeuwige God, 
Gij hebt Abraham weggevoerd van zijn land en zijn verwanten 
en hem ongedeerd bewaard op al zijn wegen en omzwervingen.

Wij vragen U: bescherm ons en wees ons, Heer, 

bij de inspanning: een  bemoediging, 

op weg: een metgezel en vertrooster, 

in tegenspoed: een steun, 

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

en tenslotte ongedeerd naar onze woning wederkeren. 

Door Christus, onze Heer, Amen. 

10 JAAR C.D.S.
Op maandag 18 juni a.s. viert het C.D.S,. onze Catechesekring Dekenaat Sittard,  haar 10-

jarig bestaan. Om 17.00 uur wordt de avondmis gevierd in de parochiekerk van Broeksittard,

met Hulpbisschop E. de Jong als hoofdcelebrant. Aansluitend is er een gezellige receptie in

de Stadbroekermolen. Het is goed dat men dankbaar bij deze gebeurtenis even stilstaat.

Want deze dekenale catechesekring, in het begin onder de bezielende leiding van pastoor W.

Vergouwen msc,  heeft een grote betekenis in onze parochies. Zij verzorgt o.a. bijeenkom-

sten voor jonge ouders die hun kinderen laten dopen. Het gaat dan vooral om catechese voor

de jong-volwassenen. Zij nemen de verantwoordelijkheid op zich om Jezus Christus - in hun

vorming naar hun kinderen - de allereerste plaats in hun leven te laten nemen. Ook is er

steeds meer aandacht voor vervolgcatechese aan de ouders met hun kinderen vanaf 4/5 jaar.

Natuurlijk houden ze zich in de toekomst ook meer bezig met catechese voor 1  H. Commu-e

nie en H. Vormsel. De werkgroep staat ten dienst van alle parochies in ons dekenaat. En

vooral de parochies die geen eigen pastoor meer hebben zijn dankbaar dat deze werkgroep

van de catechesekring haar uitstekende diensten verleent ten behoeve van ouders en alle

betrokkenen. Menige parochie komt nu tot de ontdekking dat in het kader van geloofsver-

kondiging de pastoor dit alles niet meer alleen kan. Dankbaar kan men gemakkelijk profite-

ren van de kundige inzet en hartelijkheid van deze catechesekring. Daarom: vanaf deze

plaats van harte proficiat en veel dank voor hun zegenrijk werk. Als deken mag ik hopen dat

we nog vele jaren van hun kundigheid mogen profiteren tot heil van onze Kerk. 
Deken W. van Rens.
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UW AANDACHT S.V.P.

ATTENTIE: vanaf 1 juni j.l.
vervalt op zondag de H.Mis van 17.30 uur in de St-Michielskerk !!

Zondag 17 juni: Elfde zondag door het jaar. Buurt Róntjóm de Groote Kirk viert haar 20-

jarig bestaan.

Maandag 18 juni: Catechesekring Dekenaat Sittard viert haar 10-jarig bestaan

Zaterdag 23 juni: om 18.00 uur Gezinsmis in de St.Petruskerk als dankmis voor het afgelo-

pen schooljaar, en in het bijzonder voor alle communicanten en vormelingen. De Mis wordt

opgeluisterd door het Mannenkoor St Caecilia uit Sweikhuizen

Zondag 24 juni: Hoogfeest Geboorte van Johannes de Doper. Om 11.30 uur in de St.

Petruskerk: dialectmis. 

Vrijdag 29 juni: Hoogfeest van de heilige apostelen Petrus en Paulus

Zondag 1 juli: Dertiende zondag door het jaar

Vrijdag 6 juli: Eerste Vrijdag van de maand, toegewijd aan het H. Hart van Jezus

Vanaf 17.00 uur wordt de H. Communie gebracht aan de zieken en de aan huis gebondenen.

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

een van de leden van de parochiegeestelijkheid.

Zondag 8 juli: Veertiende zondag door het jaar

Zondag 15 juli: Vijftiende zondag door het jaar

Zondag 22 juli: Zestiende zondag door het jaar

GEDOOPT
Tom, zoon van het echtpaar Simons-Vorstermans, Heerbaan 86 - Maaseik, 20-5-2007

Greciano en Shayla, 

zoon en dochter van het  echtpaar Rigters-Meerbeek,Vlaanderen-straat 24, 27-05-2007

Maya, dochter van het echtpaar Bauer-Sari, Eisenhowerstraat 405, 10-06-2007

Wij bidden dat Tom, Greciano, Shayla en Maya onder de goede zorgen van hun ouders
en naar hun voorbeeld en ook dat van hun peter en meter en van de hele geloofsge-
meenschap, mogen opgroeien tot goede christenen.

