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Dit parochieblad is bedoeld voor een periode van 6 weken.
De volgende aflevering verschijnt 25 oktober 2008.

EENVOUD IN GEBED
's Avonds als ik slapen ga,
volgen mij veertien engeltjes na.
Twee aan mijn hoofdeind,
twee aan mijn voeteneind,
twee aan mijn linkerzij,
twee aan mijn rechterzij,
twee die mij dekken,
twee die mij wekken,
twee die mij wijzen
naar 's hemels paradijzen!
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Engelbert Humperdinck (1854-1921) was een Duits componist, dirigent en
muziekpedagoog. Mede door hem is bovenstaand gebed in allerlei talen en gezang tot
ons gekomen. Zijn vader was leraar aan het gymnasium en zijn moeder een dochter van
een dirigent en een cantor. Humperdinck studeerde muziek in Keulen en werkte een korte
tijd als kapelmeester aan het stadstheater in die stad. Hij won allerlei muziekprijzen,
zowel nationaal als internationaal, en ook werd hij medewerker van Richard Wagner in
Bayreuth. In 1884 kwam hij terug naar Keulen en werd docent aan de Rheinische
Musikhochschule. In de Gürzenich-Feestzaal werd zijn koorcompositie ‘Die Wallfahrt
nach Kevelaer’ op een ballade van Heinrich Heine uitgevoerd. Humperdinck schreef
rond 170 werken, waaronder zes opera's. Zijn bekendste werk was de opera ‘Hänsel und
Gretel’ (Hans en Grietje), waarmee hij in de wereld succes had, en hem ook financiële
onafhankelijkheid bracht. Deze opera was gebaseerd op het beroemde verhaal van de
gebroeders Grimm ‘Hansel und Gretel’, een brug tussen de eenvoud van het volkslied en
het orkestdrama van Wagner. Richard Strauss was zo in de wolken van dit kleinood dat
hij absoluut de wereldpremière wilde dirigeren.
In onze streken, zowel in het Nederlands als in het Duits, is Humperdincks tekst bewaard
gebleven. Velen van ons hebben, zonder het te weten, van hem dit eenvoudig en prachtig,
voor kinderen geschreven, avondgebed geleerd. Nu nog bidden en zingen, ook ouderen,
dit zo simpele gebed van geborgenheid. Bent u ook dankbaar om deze geborgenheid die
God ons wilt schenken? Wie het kindergebed verwaarloost, snijdt zichzelf los van de
wortels van je kom-af en diepste verbondenheid. Een herbezinning op je gebedsleven
vanaf je kind-zijn, kan weer een stimulans zijn tot diepgang in je gebed.
Wellicht kent u het verhaal van de oude kluizenaar. Als monnik had hij ervaren dat zijn
bidden in het klooster hem riep tot grote eenheid met God en dat hij alléén moest wonen,
in grote eenzaamheid, om zo God ten diepste te ervaren. Zo verliet hij met toestemming
de gemeenschap, de communiteit, en vestigde zich in de eenzaamheid. Vanaf dat moment
was het wonderlijk hoe anderen hem meer en meer gingen bezoeken. Men zocht hem, hij
was juist in de eenzaamheid niet alleen! Dat voelden de mensen. Als je moeder je vroeger
een (kinder)gebed leerde, heeft ze je méér handvaten van eeuwigheid meegegeven dan je
vermoedt. Die handvaten zijn onverslijtbaar, maar ze kunnen wel verwaarloosd zijn en
daarom soms moeilijk te hanteren. Hoe komt dat? Omdat we ze niet hebben gebruikt.
Probeer eens opnieuw. Stamel je woorden van haar gebed naar God en je zult merken dat
het een rijke ontmoeting kan worden. “Woo mien mooder mich geleerd haet óm te
laeve… en te baeje”…!

