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Dit parochieblad is bedoeld voor een periode van 6 weken.
De volgende aflevering verschijnt 9 augustus 2008.

L(I)EF HEBBEN..… DE HEER UW GOD
Er is lef voor nodig. Waarvoor? Om te getuigen. Veel mensen durven niet meer te
getuigen. En dat is jammer. Maar is dat wel waar? Laat ik u een voorbeeld noemen.
Afgelopen week ben ik in Lourdes geweest voor het geestelijk leiden van een bedevaart.
We waren met ongeveer 1080 pelgrims. Twee vliegtuigen, vijf autobussen en een trein
brachten alle pelgrims naar Lourdes waar we tegelijkertijd aan kwamen. Dit jaar wordt
Lourdes druk bezocht vanwege “150 jaar Verschijningen”. En dat hebben we ook
geweten. Bij alle drukte viel me het volgende op: alle diensten (soms wel 3 tot 4 x per
dag) werden geheel vrijwillig druk bezocht. Hoogtepunt was wel de zondagmorgen om
9.30 uur. Omdat er zoveel pelgrims werden verwacht bij deze Internationale H Mis
wilde men liever de H Mis in de buitenlucht vieren, op de grote esplanade. Er kunnen
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daar tenminste tienduizenden pelgrims worden opgevangen. Echter het verwachte slechte
weer deed de organisatie besluiten om de Internationale H Mis toch maar in de
ondergrondse Pius X-kerk te houden. Daar kunnen toch nog 30.000 pelgrims terecht. En
dat werd een geweldige viering! De ondergrondse basiliek was echter bomvol! De
organisatie besloot bijna alles af te lasten omdat er teveel mensen waren en men de
veiligheid niet meer kon garanderen. Toen echter een aantal in- en uitgangen waren
vrijgemaakt, begon toch de dienst. Alsof het wonder van de doortocht van de Rode Zee
zich herhaalde: ineens kliefde zich een rij, tot een opening van een breed spoor tussen al
die pelgrims. Al de mensen zongen en baden luidop mee, en de stoet van liturgische
assistenten, diakens, priesters en bisschoppen kon zo door de stampvolle kerk naar het
altaar lopen. De dienst begon en in alle talen werd gebeden en gezongen. De H Mis
duurde 2,15 uur en de meeste pelgrims zaten al uren vóór de dienst te wachten. Wat een
ervaring!
Maar een paar dagen later ben je weer terug in ons vaderland en de oranje-gekte slaat
alles, zo lijkt het. En als we de nieuwslezer horen zeggen dat er zeker 30.000 mensen in
het bomvolle voetbalstadion zaten, met al die duur betaalde plaatsen, en ik kijk naar
Lourdes…..
Wat een lef! Het voetballen is over een paar dagen voorbij. Dan weten we wie de grote
voetbalglorie heeft behaald.. en wie veel geld in de wacht heeft gesleept. En is dat het
grote geluk?
Tot aan half oktober 2008 zullen er iedere zondag en woensdag Internationale HH.Missen
zijn. Nu al weten we dat deze allemaal druk bezocht zijn en op de zondagen zeker
overvol!! En dan spreken we nog niet eens over de Lichtprocessie ’s avonds. Ik maakte
een avond mee met meer dan 40.000 pelgrims.. Waarom lezen we daar niets over in pers,
of via TV en radio. Het lijkt alsof men verzwijgt. Kerk is commercieel niet aantrekkelijk?
Of zijn we te timide! We tonen geen lef. We getuigen niet. We moeten hardop zeggen:
Waar was jij? Ik heb je gemist.
Frappant is ook de periode na Lourdes. De mensen komen weer thuis. Het was prachtig,
zo getuigt men. En dan horen we de verhalen en de getuigenissen. Maar een paar weken
later zijn ze Lourdes weer vergeten. Ze gaan niet meer vrijwillig naar de H. Mis op de
zaterdagavond of zondagmorgen. Men vervalt heel snel in de oude onhebbelijke
gewoonte. God wordt pas ingevuld wanneer men Hem nodig heeft. Of is het andersom?
God heeft u en mij nodig!
God heeft mensen nodig! Jezus doet zijn best, zo lazen we afgelopen zondag in het
evangelie. Alle steden en dorpen is hij afgegaan. Hij leert wat hij de mensen te leren
heeft. Hij verkondigt dat het Koninkrijk van God dichtbij is. En niet veraf. Niet op
afstand, maar dichtbij. Je kúnt er -als je wilt- uit putten. Hij laat dat zien. Hij geneest wie
ziek zijn. Hij geneest de kwalen. Hij vertrouwt dat het kán: mensen herstellen van wat hen
ziek maakt en kwelt. Dat zagen we ook weer in Lourdes.
Maar op een gegeven moment raakt de aanblik van de mensenmassa hem diép. Hij ziet
elk gezicht: vermoeid, afgemat, gestresst en opgejaagd. Zóveel dat een mens belast. En
onder druk zet. Misschien is het onontkoombaar. Ook bij ons. Maar wat hem zo treft is
dat deze ‘arme schapen’ geen hérder hebben. Niemand die hen op tijd thuis brengt en rust
geeft. Niemand die hen leidt, richting geeft. Niemand die hen voorgaat naar grazige
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weiden. Niemand die hen beschermt. Maar ook de mens die zich niet laat leiden. Die
zeggen zelf de weg wel te weten.
Maar onze God heeft mensen nodig. Omdat Hij ons wilt redden. Want wié ánders zullen
herders zijn voor wie opgejaagd en afgemat zijn? Jezus zelf kan niet iedereen helpen. Het
gaat niet om Jezus als persoon. Wél om hoe zijn naam: ‘God redt’, zijn leven vult. Om
hoe hij als mens die naam waar maakt.
God heeft mensen nodig - om die beweging gaat het vandaag. Dat het niet bij Jezus blijft.
Dat er veel meer dragers moeten komen van die naam die zeggen dat ‘God redt’. Maar
dat die er nog niet allemaal blijken te zijn, als al die schapen zonder herder – al die
mensen nog zonder hoeder zitten – dan ráákt hem dat diep. Daarom ziet Hij ons zo graag
op de zaterdagavond of zondagmorgen!
Hij zegt ons nodig te hebben! Wie durft als gelovige te zeggen: ik heb U niet nodig!!
In Lourdes heb ik alle mensen zien snakken naar Gods geborgenheid – mede door
Moeder Maria. En ze genoten er allemaal van. Niemand uitgezonderd. Lourdes leert ons
hoe men als parochie zou moeten zijn. Daarvan durven te getuigen: dat is l(i)ef hebben.
En als je dat doet: verandert het woord lef met één letter meer : lief. Dat is: lief hebben.
Als je van God houdt, ben je er iedere week -- zonder uitzondering. L(i)ef hebben:
liggen in elkaars verlengde.
Deken W. van Rens

WIE WAS DEKEN TIJSSEN?
Omdat het vakantie is… een deken Tijssen-sudoku!
Zorg dat in alle vakken, rijen en kolommen negen aspecten van deken Tijssen staan!
Susteren
Herder

Pastoor

1929

Susteren

Louis

H.
Hart

Pastoor
Oorlog

Louis
Pastoor

H.Hart

Maria
1929

Oorlog

Susteren

1865
1865

H.
Hart

Maria

Louis
Louis

1929

De volgende echte aflevering van
parochieblad nr. 8!