KERKELIJK HUWELIJK
Bianca Vossen en Marco Lemmens, Resedastraat 6, 07-07-2007
Sanne de Groot en Bas Rombouts, Molenstraat 8B, Limbricht, 24-08-2007
Laure Bormans en Bram Snackers, Brugstraat 11, 18-08-2007

‘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)
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OVERLEDEN

Bep Savelkoul-Steenbakker, Kollenbergerhof 7, 74 jaar, † 07-05-2007
Annie Joosten-Coolen, Pres. Kennedysingel 24, 87 jaar, † 10-05-2007
Maria Schols-Krekels, Bradleystraat 23, 78 jaar, †  16-05-2007
Gert Hamers-Claessen, St. Janskliniek Geleen, 85 jaar, † 21-05-2007
Lor Cartigny, Mgr. Claessensstraat 21, 73 jaar, † 25-05-2007
Toos Timmermans, Blijdestein 77, 79 jaar, † 05-06-2007
Hub Ramaekers, Putstraat 130, 75 jaar, † 06-06-2007
Em.past. Jean Schutgens, Verzorgingshuis De Eghte, 90 jaar, † 10-06-2007

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

REGINA CARMELI

Zondag na de 1  vrijdag:e

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

17.00 uur: Nederlandse Vespers en Eucharistische zegen

Alle andere zondagen:

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

17.00 uur: Duitse Vespers en Eucharistische zegen

SCAPULIERFEEST zaterdag 14 juli 

Feest van Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel

- voor allen die het scapulier willen ontvangen 

- voor allen die zich met de karmelfamilie verbonden weten

- voor allen die meer over karmelspiritualiteit willen ervaren

Datum: zaterdag 14 juli, 14.00 - 17.00 uur

Kosten: i 6, -

BEZINNINGSDAGEN -  in stilte    “Op adem komen met de psalmen” 24 t/m 27 juli

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

Leiding: Pater Frans Vervooren 

karmeliet, pastor met een doctoraat in de systematische theologie, gespecialiseerd in de

mystiek van Johannes van het Kruis.

Aanvang: dinsdag 24 juli, 15.00 uur

Sluiting: vrijdag 27 juli, 13.30 uur

Kosten: i 111, -

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

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

Op donderdag 5 juli 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:
Rosmolenstraat, Felix Ruttenlaan, Fort Sanderbout, Schuttestraat, Stjeegske, 
Stadswegske, Stationsdwarsstraat, Stationsplein, Stationsstraat en Kleine Steeg.

KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES
Om er zeker van te zijn dat de misintenties in het parochieblad vermeld worden, dienen ze
uiterlijk 20 juli 2007 opgegeven te zijn op de pastorie, Kloosterplein 10, of op ons e-mail
adres, kantoor-fedpetrus@planet.nl. Betaling gaarne contant of op gironummer 1036575 of
banknummer 147603676, beide t.n.v. Parochie H. Petrus en H. Michaël te Sittard o.v.v.
misintentie en datum.

ST.-PETRUSKERK

Zaterdag 16 juni, Onbevlekt Hart van Maria 
18.00 uur pljrd Jan Brands, overl ouders

Cremers-Schmeits, Gerrit van Halbeek; plev

overl Jan Peters, Lies Meuwissen-Schmeits; 

nad Bep Savelkoul-Steenbakkers, Annie

Joosten-Coolen, Maria Schols-Krekels, Gert

Hamers-Claessen, Lor Cartigny, Hub Ramae-

kers , em.past Jean Schutgens (Jeugdkoor) 

Zondag 17 juni Elfde zondag door het jaar

11.30 uur plzwd Toussaint Starren; gestpljrd

overl. oud. Schaekens-Peulen en zonen Jozef en

Martin, overledenen van de fam. Oberdorf-Fris-

sen, Paul Chorus, Mia Boelens-Derrez; gestplev

overledenen vd fam. Spanjaard, Lies Roppe en

overledenen vd fam. Roppe-Kissels; pljrd Joep

Joosten, Theo Canton; plev voor Miny

Reijnders-Kuijpers, voor overleden familieleden

Pier-Weijzen, uit dankbaarheid bgv 20-jarig

bestaan Buurt Róntjóm de Groote Kirk, uit

dankbaarheid bgv een 50-jarig huwelijk  (Pe-

truskoor)

Maandag 18 juni

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; ev

voor overl leden fam Vleugels-Dieteren

19.00 uur gestjrd overl. ouders Heusden-

Kleba; ev voor de overledenen vd fam

Gieskens-Muyres en Corbeij-Kerrens

Dinsdag 19 juni

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur gestev Fine Close, overl. oud.