MOOI SINT ROSA-FEEST 2008
Met gevoelens van dankbaarheid en vreugde kijken we terug op het voorbije
Sint Rosafeest. Een blijde gezinsmis op zaterdag, drukbezochte vieringen bij
de Rosa-kapel, een prachtige processie in de warme augustuszon, duizenden
zingende en biddende pelgrims op weg naar Sint Rosa... Een heel hartelijk
dank-u-wel aan al degenen die het mede mogelijk maken deze zo mooie en
waardevolle geloofstraditie van onze stad samen te beleven! Dank aan u allen!
Deken W. van Rens
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WIE WAS DEKEN TIJSSEN? XXXIII
De vorige aflevering ging over deken Tijssen en de basilica van Susteren.
Om een juist beeld over leven en werk van deken Tijssen te krijgen, is het goed om eens
te kijken wat de kerk van Susteren wel en niet aan zijn pastoor Tijssen te danken heeft.
Naar de parochiekerk had Tijssen niet veel omkijken; deze was onder zijn voorgangers
W. Hillen en R. Verheggen geheel gerestaureerd (1889-1893) en van nieuwe schilderingen voorzien (1896-1899). Tijdens de restauratie werden ook veel nieuwe kerkmeubels
aangeschaft. Tijssen spande zich wel in om de kerk zo goed mogelijk te onderhouden. Hij
zorgde ervoor dat de kerk een moderne verwarming kreeg en elektrisch licht. Het lukte
hem ook nog om de elektriciteit voor de kerk, het zusterklooster en de stichting te
Mariaveld tegen een gereduceerd tarief af te nemen. De omgeving van de kerk liet hij verfraaien door twee oude huizen -het zogenaamde decanessenhuis- te laten slopen en het
kerkplein te beklinkeren. Herhaaldelijk wees hij de parochianen op de eerbiedwaardige
ouderdom en monumentaliteit van de kerk. Deze religieuze waarde werd nog vergroot
door het reliekenbezit. Het interieur, waarvan de verzorging toevertrouwd was aan de
Zusters Dochters van Liefde, moest steeds zo fraai mogelijk zijn. Kerkelijk kunst werd
onder pastoor Tijssen vrijwel niet gekocht. Hij probeerde wel burgemeester Evertz zover
te krijgen een schilderij te kopen van O.L.V. Moeder van Altijddurende Bijstand en een
bijbehorend altaartje te stichten. Het altaartje zou tevens een monument zijn ter nagedachtenis van Joseph Evertz, de op 17 nov.1918 gestorven burgemeesterszoon. ‘Het altaartje
zou bij de achtste statie in de kerk geplaatst worden, zodat menigeen even zou gaan
bidden bij het beeld, alvorens de kerk te verlaten’ aldus Tijssen in zijn brief aan Evertz.
De kerkschatten en relieken waren bij pastoor Tijssen eveneens in goede handen. Hij was
altijd bereid (kunst)historici en geïnteresseerden mee te nemen naar de schatkamer, maar
antiquairs die meenden de pastoor te kunnen verleiden stukken te verkopen, ervoeren dat
hij zich voor die praktijken niet leende. Toch was hij ook ten aanzien van gerenommeerde
deskundigen voorzichtig. De befaamde schriftkundige pater Bonaventura Kruitwagen
ofm mocht het kostbare evangeliarium niet meenemen, maar moest het op de pastorie
bestuderen. Tijssen had interesse in de historie van Susteren, zijn kerk en stift. De Luikse
archeoloog en kunsthistoricus J. Coenen beloofde hem tijdens een bezoek passages over
Susteren te sturen uit een driedelig werk. Wellicht om zichzelf al in te lezen, vroeg
Tijssen aan Goossens het werk van Jos. Habets over Susteren ter leen, totdat de parochie
het zelf in bezit zou hebben. Ook deelde hij Goossens ook mee, een nieuwe stempel voor
de parochie te laten ontwerpen. Het oude zegel van het stift met een voorstelling van de
tronende Salvator diende als voorbeeld. Het randschrift luidde: ‘Sigillum Ecclesiae Sae.
Amelbergae, olim Sanctissimi Salvatoris in Susteren’. Van geld dat hem door een
Susterse familie geschonken was, liet hij een zilveren ciborie vergulden. Tevens bestelde
hij een pateenvormige pyxis om de ziekencommunie mee rond te brengen. In de pyxis
werden afbeeldingen van de heiligen van Susteren gegraveerd.
Wordt vervolgd
Vrij naar Jac. Schreurs m.s.c.” Pastoor-Deken Tijssen van Sittard”
Mensen, die gebedsintenties of gebedsverhoringen willen opgeven, kunnen dat altijd doen
bij de deken, de kapelaan of één van de diakens. Een briefje in de bus is voldoende!
Het is ook een mooi gebaar om achter in de kerk een noveenkaars te offeren.
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GEBEDSINTENTIES
De pauselijk aanbevolen gebedsintentie voor de maand september 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.’
Voor de maand oktober luidt de intentie: ‘Wij bidden dat de bisschoppensynode voor
de herders en theologen, voor de catechisten en andere medewerkers die zich inzetten
voor de dienst aan Gods Woord, een hulp moge zijn om de waarheid van het geloof
moedig te verkondigen in gemeenschap met de gehele Kerk.’