1929
Herder

“WIE WAS DEKEN TIJSSEN?” verschijnt in
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GEBEDSINTENTIES

De pauselijk aanbevolen gebedsintentie voor de maand juli luidt: ‘Wij bidden dat het
aantal moge toenemen van degenen die als vrijwilligers met edelmoedige en
bereidwillige beschikbaarheid hun diensten aanbieden aan de christelijke gemeenschap.’
De intentie voor augustus luidt: ‘Wij bidden dat de mensenfamilie Gods plan met de
wereld mogen weten te respecteren en aldus zich steeds meer bewust wordt van de grote
gave van God, die ons in de schepping geschonken is.’

☺

WIJ FELICITEREN (ALSNOG)…

☺

Sébastian Hameleers
met zijn Eerste Heilige Communie
Op zondag 1 juni heeft Sébastian, net als 37 andere jongens en meisjes,
in de St. Petruskerk zijn Eerste Heilige Communie gedaan.
Tot onze spijt is echter Sébastians naam in de Communicantenlijst in het vorige
parochieblad weggevallen. Sorry Sébastian! We wensen natuurlijk ook jou proficiat en
we hopen dat je toch een heel fijne dag hebt gehad!!

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

Op 6 juli is het eindelijk zo ver: na een lange voorbereiding begint voor een grote groep
Nederlandse deelnemers, onder wie ook onze kapelaan Van der Wegen en vijf jongens
uit het Sittardse, het grote Australische avontuur van de WereldJongerenDagen. Wij
wensen hen allen een behouden reis en een inspirerende en genadevolle belevenis toe!!!
De thuisblijvers kunnen voor het beleven van de WJD terecht bij KRO/RKK, die
komende tijd veel aandacht aan dit grootse evenement besteedt.
De WJD op TV (Nederland 2)
woensdag 2 en 9 juli:
14 t/m 18 juli dagelijks:
zaterdag 19 juli:
zondag 20 juli

17.00-17.30 uur
17.00-17.30 uur
11.00-13.00 uur
2.00- 4.15 uur
10.00-11.00 uur
22.40-23.10 uur

voorbeschouwing
WJD-journaal
Live- uitzending Avondwake
Live-uitzending Slot-eucharistieviering
Samenvatting Slotviering
Kruispunt-Special

19.00-19.30 uur
12.00-14.00 uur

VluchtWJD08
Het Klooster in Sydney

… op de Radio (Radio 5)
iedere zondag t/m 3 aug
zondag 20 juli:

… op Internet: www.katholieknederland.nl
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TIENERS van Sittard en omstreken: OPGELET
… binnenkort gaat LIFE TEEN weer van start!!!
Na een tijd stilte wordt binnenkort in Broeksittard weer een begin gemaakt met de Life
Teen-activiteiten. Life Teen is een Katholiek tienerprogramma voor alle tieners die Jezus
beter willen leren kennen en die hun geloof op een moderne manier willen uiten. Life
Teen bestaat al 22 jaar in meer dan 1000 parochies over de hele wereld.
Een Life Teen-avond begint met een heilige Mis, een viering waar jong en oud welkom
is, maar die speciaal door en voor jongeren verzorgd wordt. De muziek en de preek zijn
speciaal op tieners gericht. Na de Mis is er voor alle jongens en meisjes van 12 tot 19 jaar
een speciale Life Night, waar dieper wordt ingegaan op het geloof, door middel van
muziek, bidden, toneel, dans, zingen, praten, lachen, snoepen, luisteren, enzovoort. Alle
tieners van Sittard en omstreken zijn van harte uitgenodigd voor de
eerste Life Teen-avond op zaterdag 5 juli
met Life Teen-Mis & gezellige avond
Plaats:
Tijd:
Meer info:

H.Mis
in de kerk O.L.V. Geboorte van Broeksittard
Life Night in het zaaltje van de zusters aan de Weidom
aanvang H. Mis: 19.00 uur - einde rond 22.00 uur
bij pastoor Vergouwen van Broeksittard, 4512497

Gebed
voor de vakantie
God, geef mij een hart
dat vakantie kan nemen,
zich even kan losmaken
uit het gareelvan de zorg
en verantwoordelijkheid,
dat, los en vrij,
de aarde kan proeven
en ruiken,
en de lucht en het water
en de mensen erbij.
Geef mij een hart, God,
dat, klein als een kind,
de verrassing beleeft
van elke nieuwe morgen
en elke nieuwe horizon,
dat zich laat drijven
op de wolken
en gaat rusten
in een ondergaande zon.

Manu Verhulst

Geef mij een hart
dat nog kan luisteren
naar de vogels
en kan glimlachen
bij de verre geluiden
van koeien
als de morgen begint.
Geef mij een hart,
dat nog kan spelen,
en alles kan vergeten
bij een bal in het water
of een kind in het zand.
God, geef mij een hart
dat vakantie kan nemen
zoals Gij, op die zevende dag,
toen alles goed was,
wat Gij had gemaakt.

En of ik dan
in een vliegtuig zal stappen
of mijn fiets zal gebruiken,
of de andere kant
van de wereld
of de andere kant
van mijn dorp zal zien,
of ik de kracht
van mijn lichaam
zal meten met de golven,
of stil van de zetel
naar het bed zal gaan …
geef mij een hart
dat vakantie kan nemen,
God, en dan is het feest
al begonnen.
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VAKANTIE-TIPS
BEZOEK EENS EEN KERK IN DE VAKANTIE !
En daarvoor hoeft u echt geen urenlange autoritten te maken….
In onze Sittardse binnenstad vertellen de dekenale ‘Grote’ kerk (Petruskerk), de
Michielskerk oftewel ‘Patesjkirk’ aan de Markt en de jubilerende Basiliek elk hun eigen
vertaal. Wellicht een idee om eens op een zomermiddag met familie of vrienden een
kijkje te komen nemen! De kerken zijn geopend:
Petruskerk:
dinsdag t/m vrijdag 14.00-1600 uur,
donderdag en zaterdag óók 10.00-12.00 uur
Michielskerk: dinsdag t/m vrijdag 14.00-16.00 uur
Basiliek:
dinsdag t/m zondag van 8.00-12.00 en 14.00-16.00 uur.
Meer info:
dhr. F. Mennens, 4580636