Schaekens-Peulen, zonen Jozef en Martin

Woensdag 20 juni

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur ev overl ouders Kleikamp-Lem-

mens, ouders Schmidt-Fliegel, Netta en

Tilke 

Donderdag 21 juni, H. Aloïsius Gonza-

ga, kloosterling 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur gestev Jos Bitsch,  J. Derrez, 

overleden echtpaar Meulenberg-Kleuters

19.30 uur Lof + Rozenhoedje
(samenzang)

Vrijdag 22 juni 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;

ev overledenen vd fam Smeets-Bouwels
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14.00 uur huwelijksmis bruidspaar Van de

Wal-Oey

19.00 uur gestev Corry Close en familie, fam.

Wyszenko, Meerts en Hendriks

 en mgr Ben Janssen

Zaterdag 23 juni

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

18.00 uur pljrd Henriette Pfennings-Gielkens,

Martin Meuwissen; plev ouders Gieskens-Mar-

tens, uit dankbaarheid; nad Maria Schols-Kre-

kels, Gert Hamers-Claessen, Lor Cartigny,  Hub

Ramaekers ,em.past Jean Schutgens (Mannenk-

oor St. Caecilia Sweikhuizen)

Zondag 24 juni, Hoogfeest Geboorte van de

H. Johannes De Doper

11.30 uur dialectmis

plzwd Bep Savelkoul-Steenbakkers; gestpljrd

Anna Kleinjans-Kuhnen, Eduard Timmers; gest-

plev Fine Close; pljrd Marianne Hendrix-

Schimmel; plev José Knoben-Schurgers, uit

dankbaarheid b.g.v. 25-jarig huwelijk, en voor

de overleden ouders Hendriks-Van Buggenum

en Gerard van Goethem (samenzang)

Maandag 25 juni

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur gestjrd Joanna Hendriks; gestev over

leden echtpaar Kaptein-Haagmans

Dinsdag 26 juni

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; ev

voor mw. M. Zweipfenning

19.00 uur gestev overledenen van de fam.

Feron-Hoenen

Woensdag 27 juni 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; ev uit

dankbaarheid

19.00 uur voor Cor de Wit en Dory Neilen,

voor echtp. Keymis-Buyink 

Donderdag 28 juni H. Ireneüs, bisschop en

martelaar

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen, voor

een bijzondere intentie.

19.00 uur gestev Pauline Feron-Hoenen, v

overl ouders Meerts

19.30 uur Lof + Rozenhoedje (samenzang)

Vrijdag 29 juni, Hoogfeest HH. Petrus

en Paulus, apostelen

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

15.00 uur huwelijksmis bruidspaar

Smeets-Van Zuiden

19.00 uur gestev em-pastoor Niessen;

ouders Schmidt-Fliegel, Netta en Tilke,

fam. Wyszenko, Meerts en Hendriks

Zaterdag 30 juni

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;

overl. grootouders Simonis-Tummers en

ouders Hage-Simonis

18.00 uur plzwd Gert Hamers-Claessen;

nad Lor Cartigny,  Hub Ramaekers,

em.past Jean Schutgens  (samenzang)

Zondag 1 juli Dertiende zondag door

het jaar

11.30 uur plzwd Maria Schols-Krekels;

gestpljrd ouders Coenemans-Poukens;

pljrd Wil Martens, ouders Johan Pilgrim

en Lien Pilgrim- Wijshoff, Corry Jetten-

Wijnands, Jan Sprenger, Nol Vroomen en

ouders Vroomen en Mia en ouders Van

Bunsschot (samenzang)

Maandag 2 juli

08.00 uur t.e.v. de H. Geest voor allen,

die in ons bisdom en in de parochies zijn

gesteld om leiding te geven

19.00 uur gestev overl. echtp. Feron-Hoe-

nen en em-past. Eduard Hoenen, ev Juul

en Arthur Gisbertz, echtp De Wever-

Brouwers en zoon Léon

Dinsdag 3 juli, H. Tomas, apostel

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;

ter ere van de H. Engelbewaarders uit

dankbaarheid voor bescherming en leiding

19.00 uur jrd Jo van Soest; ev ouders

Schmidt-Fliegel, Netta en Tilke, 

Woensdag 4 juli

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;

tev St. Joseph voor goede gezinnen en de

moed om godsdienstig te leven

19.00 uur gestjrd zeh  pater Piet Schulpen

Donderdag 5 juli

08.00 uur gestev echt Caulfield-Tholen
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19.00 uur fam. Wyszenko, Meerts en Hendriks

19.30 uur Heilig uur (samenzang)

Vrijdag 6 juli

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; overl.

ouders Marx-Fox

19.00 uur ev Riet Pfennings-van Santvoord, tev

H. Priesters en v de vrede

Zaterdag 7 juli

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; voor

priesterroepingen in parochie, dekenaat,bisdom.