WAT VALT ER TE DOEN:
FAKKELTOCHT ROERMOND

zaterdag 4 oktober

Bisdom Roermond nodigt jong en oud uit deel te nemen aan de bidtocht van de
Roermondse kathedraal naar het bedevaartsoord van O.L.V. in ’t Zand, die traditiegetrouw wordt gehouden op de 1e zaterdag van oktober. Thema in dit pastoraal jaar
van het Wijdingssacrament is: ‘Als geroepen! Samen op weg naar Maria’.
Programma:
18.30 uur - H.Mis met hulpbisschop De Jong in de kathedraal te Roermond
(tegelijkertijd ook een H.Mis in de parochiekerken van Maasniel en Herten,
en om 19.00 uur in de kerk van Posterholt)
- aansluitend Fakkeltocht door Roermond
21.00 uur - aankomst van de vier bidtochten bij de Kapel in ’t Zand
- afsluitende gebedsviering,
- gelegenheid tot stille aanbidding, of buiten bijpraten met koffie, thee, soep.
Tot 23.30 uur rijdt er een pendelbus terug naar alle startpunten en het station.
Meer info: r.kerstens@bisdom-roermond.nl of  0475-386803.

GEZINSDAG MAASTRICHT ‘Alles krijg je geschonken’

zondag 12 oktober

e

Voor het 2 jaar organiseren het Centrum voor Huwelijk en Gezin (Bisdom Roermond) en
het dekenaat Maastricht op de 1e zondag na 10 oktober (Feest van O.L.V. Sterre der Zee)
een Gezinsdag. Alle gezinnen, met of zonder (klein)kinderen, ook één-oudergezinnen,
worden van harte voor deze dag uitgenodigd!
Programma:
11.15 uur: gezinsmis in de kerk van St. Pieter Beneden te Maastricht
12.30 uur: familiebrunch (voor broodjes en soep wordt gezorgd), daarna
presentatie met wandeling over de nabijgelegen groeve in de St Pietersberg,
vervolgens een speciale voorstelling door mime-acteur Dönci Bánki,
wandeling naar de O.L.Vrouwebasiliek, waar het Sterre der Zee-beeld staat.
17.00 uur afsluiting met lichtprocessie en gezinszegen
Meer info en opgave: chg@bisdom-roermond.nl. of  0475-386892.
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zondag 19 oktober

OPEN DAG

Inloophuis Bie Zefke, in het voormalig Groene Kruisgebouw aan de Deken Tijssenstraat 4,
biedt sinds ruim 3 jaar iedere dag een aantal uren een huiskamer voor dak- en thuislozen.
Een paar keer per week wordt er een warme maaltijd bereid.
Ter versterking van het vrijwilligersteam is Bie Zefke op zoek naar sociale en
stressbestendige mannen of vrouwen die de minder bedeelde medemens een dienst willen
bewijzen. Het werk vraagt veel begrip, inzicht, tolerantie en flexibiliteit, maar is ook
dankbaar en geeft veel voldoening. Interesse? Kijk op www.biezefke.nl, neem contact op
met dhr. Har Aben 4512854, of kom koffiedrinken en eens babbelen op de Open Dag op
zondag 19 oktober van 12.00 tot 16.00 uur !

VOOR DE JEUGD:
TIENERWEEKEINDE ‘Spirit of fire’

3 t/m 5 oktober

Bisdom Roermond organiseert speciaal voor jongens en meisjes tussen 12 en 15 jaar een
Tienerweekend rond het thema ’Spirit of fire’, om samen plezier te maken, het geloof te
delen en de kracht van het vuur te ontdekken.
Plaats:
St. Odiliënberg
Aanvang: vrijdag-namiddag 3 oktober
Einde:
zondag-namiddag 5 oktober
Kosten:
€ 45,-.
Meer info en opgave: jongeren@bisdom-roermond.nl. of  0475-386756

“NO APOLOGIES”-WEEKEND VOOR TIENERS

17 t/m 19 oktober

Iedereen droomt van een gelukkige toekomst. Maar je zou niet de eerste zijn die in de
belangrijke jaren tussen je 12e en je 18e besluiten neemt die achteraf niet zo slim zijn.
‘No apologies’ betekent: ‘geen verontschuldigingen’. Ofwel: zorg ervoor dat je op
belangrijke punten de juiste keuzes maakt waarvan je nooit spijt krijgt. Zoals rond
seksualiteit. Daarover een speciaal tienerweekeinde aan het einde van de herfstvakantie.
Plaats:
Banneux (Belgische Ardennen)
Aanvang: vrijdagmiddag 17 oktober
Einde:
zondagmiddag 19 oktober
Kosten:
€ 35,-.
Meer info en opgave: chg@bisdom-roermond.nl. of 0475-386892