KLOOSTER WITTEM
Elke dinsdagavond in juli en augustus organiseert Klooster Wittem voor toeristen en
andere belangstellenden een VakantieVesperViering. De VesperViering begint steeds
om 19.00 uur in de Kloosterkerk. Aansluitend is er een rondleiding in groepen, door kerk
en kapellen, klooster, kloostertuin, grafkelder en eindigend in de indrukwekkende
kloosterbibliotheek. Het gehele programma duurt tot ca. 21.00 uur.
Op de laatste zondag van de maand kunt u in Klooster Wittem terecht voor de
Pelgrimszondag, die een gevarieerd dagprogramma biedt van onder meer een 2-uurdurende-pelgrimswandeling, een pelgrimsviering in de ochtend, rondleiding, gesprek met
een ‘lange-afstands-pelgrim’, bezoek aan boekhandel de Wegwijzer. De afsluiting is om
14.30 uur met een viering in de Gerarduskapel en de kloostertuin, en aansluitend een
kinderzegening.
Meer info:
 043-4501741 of www.kloosterwittem.nl.

‘HEDENDAAGSE PELGRIMS’ in LIMBURGS MUSEUM
In de tentoonstelling ‘Hedendaagse Pelgrims’ wordt deze zomer in het Limburgs Museum
in Venlo de fascinerende wereld van de bedevaartganger belicht.
Christelijke bedevaarten zijn ongekend populair. Alleen al in Europa zijn jaarlijks
miljoenen mensen op pelgrimage. Anoushka van Velzen (1966) bezocht de afgelopen
jaren een reeks bedevaartsoorden in Europa, waaronder Lourdes, Amsterdam en Fatima.
Geboeid door de rituelen van de pelgrims, fotografeerde ze deze onbevooroordeeld. De
expositie toont een selectie van haar foto’s, waarop zij op indringende wijze en met oog
voor detail de wereld van moderne bedevaart in beeld brengt.
Plaats:
Limburgs Museum, Keulsepoort 5, Venlo
Tijden:
t/m 17 augustus van dinsdag t/m zondag, 11.00-17.00 uur
Meer info:
 077-3522112 of www.limburgsmuseum.nl
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VOOR DE JEUGD:
ARDENNENTOCHT voor 15+-ERS

4 t/m 9 aug.
Zes dagen samen lopen, zingen, sporten, de Mis vieren en catechese volgen… Voor alle
jongens en meiden van 15 t/m 18 jaar die houden van een beetje uitdaging organiseert ons
Bisdom ook dit jaar weer de Ardennentocht; een gezellige,
maar inspannende vakantietocht, waarbij van plaats naar plaats wordt
getrokken en overnacht wordt in jeugdherbergen en parochiezaaltjes.
Aanvang:
maandag 4 augustus
Einde:
zaterdag 9 augustus
Kosten:
€ 130,-Meer info en opgave: jongeren@bisdom-roermond.nl of  0475-386756

LIMBURGSE JONGERENDAG

zaterdag 16 aug.

Schrijf al in je nieuwe agenda:
op zaterdag 16 augustus naar Maastricht voor de Limburgse Jongerendag, de inmiddels
traditionele afsluiting van de grote vakantie voor en door jongeren uit heel Limburg.
Programma:
10.00 uur verzamelen bij St.Servaasbasiliek in Maastricht
10.30 uur start ochtendprogramma in en rond de basiliek
lunch (lunchpakket zelf meenemen, voor drank wordt gezorgd!)
middagprogramma met spannende activiteit ‘die je volgens Maastrichtenaren minstens 1 keer in je leven gedaan moet hebben’.. Rara!
18.30 uur H. Mis in O.L.Vrouwe-Basiliek
aansluitend gezellige BBQ
Kosten:
€ 10,-. (bij aanmelding vóór 4 augustus, daarna € 15,--)
Meer info en opgave: : jongeren@bisdom-roermond.nl. of  0475-386756
* ********************************

GROOT NASLAGWERK 20E -EEUWSE ‘BLOEDGETUIGEN’
Recent is een omvangrijk naslagwerk (bijna 700 pagina’s) verschenen over Nederlandse
katholieke ‘bloedgetuigen’ uit de twintigste eeuw. Bij de millennium-wisseling riep paus
Johannes Paulus II alle bisschoppen ter wereld op om de gedachtenis aan de landeigen
martelaren van de 20e eeuw niet verloren te laten gaan. De Nederlandse bisschoppen hebben dankbaar de oproep van de paus beantwoord, door de levensverhalen van tientallen
Nederlands Rooms-Katholieke bloedgetuigen uit de 20e eeuw in deze bijzondere
publicatie bijeen te brengen. Het boek stelt 221 Nederlandse ‘bloedgetuigen’ voor, 182
mannen en 39 vrouwen van wie zeer velen uit ons Limburg, die hun leven hebben
gegeven voor hun geloof.
Bestellen: Administratie NRL, Postbus 13049, 3507 LA Utrecht,
030-2326909, e-mail: bestel@rkk.nl. Kosten € 44,90 (excl. verzenden).
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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
Diaken R. Fleischeuer, Patchstraat 2  4528072
Noodnummer  4515141
Kerkbijdrage: Giro 1032540 – Rabobank 147603676

NIEUWKOMERS WELKOM!
Aan alle katholieken die nieuw zijn komen wonen in onze Binnenstadsparochie:

Van harte welkom namens onze deken, kapelaan, diakens en Welkomstgroep!
Bent u nieuw komen wonen in onze parochie? Of bent u binnen de parochie verhuisd?
Dan verzoeken wij u vriendelijk uw nieuwe adres en telefoonnummer door te geven,
aan de administratie, Kloosterplein 10, 6131 EP Sittard,  4512275
of mw. R. Gieskens, Mgr. Claessensstraat 33, 6131 AH Sittard, of 4519039. Dank u!

OVERLEDEN
† 1 - 6 - 2008
† 22 - 6 - 2008

Mia Crijns-Mestrom, Blijdestein 47/2, 77 jaar
Lies Slangen-Bex, Agnetenwal 4, 80 jaar

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

KERKELIJK HUWELIJK
gaan huwen:
Wesley Zwakhalen en Audrey Spadlo, Mgr. Claessensstr. 40
Peter Jacobs en Lavinia v. Langeveld, Eisenhowerstr. 499

20-8-2008
22-8-2008 Lindenheuvel

‘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)

GEDOOPT
Thyrza, dochter van het echtpaar Smit-Fun, Keizer Augustusstr. 6
Darja, dochter van het echtpaar Van Heel-Fiddelers, Kerkplein 17

15 - 6 - 2008
22 - 6 - 2008

Gefeliciteerd! Wij bidden dat Thyrza en Darja 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.
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REGINA CARMELI
Zondag na de 1e vrijdag van de maand:
16.30 uur: uitstelling van het H. Sacrament, stille aanbidding
17.00 uur: Nederlandse Vespers en Eucharistische zegen
Alle andere zondagen:
10.45 uur: uitstelling van het H. Sacrament, aanbidding tot
17.00 uur: Duitse Vespers en Eucharistische zegen