13.45 uur Huwelijksmis Bruidspaar Lemmens-

Vossen

18.00 uur gestpljrd overl. echtp. Van Reen-

Kasdorp; gestplev deken Henri Haenraets; pljrd

Mia Bachaus-Pijpers; plev overl. echtelieden

Schrijen-Tholen,  levende en overledenen v/d

fam. Dieteren en de fam. Hellbach; nad Lor

Cartigny, Hub Ramaekers, em.past Jean Schut-

gens  (samenzang)

Zondag 8 juli Veertiende zondag door het

jaar

11.30 uur gestpljrd overleden ouders Pastwa-

Spätgens; gestplev Max Kreijn, overl. fam.

Muyres-Maessen; pljrd Jos Schurgers (Petrus-

koor)

Maandag 9 juli, HH. Martelaren v Gorcum

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur fam. Wyszenko, Meerts en Hendriks 

Dinsdag 10 juli

08.00 uur voor overl ouders Leonard Dieteren

en Maria Brandts uit dankbaarheid

19.00 uur gestev echt Caulfield-Tholen

Woensdag 11 juli, H. Benedictus, abt, patroon

van Europa

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur ev ouders Gisbertz-Wijnen, Cor de

Wit en Dory Neilen

Donderdag 12 juli

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur gestev Fine Close

19.30 uur Lof + Rozenhoedje (samenzang)

Vrijdag 13 juli

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur ouders Schmidt-Fliegel, Netta en

Tilke, echtp. Keymis-Buyink 

Zaterdag 14 juli 

08.00 uur  echtp Caulfield-Tholen

18.00 uur plev v José Kleijnen-Cals en

Philomene Paques-Cals (vw ondernemers

en buurtbew Brandstraat); nad  Hub Ra-

maekers, em.past Jean Schutgens (samen-

zang)

Zondag 15 juli Vijftiende zondag door

het jaar

11.30 uur plzwd Lor Cartigny; gestpljrd

ouders Jo en Ine Zwakhalen-Westerop,

Marijke Eijgelshoven-Eyckeler; 1  pljrd ve

mevr. Mariet Tummers-Schoonenberg,

Jeanne Dieteren-Konings;  pljrd Harry

Reijnders, plev Miny Reijnders-Kuijpers,

overl familie Pier-Weijzen (samenzang)

Maandag 16 juli

08.00 uur gestev echt Caulfield-Tholen;

ev voor overl grootouders Hendrik Diete-

ren en Anna Rutten uit dankbaarheid

19.00 uur gestev overledenen vd fam.

Feron-Hoenen; voor Salvatore en Pepijn

Dinsdag 17 juli

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur gestev overl. echtp Schijns-

Thoné; v ouders Schmidt-Fliegel, Netta en

Tilke 

Woensdag 18 juli

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur ev overl ouders Kleikamp-Lem-

mens, voor de overledenen vd fam

Gieskens-Muyres en Corbeij-Kerrens

Donderdag 19 juli

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur fam. Wyszenko, Meerts en

Hendriks

19.30 uur Lof + Rozenhoedje
(samenzang)

Vrijdag 20 juli

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur gestev overl echtpaar Kaptein-

Haagmans, overl. ouders Schaekens-Peu-

len en zonen Jozef en Martin

Zaterdag 21 juli H. Maria Magdalena



14 10  jaargang - nr. 7 - 16 juni 2007e

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

18.00 uur plev Harie Vink, em.past Jean

 Schutgens  (samenzang)

Zondag 22 juli Zestiende zondag door het

jaar

11.30 uur plzwd  Hub Ramaekers; gestplev

echtpaar Arnoldts-Thissen; plev v Alice Ver-

hoeve-Cremers en zoon Armand (samenzang)

Maandag 23 juli, H. Birgitta, kloosterlinge,

patrones van Europa

08.00 uur ev voor de overledenen vd fam

Smeets-Bouwels

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

Dinsdag 24 juli

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur gestev Corry Close en familie, Pauli-

ne Feron-Hoenen

Woensdag 25 juli, H. Jakobus, apostel 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur voor fam. Wyszenko, Meerts en

Hendriks en mgr Ben Janssen

Donderdag 26 juli

08.00 uur ev Martin Meuwissen

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.30 uur Lof + Rozenhoedje
(samenzang)