GEBEDSDAG

zaterdag 12 juli

..om Gods zegen te vragen over onze kinderen op voorspraak van de zalige MariaTeresa van de heilige Jozef (zuster Anna Maria Tauscher).
In een inleiding wordt aan het leven en werken van "zalige Moeder" herinnerd, het
allerheiligst Sacrament wordt uitgesteld en aanbeden en er wordt voor speciale
intenties gebeden. Daarna wordt een plechtige heilige Mis (met preek) gevierd. Aan
het einde wordt een relikwie van de zalige ter verering aangeboden.
Plaats:
kapel van het Karmelietessenklooster aan de Kollenberg
Tijd:
10.30 -12.30 uur
Leiding:
emeritus-bisschop mgr. J. Gijsen
Kinderen kunnen een aangepast programma volgen en –indien gewenst- de
kinderzegen ontvangen. (Kinderen graag wel tevoren aanmelden!)

SCAPULIERFEEST
Feest van Onze Lieve Vrouw van de berg Karmel

zaterdag 19 juli

- voor allen die het scapulier willen ontvangen
- voor allen die zich met de karmelfamilie verbonden weten
Programma: 14.00 uur: welkom, inschrijving voor scapulieroplegging
14.15 uur: conferentie
“Het scapulier als profetenmantel?”
door pater F. Vervooren, karmeliet
aansl.: - koffie, thee
- bezoek in het museum M. Maria-Teresa
- tijd voor ontmoeting, uitwisseling
16.00 uur: scapulieroplegging
Vespers van O.L.V. van de berg Karmel
Kosten:
€ 6,-INFORMATIE: Bezinningshuis Regina Carmeli, Kollenberg 2,
Postbus 28, 6130 AA Sittard,  046-4525380, Zr. M. Gisela.
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HEILIGE MAAGD MARIA
ZOETE MOEDER VAN DEN BOSCH

-

7 juli

Op 7 juli viert de stad Den Bosch het feest van
de Zoete Moeder van Den Bosch.
De verering van Maria is in het hele bisdom 's Hertogenbosch al vele eeuwen sterk
verbreid. De bisschopsstad zelf is vooral vermaard om haar miraculeuze beeld van de
‘Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch’, een beeld dat al sinds 1380 in Den Bosch wordt
vereerd. Na de verovering van de stad door het protestantse leger van Frederik Hendrik
in 1629, brachten de katholieke inwoners de Zoete Moeder over naar Brussel, omdat de
beeldenstormende protestanten de ‘Roomsche afgoderijen’ wilden uitroeien. Pas in
1853, bij het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie, kon het vereerde wonderbeeld
veilig naar Den Bosch terugkeren. De Zoete Moeder heeft haar eigen kapel in de Sint
Jans-kathedraal en geldt nog steeds als een populair bedevaartsoord, waar dagelijks
honderden kaarsjes branden. Het verhaal wil dat het beeld van de Zoete Lieve Vrouw in
1315 een rondwandeling door de stad maakte, die daarop prompt werd verlost van een
pestepidemie. Nog ieder jaar wordt er in Den Bosch een ‘Stille Omgang’ gehouden, die
de miraculeuze tocht van Maria door de Bossche binnenstad volgt. Op een aantal
plaatsen langs de route zijn permanent Mariabeelden geïnstalleerd.
Op 7 juli herdenken we, uit dankbaarheid voor Maria’s moederliefde, haar geestelijk
moederschap zoals dit op de berg van Calvarië door Jezus zelf is verwoord.

HEILIGE MAAGD MARIA VAN DE BERG KARMEL - 16 juli
Op 16 juli vermeldt de liturgische kalender de Gedachtenis van de Heilige maagd Maria
van de berg Karmel. De berg Karmel in het Heilig Land wordt in de bijbel beschreven
als de plaats waar de profeet Elia ijverde voor de zuiverheid van Israëls geloof in de
levende God. In de twaalfde eeuw vestigden kluizenaars die zich door het geloof van
Elia lieten inspireren zich op de berg Karmel, en legden de basis voor de latere ordes
van karmelieten en karmelietessen, die zich wijden aan het contemplatieve leven onder
de bescherming van de heilige Moeder Gods.
Op 16 juli in het jaar 1251 kreeg de heilige karmeliet Simon Stock in Cambridge een
verschijning van de Heilige Maagd Maria. Zij gaf hem een zogeheten scapulier, een
schouderkleed van een kloosterhabijt. Maria beloofde Simon dat iedereen die dit religieuze kleed zou dragen, uit het vagevuur gered zou worden. Later mocht het schouderkleed vervangen worden door twee lapjes stof. De 16e juli werd vanaf 1386 voor de
karmelieten een belangrijke feestdag. Pas sinds 1726 staat deze gedachtenis op de
liturgische kalender van de gehele Katholieke Kerk.
Voor de karmelieten en karmelietessen is de gedachtenis van de Maagd Maria van de
berg Karmel een hoogfeest. De zusters Karmelietessen van de Kollenberg nodigen u
voor de viering hiervan uit op zaterdag 19 juli (zie pagina 9).
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HEILIG UUR
Op donderdag 3 en donderdag 31 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. Op de vooravond van elke Eerste Vrijdag van de
maand - bijzonder toegewijd aan het H. Hart van Jezus – bent u van harte
uitgenodigd samen te bidden voor genoemde intenties. Iedere maand worden de bewoners
van een aantal straten speciaal uitgenodigd. Voor 3 juli zijn dat de bewoners van de:
Felix Ruttenlaan, Fort Sanderbout, Schuttestraat, Stjeegske, Stadswegske,
Stationsdwarsstraat, Stationsplein, Stationsstraat, Kleine Steeg en Steenweg.
Voor 31 juli worden in het bijzonder de bewoners uitgenodigd van: Tempelplein, Deken
Tijssenstraat, Voorstad, Walramstraat, Walstraat, De Wieer, Wilhelminastraat,
Agnetenwal, Agricolastraat en Willem Alexanderlaan.
***********************************

CITAAT UIT DE SITTARDSE KRONIEK UIT HET JAAR 1408
20 juni: “Verschiedene Herrschaften, die man darum ersucht,
tragen 40 Kronen bei für den Wiederaufbau der Kirche,
des vollens des buwes, purlich ome Goodts wille..”

UW AANDACHT S.V.P.
Zaterdag 28 juni: Om 18.00 uur in de Petruskerk: Gezinsmis als dankviering en bij
gelegenheid van de afsluiting van het schooljaar. Start van het Paulusjaar.
Zondag 29 juni: Hoogfeest van de apostelen Petrus en Paulus.
Zaligverklaring Zuster Hendrina Stenmanns te Tegelen.
Vrijdag 4 juli: Eerste vrijdag van de maand, toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus.
Vanaf 17.00 uur wordt de H. Communie gebracht aan zieken en aan-huis-gebondenen.
Begin van de schoolvakanties.
Zondag 6 juli: Veertiende Zondag door het jaar.
Zondag 13 juli: Vijftiende Zondag door het jaar
Donderdag 17 t/m zondag 20 juli: WereldJongerenDagen Sydney
Zondag 20 juli: Zestiende zondag door het jaar
Zondag 27 juli: Zeventiende zondag door het jaar
Vrijdag 1 augustus: Eerste vrijdag van de maand, toegewijd aan het Heilig Hart van
Jezus. Vanaf 17.00 uur wordt de H. Communie gebracht aan zieken en aan-huisgebondenen.
Zondag 3 augustus: Achttiende zondag door het jaar.
Dinsdag 5 augustus: Dinsdag in augustus: de avondmis van 19.00 uur vindt plaats bij
de St-Rosakapel op de Kollenberg i.p.v. in de Petruskerk
Woensdag 6 augustus: Hoogfeest Gedaanteverandering van de Heer.
PAROCHIEBLAD H. PETRUS EN H. MICHAËL – H. BERNADETTE – H. PAULUS
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KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES
Misintenties die u graag in het volgende parochieblad vermeld wilt zien, dienen uiterlijk
op vrijdag 1 augustus 2008 opgegeven te zijn op de pastorie: Kloosterplein 10, ofwel via
 4512275 - of via e-mail-adres: kantoor-fedpetrus@planet.nl.
Betaling gaarne contant of op gironummer 1036575 of op banknummer 147603676,
beide t.n.v. Parochie H. Petrus en H. Michaël te Sittard o.v.v. misintentie en datum.
ST.-PETRUSKERK
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Zaterdag 28 juni
H. Ireneüs, bisschop en martelaar
19.00 uur ev ouders Schmidt-Fliegel,
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
Netta en Tilke, fam. Wyszenko, Meerts en
ev voor overl ouders Meerts, voor overl
Hendriks
grootouders Simonis-Tummers en ouders
19.30 uur Heilig Uur (samenzang)
Vrijdag 4 juli
Hage-Simonis
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
18.00 uur Gezinsmis
19.00 uur gestjrd zeereerwaarde pater Piet
pljrd Martin Meuwissen; plev Zjèr
Schulpen; ev tev HH Priesters en voor de
Pfennings; nadienst Mia Crijns-Mestrom,
vrede
Lies Slangen-Bex (samenzang)
Zaterdag 5 juli
Zondag 29 juni
08.00 uur gestjrd overl echtp Van ReenHoogfeest HH Petrus en Paulus,
Kasdorp; gestev echtp Caulfield-Tholen;
apostelen
11.30 uur plzwd Jacqueline Gieskensev voor priesterroepingen in parochie,
Hoogenberk; gestplev Fine Close; pljrd
dekenaat en bisdom
voor ouders Derks-Neilen en hun kinderen
18.00 uur gestplev deken Henri Haenraets;
Thea, Piet,Wim en schoonzoon Marcel
1e pljrd Harry Coenen; plev overl
Dohmen, voor Corrie Jetten-Wijnands,
echtelieden Schrijen-Tholen, voor Pierre
voor Joep Joosten (Petruskoor)
Meisen (vw verj), voor overl moeder
Maandag 30 juni
Josefien Burhenne-Dubois (vw verj) en
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
overl fam Burhenne, voor levenden en
19.00 uur gestjrd Joanna Hendriks; gestev
overledenen vd fam Dieteren en de fam
em-pastoor Niessen
Hellbach; nadienst Mia Crijns-Mestrom,
Dinsdag 1 juli
Lies Slangen-Bex (samenzang)
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
Zondag 6 juli
ev tev vd H. Engelbewaarders uit
Veertiende Zondag door het jaar
dankbaarheid voor bescherming en leiding
11.30 uur gestpljrd ouders Coenemans19.00 uur jrd Jo van Soest
Poukens; pljrd voor Wil Martens en voor
Woensdag 2 juli
Jan Sprenger, voor Harry Reijnders, voor
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
Nol Vroomen, ouders Vroomen en Mia en
tev St. Joseph, voor goede gezinnen en de
ouders Van Brunschot-Willems, voor
moed om godsdienstig te leven
ouders Kroon-Brizzi; plev Wil Hoorens
19.00 uur gestev overl echtp. Feron(Petruskoor)
Hoenen en em-past. Eduard Hoenen;
Maandag 7 juli
08.00 uur ev tev de H. Geest voor allen die
ev Cor de Wit en Dory Neilen
in ons bisdom en in de parochies zijn
Donderdag 3 juli
H. Tomas, apostel
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gesteld om leiding te geven, voor de
zielenrust van oud-deken Haffmans
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Dinsdag 8 juli
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur ev ouders Schmidt-Fliegel,
Netta en Tilke
Woensdag 9 juli
HH. Martelaren van Gorcum
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en
Hendriks
Donderdag 10 juli
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev overl. oud. SchaekensPeulen en zonen Jozef en Martin
19.30 uur Lof (samenzang)
Vrijdag 11 juli
H. Benedictus, abt, patroon van Europa
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
ev voor overleden ouders Leonard Dieteren
en Maria Brandts uit dankbaarheid, voor de
zielenrust van oud-deken Haffmans
19.00 uur gestev overl echtpaar KapteinHaagmans
Zaterdag 12 juli
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
18.00 uur pljrd Mia Bachaus-Pijpers,
ouders Erkens-Linzen; plev Sjang Jessen,
José Kleynen-Cals en Philomène PaquesCals (vw buurtbew en ondernemers
Brandstraat); nadienst Mia CrijnsMestrom, Lies Slangen-Bex (samenzang)
Zondag 13 juli
Vijfiende Zondag door het jaar
11.30 uur gestpljrd ouders Jo en Ine
Zwakhalen-Westerop, overl ouders PastwaSpätgens; gestplev Max Kreijn, overl fam
Muyres-Maessen; pljrd mw. Jeanne
Dieteren-Konings, overl ouders
Timmermans-Schins; plev voor Miny
Reijnders-Kuijpers (samenzang)
Maandag 14 juli
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev Pauline Feron-Hoenen