Vrijdag 27 juli, Z. Titus Brandsma,

priester

en martelaar

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur ouders Schmidt-Fliegel, Netta

en

Tilke

Zaterdag 28 juli 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;

overl.grootouders Simonis-Tummers en

ouders

Hage-Simonis

ST.-MICHIELSKERK

Zondag 17 juni Elfde zondag d/h jaar

08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

09.30 uur gestplev M.B. Geurts

Zondag 24 juni, Hoogfeest Geboorte van

de H. Johannes de Doper

08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

09.30 uur t.e.v. H. Bernadette (samenzang)

Zondag 1 juli

08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen,

fam. Hoeberichts

09.30 uur plev voor overl priester Piet van

der Bruggen (samenzang)

Zondag 8 juli Veertiende zondag d/h jaar

08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen,  J.

en J. Derrez; 

09.30 uur gestpljrd overl. ouders Hendriks-

Wolters; gestplev fam. Derrez; plev Nenette

Oosterwijk-Corbeij (samenzang)

Zondag 15 juli Vijftiende zondag d/h jaar

08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

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

(samenzang)

Zondag 22 juli Zestiende zondag d/h jaar

08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

09.30 uur tev alle pelgrims (samenzang)

De H. Mis van zondag 17.30 u.

 is vanaf juni komen te vervallen!!

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

Zondag 17 juni Elfde zondag d/h jaar
10.30 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen,
voor overl mevr. Van Riemsdijk-Van Tiel 
Dinsdag 19 juni

08.30 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen,
voor een overledene en gezondheid en ver-
trouwen voor een man
Woensdag 20 juni 
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08.30 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen
Donderdag 21 juni, H. Aloïsius Gonzaga,
kloosterling
08.30 uur ev kinderen van de Kinderkrans
en leden van de Aartsbroederschap
10.30 uur voor steun en hulp van mensen in
hun nabijheid, voor alle vluchtelingen, voor
overl. echtp. Caulfield-Tholen
Vrijdag 22 juni 
08.30 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen
Zaterdag 23 juni
09.00 uur voor kinderen en kleinkinderen,
voor overl. echtp. Caulfield-Tholen
Zondag 24 juni Geboorte van de H. Jo-
hannes de Doper
10.30 uur voor levende en overl. familie
Konings en voor overl. mej. Hoenselaars,
overl. echtp. Caulfield-Tholen
Dinsdag 26 juni
08.30 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen,
voor geluk en zegen over het gezin en hu-
welijk van een dochter
Woensdag 27 juni 
08.30 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen
Donderdag 28 juni, H. Ireneüs, bisschop
en martelaar
08.30 uur ev kinderen van de Kinderkrans
en leden van de Aartsbroederschap
10.30 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen
Vrijdag 29 juni Hoogfeest HH. Petrus en
Paulus, apostelen
08.30 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen
Zaterdag 30 juni
09.00 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen
Zondag 1 juli, Dertiende zondag d/h jaar  
10.30 uur voor alle levende en overl. leden
vd Aartsbroederschap, overl ouders Castro-
Schellinx,  overl. echtp. Caulfield-Tholen
Dinsdag 3 juli, H. Tomas, apostel
08.30 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen
Woensdag 4 juli
08.30 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen
Donderdag 5 juli
08.30 uur ev kinderen van de Kinderkrans
en leden van de Aartsbroederschap
10.30 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen,
voor familie G. Joosten-Gonera
Vrijdag 6 juli

08.30 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen
Zaterdag 7 juli
09.00 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen
Zondag 8 juli, Veertiende zondag d/h jaar
10.30 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen
Dinsdag 10 juli
08.30 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen
Woensdag 11 juli. H. Benedictus, abt,
patroon van Europa 
08.30 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen
Donderdag 12 juli
08.30 uur ev kinderen van de Kinderkrans
en leden van de Aartsbroederschap
10.30 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen,
voor Jan Jessen en familie 
Vrijdag 13 juli
08.30 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen
Zaterdag 14 juli
09.00 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen
Zondag 15 juli Vijfitende zondag door het
jaar
10.30 uur, overl. echtp. Caulfield-Tholen,
voor familie G. Joosten-Gonera en voor
mevr. Mulken-Verbeek 
Dinsdag 17 juli
08.30 uur, overl. echtp. Caulfield-Tholen,
voor overl familie Arnoldts-Thissen 
Woensdag 18 juli
08.30 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen
Donderdag 19 juli
08.30 uur ev kinderen van de Kinderkrans
en leden van de Aartsbroederschap
10.30 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen
Vrijdag 20 juli
08.30 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen
Zaterdag 21 juli, H. Maria Magdalena 
09.00 uur  overl. echtp. Caulfield-Tholen
Zondag 22 juli Zestiende zondag d/h jaar
10.30 uur  overl. echtp. Caulfield-Tholen
Dinsdag 24 juli 
08.30 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen
Woensdag 25 juli, H. Jakobus, apostel 
08.30 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen
Donderdag 26 juli, HH. Joachim en Anna,
ouders van de heilige maagd Maria
08.30 uur ev kinderen van de Kinderkrans
en leden van de Aartsbroederschap
10.30 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen
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Vrijdag 27 juli Z. Titus Brandsma,
priester en martelaar 
08.30 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen

Zaterdag 28 juli
09.00 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen

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

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. RK Parochie H.Bernadette

Zondag 17 juni: 11e zondag door het jaar  Gemengd koor
10u30 Jrd. Martien v.d.Heuvel en zoon Nico v.d.Heuvel; jrd. Annie Jetten-Pfennings; oud.Hendriks-

Ubachs    nadienst: Jaan Wolters-Zwakhalen 
Dinsdag 19 juni: H.Romualdus, abt
 9u00 Gest. t.e.v. OLV van Lourdes en H.Bernadette
Donderdag 21 juni: H.Aloïsius Gonzaga, kloosterling
 9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven
Zondag 24 juni: Hoogfeest Geboorte H.Johannes de Doper     Kinderkoor
10u30 oud. Meuwissen-Schurkens    nadienst: Jaan Wolters-Zwakhalen 
Dinsdag 26 juni
 9u00 t.e.v. OLV van Lourdes
Donderdag 28 juni: H.Ireneüs, bisschop en martelaar
 9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven
Zondag  1 juli: 13e zondag door het jaar 
10u30 Gest.jrd. pastoor Jos.Linssen; pastoor Wiel Meertens; Reinhard en Fien v.d.Brock-Limpens;

  nadienst: Jaan Wolters-Zwakhalen 
Dinsdag  3 juli: Feest van de H.Tomas, apostel
 9u00 t.e.v. H.Bernadette
Donderdag  5 juli
 9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven

Zondag  8 juli: 14e zondag door het jaar 
10u30 1e jrd. Jan Ermans, ouders en schoonouders
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Dinsdag 10 juli
 9u00 t.e.v. OLV van Lourdes
Donderdag 12 juli
 9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven
Zondag 15 juli: 15e zondag door het jaar 
10u30 voor de geloofsopvoeding in de gezinnen
Dinsdag 17 juli
 9u00 gest. t.e.v. OLV van Lourdes en H.Bernadette
Donderdag 19 juli
 9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven
Zondag 22 juli: 16e zondag door het jaar 
10u30 voor de geloofsopvoeding in de gezinnen
Dinsdag 24 juli
 9u00 t.e.v. OLV van Lourdes
Donderdag 26 juli: HH.Joachim en Anna, ouders v.d. H.Maagd Maria
 9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven

OVERLEDEN
8 mei: Wiel Meertens (77 jaar), Maastricht

hij was van 1966 tot 1977 kapelaan in onze parochie. Op zondag 1 juli zal de H.Mis
van 10.30 uur mede tot zijn intentie worden opgedragen. 
Op 1 juli is ook de 1e jaardienst voor pastoor Jos.Linssen.

24 mei: Jaan Wolters-Zwakhalen (75 jaar), Odasingel 73
Moge zij rusten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer

GEDOOPT
20 mei: Sem Appel (Brauningerstraat 1); Emma Brouwers (R. de Beerenbrouckstraat 55); 
Niek en Tijn Meuleners (Dagobertstraat 15)
Moge zij onder de goede zorgen en het voorbeeld van ouders, peter en meter, en van de hele
geloofsgemeenschap, opgroeien tot goede christenen.

KERKELIJK HUWELIJK
8 juni: Marco Lemmens en Bianca van Hoof, H.v.Veldekestraat 52 
Moge de vrede van Christus steeds wonen in u en uw huis 

KINDERWOORDDIENST
Op zondag 24 juni is tijdens de H.Mis van 10.30 uur de laatste kinderwoorddienst van dit seizoen,
met name bedoeld voor kinderen van 8 tot 12 jaar. In juli en augustus is geen kinderwoorddienst.
We starten weer in september. 

WEEK van de NEDERLANDSE MISSIONARIS
De collecte voor de Nederlandse missionarissen die eens in de 3 à 4 jaar terugkeren voor vakantie,
studie e.d. heeft , 103,57 opgebracht. Hartelijk dank aan alle gevers.