Dinsdag 15 juli
H. Bonvaventura, bisschop en kerkleraar
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
ev voor overleden grootouders Hendrik
Dieteren en Anna Rutten
19.00 uur ev ouders Schmidt-Fliegel,
Netta en Tilke
Woensdag 16 juli
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur ev Cor de Wit en Dory Neilen
Donderdag 17 juli
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur ev echtp Keymis-Buyink
19.30 uur Lof (samenzang)
Vrijdag 18 juli
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
ev voor de overledenen vd fam GieskensMuyres en Corbeij-Kerrens
19.00 uur ev tev HH Priesters en voor de
vrede, voor fam Wyszenko, Meerts en
Hendriks en mgr Ben Janssen
Zaterdag 19 juli
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
18.00 uur plzwd Mia Crijns-Mestrom;
nadienst Lies Slangen-Bex (samenzang)
Zondag 20 juli
Zondag door het jaar
11.30 uur gestpljrd Marijke EijgelshovenEyckeler; plev voor overl fam.leden PierWeijzen (samenzang)
Maandag 21 juli
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev Corry Close en familie
Dinsdag 22 juli
H. Maria Magdalena
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev overleden echtpaar
Meulenberg-Kleuters
Woensdag 23 juli
H. Birgitta, kloosterlinge,
patrones van Europa
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
ev Martin Meuwissen en dochter Josette
19.00 uur ev ouders Schmidt-Fliegel,
Netta en Tilke
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Donderdag 24 juli
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
ev voor de overledenen vd fam SmeetsBouwels
19.00 uur gestev overledenen vd fam
Feron-Hoenen
19.30 uur Lof (samenzang)
Vrijdag 25 juli
H. Jakobus, apostel
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en
Hendriks
Zaterdag 26 juli
HH. Joachim en Anna, ouders van de
heilige maagd Maria
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
ev voor overl grootouders SimonisTummers en ouders Hage-Simonis
18.00 uur 1e pljrd Christientje CoenenMols, 2e pljrd Annie Smeets-Bergerhof;
plev voor fam Arnold Dieteren-Meyer en
fam Gerard Driessen-Hermans, voor Lies
Meuwissen Schmeits (vw verj); nadienst
Lies Slangen-Bex (samenzang)
Zondag 27 juli
Zeventiende Zondag door het jaar
11.30 uur gestplev ouders fam CremersCusters, echtpaar Arnoldts-Thissen; pljrd
Cor de Wit; plev Harie Houben (samenzang)
Maandag 28 juli
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
ev v zielenrust van oud-deken Haffmans
19.00 uur gestev Fine Close
Dinsdag 29 juli
H. Marta
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur ev ouders Schmidt-Fliegel,
Netta en Tilke
Woensdag 30 juli
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur ev over ouders KleikampLemmens
Donderdag 31 juli
H. Ignatius van Loyola, priester
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en
Hendriks

14

19.30 uur Heilig Uur (samenzang)
Vrijdag 1 augustus
H. Alphonsus Maria de’Liguori,
bisschop en kerkleraar
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
19.00 uur ev tev HH Priesters en voor de
vrede
Zaterdag 2 augustus
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
ev voor priesterroepingen in parochie,
dekenaat en bisdom
18.00 uur ev voor Joep Kamp, voor
levenden en overledenen vd fam Dieteren
en de fam Hellbach (samenzang)
Zondag 3 augustus
Achttiende Zondag door het jaar
11.30 uur gestpljrd overleden ouders Jan
en Charlotte Oremus-Roppe; pljrd dhr. J.
Willen (samenzang)
Maandag 4 augustus
H. Johannes Maria Vianney
(Pastoor van Ars), priester
08.00 uur ev tev de H. Geest voor allen die
in ons bisdom en in de parochies zijn
gesteld om leiding te geven
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen,
overl ouders Moreaux-Beek, overl echtpaar
Janssen-De Ponti, Willem van Neer
Dinsdag 5 augustus
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
ev tev vd H. Engelbewaarders uit
dankbaarheid voor bescherming en leiding
19.00 uur St.Rosa-kapel:
gestev Zef Daniëls, tev St. Rosa; ev voor
Jean Willems, Gerrit Goertz, Koos Simons,
Jan Bormans, overl ouders Ben Claessensvan Eylen en zoon Eddy Claessens, Jeanny
Queisen-Wessels, Philomène Paques-Cals,
Thei Hunnekens en overl ouders De Kok en
Jaques
Woensdag 6 augustus
Gedaanteverandering van de Heer
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
ev tev St. Joseph, voor goede gezinnen en
de moed om godsdienstig te leven
19.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en
Hendriks
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08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 7 augustus
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
19.00 uur gestev overl echtp Kapteinev voor overl ouders Marx-Hoedemakers
Haagmans, overl echtp Feron-Hoenen en
en overl kinderen
em-past. Eduard Hoenen
19.00 uur ev ouders Schmidt-Fliegel,
Zaterdag 9 augustus
Netta en Tilke
H. Teresia Benedicta vh Kruis (Edith Stein),
19.30 uur Lof (samenzang)
maagd en martelares, patroon v Europa
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Vrijdag 8 augustus
H. Dominicus, priester
ST. MICHIELSKERK
Zondag 29 juni
Zondag 20 juli
HF HH Petrus en Paulus, apostelen
Zestiende Zondag door het jaar
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
09.30 uur fam Hoeberichts (samenzang)
09.30 uur t.e.v. O.L.Vrouw van Lourdes
Zondag 6 juli
(samenzang)
Veertiende zondag door het jaar
Zondag 27 juli
Zeventiende Zondag door het jaar
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
09.30 uur gestplev J. en J. Derrez
09.30 uur plev Harry Gubbens (samenzang)
(samenzang)
Zondag 3 augustus
Zondag 13 juli
Achttiende Zondag door het jaar
Vijftiende Zondag door het jaar
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
08.30 uur gestplev echtp Caulfield-Tholen
09.30 uur gestev J. en J. Derrez
09.30 uur gestplev overl ouders Hendriks(samenzang)
Wolters; plev Nenette Oosterwijk-Corbeij
(samenzang)
BASILIEK VAN O.L. VROUW VAN HET H. HART
08.30 uur zegen voor Danio Lau en zegen
Zondag 29 juni
HF HH Petrus en Paulus, apostelen
voor mw. Talone, voor overl echtp
10.30 uur jaardienst voor Leo Geurten,
Caulfield-Tholen
zegen voor Danio Lau en voor overl ouders
Zaterdag 5 juli
Castro-Schellinx
09.00 uur zegen voor Anneke de Harde,
Dinsdag 1 juli
voor overl echtp Caulfield-Tholen
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Zondag 6 juli
Woensdag 2 juli
Veertiende zondag door het jaar
08.30 uur voor een jarige en voor de overl
10.30 uur voor alle levende en overl leden
fam Jongenelen-Mevis, voor overl echtp
vd Aartsbroederschap, overl echtp
Caulfield-Tholen
Caulfield-Tholen, jaardienst voor Louis
Donderdag 3 juli
Wagemans en Mia Wagemans-Frenken
H. Tomas, apostel
Dinsdag 8 juli
08.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans
08.30 uur voor welzijn voor fam Van de
en leden vd Aartsbroederschap, voor
Kruijf, voor overl echtp Caulfield-Tholen,
welzijn Danio Lau en Winnie Lam
Woensdag 9 juli
10.30 uur voor fam G. Joosten-Gonera,
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen
voor overl moeder Evelien Sloun-Bodin en
Donderdag 10 juli
voor Margriet Roebroek en haar fam, voor
08.30 uur voor overl echtgenoot, voor de
overl echtp Caulfield-Tholen
kinderen vd Kinderkrans en leden vd
Vrijdag 4 juli
Aartsbroederschap
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10.30 uur voor overl moeder Evelien
Sloun-Bodin, overl echtp Caulfield-Tholen
Vrijdag 11 juli
H. Benedictus, abt, patroon van Europa
08.30 uur zegen voor mw. Van Rozelaar,
voor overl echtp Caulfield-Tholen
Zaterdag 12 juli
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Zondag 13 juli
Vijftiende zondag door het jaar
10.30 uur welzijn Carla Kaay-de Harde,
voor overl echtp Caulfield-Tholen
Dinsdag 15 juli
H. Bonvaventura, bisschop en kerkleraar
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Woensdag 16 juli
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 17 juli
08.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans
en leden vd Aartsbroederschap
10.30 uur voor overl moeder Evelien
Sloun-Bodin en voor Margriet Roebroek en
haar fam, overl echtp Caulfield-Tholen
Vrijdag 18 juli
08.30 uur welzijn Anneke de Harde, voor
overl echtp Caulfield-Tholen
Zaterdag 19 juli
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Zondag 20 juli
Zestiende zondag door het jaar
10.30 uur jaardienst fam G. JoostenGonera, overl echtp Caulfield-Tholen
Dinsdag 22 juli
H. Maria Magdalena
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Woensdag 23 juli
H. Birgitta, kloosterlinge, patrones Europa
08.30 uur vw 10e sterfdag Jan Jongenelen,
voor overl echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 24 juli
08.30 uur voor overl echtgenoot, voor de
kinderen vd Kinderkrans en leden vd
Aartsbroederschap
10.30 uur welzijn dhr. Hagedoorn, voor
overl echtp Caulfield-Tholen
Vrijdag 25 juli
H. Jakobus, apostel
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen
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Zaterdag 26 juli
HH. Joachim en Anna, ouders van de
heilige maagd Maria
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Zondag 27 juli
Zeventiende zondag door het jaar
10.30 uur alle levende en overl leden vd
Aartsbroederschap, overl echtp CaulfieldTholen
Dinsdag 29 juli
H. Marta
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Woensdag 30 juli
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 31 juli
H. Ignatius van Loyola, priester
08.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans
en leden vd Aartsbroederschap
10.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Vrijdag 1 augustus
H. Alphonsus Maria de’Liguori,
bisschop en kerkleraar
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Zaterdag 2 augustus
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Zondag 3 augustus
Achttiende zondag door het jaar
10.30 uur alle levende en overl leden vd
Aartsbroederschap, overl echtp CaulfieldTholen
Dinsdag 5 augustus
08.30 uur voor fam Pluis-Schroten, overl
fam en voor Jan Pluis, voor overl echtp
Caulfield-Tholen
Woensdag 6 augustus
Hoogfeest Gedaanteverandering vd Heer
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 7 augustus
08.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans
en leden vd Aartsbroederschap,
10.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Vrijdag 8 augustus
H. Dominicus, priester
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Zaterdag 9 augustus
H. Teresia Benedicta vh Kruis (Edith Stein)
maagd en martelares, patroon v Europa
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
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Parochie H. Bernadette -Baandert
Pastoor-deken W. van Rens, Kloosterplein 10  4512275
Kapelaan A. van der Wegen, Oude Markt 24  4512628
Diaken B. ter Haar, Baandert 23  4513381
Diaken R. Fleischeuer, Patchstraat 2  4528072
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 29 juni: HH.Petrus en Paulus, apostelen
Schola Gregoriana Sittardiensis
10u30 Gest.jrd. pastoor Jos.Linssen
nadienst: Tilly Verheesen-Demandt
Dinsdag 1 juli
9u00 t.e.v. H.Bernadette
Donderdag 3 juli: Feest van de H.Tomas, apostel
9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven
Zondag 6 juli: 14e zondag door het jaar
Bernadettekoor
10u30 Jrd. Jan Ermans; jrd. Martin van Dijk en zoon Jack;
Reinhard en Fien v.d.Brock-Limpens
nadienst: Tilly Verheesen-Demandt
Dinsdag 8 juli
9u00 tev. O.L.V. van Lourdes
Donderdag 10 juli
9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven
Zondag 13 juli: 15e zondag door het jaar
10u30 Zwd. Tilly Verheesen-Demandt
Dinsdag 15 juli: H.Bonaventura, bisschop en kerkleraar
9u00 Gest. H.Mis tev. O.L.V. van Lourdes en H.Bernadette
Donderdag 17 juli
9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven
Zondag 20 juli: 16e zondag door het jaar
10u30 voor de geloofsopvoeding in de gezinnen
Dinsdag 22 juli: H.Maria Magdalena
9u00 Frans Fiddelers en Gertrudis Mostard
Donderdag 24 juli
9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven
Zondag 27 juli: 17e zondag door het jaar
10u30 Jrd. Christien Linssen
Dinsdag 29 juli: H.Marta
9u00 t.e.v. H.Bernadette
Donderdag 31 juli: H.Ignatius van Loyola, priester
9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven
Zondag 3 augustus: 18e zondag door het jaar
10u30 Gest.jrd. Albert en Mai Orbons-Mevis en pater Emile;
Reinhard en Fien v.d. Brock-Limpens;
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Dinsdag 5 augustus: Kerkwijding Basiliek Maria de Meerdere
9u00 tev. O.L.V. van Lourdes
Donderdag 7 augustus: H.Cajetanus, priester
9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven
OVERLEDEN
23 mei: Tilly Verheesen-Demandt, Ruys de Beerenbrouckstraat 45 (69 jaar)
Moge zij rusten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer
KINDERWOORDDIENST
In de zomervakantie is er geen kinderwoorddienst.
H.COMMUNIE VOOR AAN HUIS GEBONDENEN
Op vrijdag 4 juli (1e vrijdag van de maand) wordt in de namiddag de H.Communie in de
parochie rondgebracht. Ook op de 1e vrijdag in augustus (vrijdag 1 augustus) wordt in de
namiddag de H.Communie in de parochie rondgebracht.
RECREATIE
De Bijbel zingt, met hulp van beelden, van het goede van de schepping. Maar intussen
proberen we te leven met verziekte rivieren, verziekte bossen, een verziekte aarde. We zien
de grenzen van de groei, en daarmee soms ook de grenzen van het leven op aarde. En als
dan het leven van de mens zelf in gevaar lijkt te komen, dan wordt actie ondernomen. De
mens probeert dan met allerlei moderne technieken weer verbetering in deze zieke situatie
aan te brengen. De mens kan maken en de mens kan kapotmaken. Je zou het ook plechtig
kunnen zeggen: de schepping heeft God ons gegeven, en de mens heeft de mogelijkheid tot
verval, maar ook tot ‘herschepping'.
Velen staan nu aan het begin van hun vakantie. Een tijd om tot rust te komen, want we
leven in hectische tijden. Alles moet sneller, beter en efficiënter. Alles is constant aan het
veranderen. Zelfs vaste patronen veranderen. En de mens van vandaag moet overal aan
meedoen, anders telt hij niet meer mee. Maar het wordt vervelend als we deze dingen niet
aan kunnen, en dit een heel vervelende invloed krijgt op ons persoonlijke leven. We
snakken dan naar een adempauze. En we hopen dan dat we alle in de war geraakte dingen
van het dagelijks leven in een vakantieperiode opnieuw op een rij kunnen zetten. We
krijgen dan de kans om de in de war geraakte schepping in onszelf eens te herscheppen.
Re-creatie betekent her-schepping. Recreatie betekent ook ontspanning.
Velen zoeken in de vakantie de mooie en ongerepte natuur op. Wellicht
dat we in de mooie en ongerepte natuur Gods bedoelingen terugvinden.
En dat ondanks, of misschien dankzij, alle veranderingen in ons leven.
Een goede re-creatie toegewenst.
SPREEKUUR
Op donderdagmorgen van 9.30 tot 10.30 u. en op vrijdagavond van 17 tot 18 u. (behalve op
de 1e vrijdag van de maand) is altijd iemand aanwezig.
KERKBALANS 2008: EEN KERK IS VAN BLIJVENDE WAARDE
Uw kerkbijdrage kunt u overmaken op gironummer 157.19.73 t.n.v. Parochie H.Bernadette,
Baandert 23, Sittard.
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zaterdag 28 juni
maandag 30 juni
woensdag 2 juli