REISBUREAU
Velen gaan in de komende maanden op vakantie. Op eigen gelegenheid of met een georganiseerde
reis. Sommigen weten na verloop van tijd de weg zelf te vinden. Of vinden het avontuurlijk om
zonder begeleiding op reis te gaan. Of zien wel waar ze uitkomen. Zij hebben geen reisbureau
nodig. Anderen nemen het zekere voor het onzekere en gaan uitsluitend onder begeleding op
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St. Paulusparochie - Limbrichterveld - Hoogveld
 

Pastoor-Deken Mgr. W. van Rens, Kloosterplein 10 tel: 4512275

Kapelaan A. van der Wegen, Oude Markt 24 tel: 4512628

Diaken B. ter Haar, Baandert 23 tel: 4513381

Diaken R. Fleischeuer, Patchstraat 2 tel: 4528072

R.K. Kerkbestuur St. Paulus, Kloosterplein 10

reis. Alleen al vanwege de regelmatig veranderende omstandigheden, willen zij verzekerd zijn
van de beste keuzes, de beste route en een zekere eindbestemming.
Wat dat betreft lijkt de Kerk wel op een reisbureau. De weg door het leven naar onze eindbestemming
kunnen mensen misschien wel bereiken op eigen kracht, maar dan vaak met omwegen, verkeerde
wegen, en met vallen en opstaan. Maar als je een betere weg zoekt, en een zekere eindbestemming,
dan heeft Jezus Christus ons die weg te gewezen: "Ik ben de weg, de waarheid en het leven".
En dan wordt wel eens gezegd "er zijn reisbureau's met een slechte naam" of "die reisleider is
geen knip voor zijn neus waard". Maar toch moeten we toegeven: zonder reisburau's zouden velen
hun eindbestemming niet halen, of pas na veel vallen en opstaan. Toch goed dat Jezus ons in Zijn
Kerk de weg heeft willen wijzen. 

H.COMMUNIE VOOR AAN HUIS GEBONDENEN  
Op vrijdag 6 juli (1  vrijdag van de maand) om 11 uur in de ontmoetingsruimte op de 3  etagee e

in de Odaflat. De dag van te voren (donderdag 5 juli) wordt deze in de rest van de parochie
rondgebracht. 

11  ZONDAG DOOR HET JAARE

zaterdag 16 juni 19.00 u. Gerrit Derks (verjaardag), Henk Asma (vaderdag)
Nadienst Nou Meulenberg

maandag 18 juni 19.00 u. OLV van Lourdes

woensdag 20 juni 19.00 u. Roepingen voor priesterschap, diaconaat en religieuze leven

12  ZONDAG DOOR HET JAARE

zaterdag 23 juni 19.00 u. 3e jrd Hein Hochstenbach
Nadienst Nou Meulenberg          Pauluskoor

maandag 25 juni 19.00 u. OLV van Lourdes

woensdag 27 juni 19.00 u. Roepingen voor priesterschap, diaconaat en religieuze leven

13  ZONDAG DOOR HET JAARE

zaterdag 30 juni 19.00 u. Nadienst Nou Meulenberg

maandag 2 juli 19.00 u. OLV van Lourdes

woensdag 4 juli 19.00 u. Roepingen voor priesterschap, diaconaat en religieuze leven

14  ZONDAG DOOR HET JAARE
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zaterdag 7 juli 19.00 u. Zeswekendienst Nou Meulenberg

maandag 9 juli 19.00 u. OLV van Lourdes

woensdag 11 juli 19.00 u. Roepingen voor priesterschap, diaconaat en religieuze leven

15  ZONDAG DOOR HET JAARE

zaterdag 14 juli 19.00 u. OLV van Lourdes

maandag 16 juli 19.00 u. OLV van Lourdes

woensdag 18 juli 19.00 u. Roepingen voor priesterschap, diaconaat en religieuze leven

16   ZONDAG DOOR HET JAARE

zaterdag 21 juli 19.00 u. Voor een succesvolle pelgrimage

maandag 23 juli 19.00 u. OLV van Lourdes

woensdag 25 juli 19.00 u. Roepingen voor priesterschap, diaconaat en religieuze leven

Overleden
 

Nou Meulenberg, Steenuilstraat 8, 80 jaar
Joep Knepper, Reigerstraat 6, 76 jaar.

Moge hij rusten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer.

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.
Misintenties volgende parochieblad opgeven tot 14 juli: Diaken R. Fleischeuer 4528072,
W. Oostenbrink 4511801, Priesterteam, kerkbestuur en kosteres.
Spreekuur Diaken R. Fleischeuer, Patchstraat 2: zaterdags van 11.00 -  12.30 uur.

Gedoopt
 

Jur, zoon van het echtpaar Derks-Wetzels, Veersestraat 51
Ian, zoon van het echtpaar Drinckwaard-Vanbaelen, Tunnelstr. 9
Laura, dochter van het echtpaar Eummelen-van Straeten, Friezenstr. 28
 

Gefeliciteerd! Wij bidden dat Jur, Ian en Laura  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.
     
Mensen in de kerk: de collectant
Elke parochie kent tientallen, soms honderden, vrijwilligers die een belangrijke rol spelen
in het dagelijkse functioneren van de kerk. Sommigen treden regelmatig op de voorgrond.
Anderen zijn vooral stille werkers achter de schermen. Één ding hebben ze gemeen:
de kerk kan niet zonder hun inzet. Neem nou: de collectant. 
 

Wilt u de bakjes, de zakjes, de mandjes, de bussen en de schalen even naar voren
doorgeven? Cabaretier Fons Jansen wist jaren geleden de lachers op zijn hand te krijgen
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met zijn conference over de collectanten in de kerk. Hij vertelt ook dat de collecteschaal
een van de weinige écht oecumenische symbolen is die er bestaan, want elk kerkgenoot-
schap kent de collecteschaal. 
En dus ook iemand die deze moet vasthouden: de collectant. Dat er grappen over gemaakt
worden, geeft aan dat het niet de meest begeerde functie in de kerk is. Want ga er maar
aanstaan om mensen elke keer opnieuw de schaal, het mandje of de ouderwetse collectezak
aan zo’n lange stok voor te houden. Collecteren wordt vaak gezien als ‘bedelen’, terwijl
het een wezenlijke bijdrage van de gelovigen aan de eucharistieviering is. 
Het Latijnse woord collecte betekent letterlijk: verzameling. De naam wordt ook gebruikt
voor de verzamelde offergaven die tijdens de eucharistie naar het altaar worden gebracht.
Wat veel mensen zich niet realiseren is dat de collecte een wezenlijke bijdrage in de
exploitatie van de parochie is. Daarmee is de collectant een onmisbare kracht in de kerk.
 

Kerkbijdrage: Postbank 3268633 - Rabobank 147607558
t.n.v. R.K. Kerkbestuur St. Paulus, Sittard

Bisschoppen presenteren vertaling Sacramentum caritatis
  

In deze dagen verschijnt in een oplage van 7.000 exemplaren de Nederlandse vertaling van de
postsynodale exhortatie Sacramentum caritatis (Het sacrament van de liefde). Paus Benedictus
XVI schreef deze tekst na afloop van de Bisschoppensynode over de Eucharistie, gehouden in
oktober 2005. Het document werd dit voorjaar in verschillende talen gepubliceerd. De bisschoppen
van Nederland sturen de exhortatie samen met een begeleidende brief aan alle priesters, diakens
en pastoraal werkenden in hun bisdommen. 
Van oktober 2004 tot oktober 2005 vierde de wereldkerk het Jaar van de Eucharistie dat werd
afgesloten met een algemene, gewone Bisschoppensynode met als onderwerp: ‘De eucharistie,
bron en hoogtepunt van het leven en de zending van de Kerk’. Sacramentum caritatis vormt de
afronding van die synode. De bisschoppen noemen de exhortatie in hun begeleidende brief “een
uniek document dat het geloof in en de viering van de eucharistie blijvend kan inspireren en tal
van aanzetten geeft om dit sacrament vruchtbaar te laten worden in het leven van de Kerk en van
elke gelovige”. Zij bevelen de exhortatie aan voor lezing, studie en meditatie. 
In de brief zetten de bisschoppen verder uiteen dat Sacramentum caritatis niet op zichzelf staat:
“In de Encycliek over de eucharistie Ecclesia de Eucharistia uit 2003 gaf paus Johannes Paulus
II een rijke theologische en spirituele visie op dit centrale sacrament dat Christus aan zijn Kerk
heeft nagelaten. Tegelijk gaf hij opdracht een instructie voor te bereiden waarin tal van zaken
betreffende de discipline over het sacrament van de eucharistie aan de orde dienden te komen.
Dat resulteerde in de instructie Redemptionis sacramentum van 2004. Deze instructie gaf tal van
concrete richtlijnen voor de viering van de liturgie.” 
Sacramentum caritatis is “een ‘summa’, een samenvatting van het overgeleverde geloofsgoed
van de Kerk over de eucharistie, waarbij tevens een breder spectrum van liturgische en theologische
thema’s aan de orde komt dan enkel de geloofsgegevens van de wezensverandering van brood
en wijn en van de werkelijke tegenwoordigheid van Christus in de eucharistie”, zo schrijven de
bisschoppen. 
De Nederlandse vertaling van Sacramentum Caritatis is te downloaden via www.rkkerk.nl en
in gedrukte vorm voor i 4,25 (excl. verzendkosten) te bestellen bij het Secretariaat R.-K. Kerk,
tel.: (030) 232 69 09, mail: bestel@rkk.nl 
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