HH. Petrus en Paulus
19.00 u. Jrd Hein Hochstenbach
♫ Pauluskoor
19.00 u. OLV van Lourdes
19.00.u. Roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven

zaterdag 5 juli
maandag 7 juli
woensdag 9 juli

14E ZONDAG DOOR HET JAAR
19.00 u. OLV van Lourdes
19.00 u. OLV van Lourdes
19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven

zaterdag 12 juli
maandag 14 juli
woensdag 16 juli

15E ZONDAG DOOR HET JAAR
19.00 u. OLV van Lourdes
19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven
19.00 u. Jrd Robert Meuffels

zaterdag 19 juli
maandag 21 juli
woensdag 23 juli

16E ZONDAG DOOR HET JAAR
19.00 u. OLV van Lourdes
19.00 u. OLV van Lourdes
19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven

zaterdag 26 juli
maandag 28 juli
woensdag 30 juli

17E ZONDAG DOOR HET JAAR
19.00 u. OLV van Lourdes
19.00 u. OLV van Lourdes
19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven

zaterdag 2 aug
maandag 4 aug
woensdag 6 aug

18E ZONDAG DOOR HET JAAR
19.00 u. Jrd Jos Wilms
19.00 u. Overleden ouders Mulders
19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven

Parochiemededelingen H. 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 voor het volgende parochieblad opgeven tot 26 juli bij:
Diaken R. Fleischeuer 4528072, W. Oostenbrink 4511801, het Priesterteam,
Kerkbestuur of Kosteres.
Spreekuur Diaken Fleischeuer, Patchstraat 2(zij-ingang): elke zaterdag van 11-12.30 u.
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WERELDKERK VIERT PAULUSJAAR
Op 28 juni, de vooravond van het Hoogfeest van de apostelen Petrus en Paulus wordt
door Paus Benedictus XVI het Paulusjaar geopend, een gedachtenisjaar speciaal
gewijd aan de heilige apostel Paulus, om deze uiterst belangrijke geloofverkondiger
die de laatste jaren enigszins op de achtergrond is geraakt, weer eens volop in de
schijnwerpers te zetten.
Verschillende aanleidingen hebben paus Benedictus XVI ertoe gebracht dit gedachtenisjaar uit te roepen. Zo was al langer besloten om in oktober een Bisschoppensynode te houden met als thema: ‘het Woord van God’. Wel, als iemand gegrepen was
door Gods Woord en zich inzette het overal te verkondigen, dan was het de heilige
Paulus wel!
Dan ligt er het feit dat niet lang geleden het graf van de apostel toegankelijker is
gemaakt. Er is nu een rechtstreekse doorkijk op de sarcofaag waarin de stoffelijke
resten van de apostel bewaard worden. Het bezoek aan zijn tombe is sindsdien
toegenomen. Geleerden hebben berekend dat de apostel tussen het jaar 7 en het jaar 10
na Christus geboren werd. Dus wanneer we in het jaar 2008-2009 het Paulusjaar
vieren, dan zijn we heel dicht bij de tweeduizendste verjaardag van zijn geboorte.
Gedurende het Paulusjaar worden er studiebijeenkomsten en herdenkingen gehouden
op vele plaatsen in de wereld, maar het centrum van de vieringen is de Sint Paulusbuiten-de-muren in Rome. Op zaterdag 28 juni komt de Heilige Vader voor de vespers
naar de basiliek. Dan wordt één van de toegangsdeuren die normaal gesloten is,
geopend. Deze deur is het hele herdenkingsjaar door dé toegang waardoor de pelgrims
naar binnen komen. Bij de deur wordt een schaal met vuur geplaatst. De pelgrims
houden het vuur brandend met hun kaarsen – Paulus was immers het licht voor de
volkeren. Naast het graf van de apostel komt de reliekschrijn te staan, waarin zich de
ketenen bevinden die hem boeiden tijdens zijn gevangenschap.
Paulus is niet enkel van de katholieken. Alle christenen hebben hem tot leraar en inspirator. Het Paulusjaar zal daarom een extra oecumenische dimensie krijgen. Zo zijn
er voor de opening een groot aantal vertegenwoordigers van andere christelijke kerken
en gemeenschappen uitgenodigd. Het Paulusjaar wordt afgesloten op 29 juni 2009.
Vakantie
Nee, natuurlijk is de kerk tijdens de vakantie niet gesloten. Alle H. Missen gaat gewoon
door, alleen de misintenties en kerkbezoek word helaas wat minder. Ons priesterteam
blijft gewoon paraat voor een ieder die haar nodig heeft. Wij wensen onze parochianen
een fijne vakantie en voor degenen die op reis gaan een behouden terugkeer.
Kerkbalans 2008 - Een Kerk is van blijvende waarde
Postbank 3268633 – Rabobank 147607558
o.v.v. Kerkbijdrage H. Paulusparochie
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