MONUMENTENDAGEN: 13 EN 14 SEPTEMBER
zaterdag 13 sept: St.-Petruskerk en St.-Michielskerk geopend van 10.00-16.00 uur
zondag 14 sept: St.-Petruskerk en St.-Michielskerk geopend van 14.00-16.00 uur
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OKTOBER - WERELDMISSIEMAAND
Dit jaar stelt Wereldmissiemaand het Afrikaanse land Oeganda centraal, een land dat
bijna 30 jaar lang is geterroriseerd door het guerillaleger van de godsdienstwaanzinnige
Joseph Kony. Zo’n 2 miljoen mensen zijn gevlucht uit hun geplunderde en overvallen
dorpen en ondergebracht in vluchtelingenkampen. Guerilla’s dringen de kampen binnen,
kidnappen kinderen en dwingen hen als kindsoldaat tot onvoorstelbare gruwelijkheden.
De lokale katholieke kerk heeft een belangrijke rol bij de opvang van slachtoffers. De
kerk zet zich in voor de ex-kindsoldaten, en steunt de mensen in de vluchtelingenkampen. Aartsbisschop John Odama heeft belangrijke invloed gehad bij de vredesonderhandelingen met de guerilla’s, die in 2006 hebben geleid tot een staakt-het-vuren.
Sinds die tijd kan voorzichtig met de wederopbouw van de dorpen en de terugkeer van de
vluchtelingen begonnen worden. Ook hierbij speelt de kerk een voorname rol. Priesters en
catechisten begeleiden teruggekeerde dorpelingen, helpen mee bij huizenbouw, het
graven van visvijvers en het opzetten van kleine handeltjes. Maar ze vergeten ook de
kerkopbouw niet. Gezamenlijk gebed geeft kracht om het leven weer op te pakken.
‘Samen kerk zijn’ is voor de Oegandezen van vitaal belang om een nieuwe toekomst
mogelijk te maken. Ook wereldwijd willen wij ‘samen kerk’ zijn. Gééf voor de opbouw
van de dorpen en geloofsgemeenschappen, in de collecte in onze kerken in de vieringen
van 18 en 19 oktober of via Giro 1566 t.n.v Missio-Wereldmissiemaand, Den Haag.

MISSIE-KALENDER VERKRIJGBAAR
Vanaf 1 september is de kalender van CMC-Mensen met een Missie weer verkrijgbaar.
Thema is dit keer ‘Dromen van vrede en verzoening’. De kalenderplaten weerspiegelen
de levensvisie van kunstenaar Jafeth Gómez, die geboren en opgegroeid is in Colombia,
waar het langstlopende conflict van Latijns-Amerika woedt. De
opbrengst van de kalender (prijs: € 6,50 + € 3,25 verzendkosten),
komt ten goede aan het werk van CMC. Bestellen kan:
-met de bestelkaart achterin de kerk,
-per e-mail via campagne@cmc.nu
-per post via CMC-Mensen met een Missie,
Antwoordnr. 10842, 2501 WB Den Haag

AU REVOIR, MIEKE!
Met vreugde hebben wij vernomen dat één van onze parochianen, Mieke Scholte uit de
Walramstraat, in oktober voor een periode van 2 jaar zal vertrekken naar Madagascar.
Uitgezonden door de internationale katholieke organisatie Fidesco, gaat zij daar als
fysiotherapeute bijdragen aan het welzijn van ondervoede weeskinderen en lichamelijk
gehandicapten. Wij wensen haar proficiat met de keuze die zij heeft durven maken.
Mieke, alle goeds en Gods zegen bij dit mooie, maar zeker ook moeilijke werk!!
Tijdens de Wereldmissiedagen (18-19 okt.) wordt hier in onze kerken meer aandacht aan besteed.
Meer info kunt u ook vinden via www.fidesco.nl.
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Ouders, opgelet: aanmelden H.VORMSEL en Eerste H. COMMUNIE
Kinderen van groep 4 en groep 8, die niet op één van onze R.K. basisscholen zitten, maar
toch graag dit schooljaar in onze parochie aan de Eerste H. Communie willen deelnemen,
of het sacrament van het Heilig Vormsel willen ontvangen, kunnen zich daarvoor nu al
aanmelden bij de parochiegeestelijkheid.
Het Heilig Vormsel wordt toegediend op zondag 25 januari 2009 om 11.30 uur,
het feest van de Eerste Communie vieren wij op Hemelvaartsdag, 21 mei om 9.30 uur
beiden in de St. Petruskerk (Grote Kerk). Aanmelden kan telefonisch op
 4512275 (parochie-administratie) of  4512628 (kapelaan Van der Wegen)
******************************

Zaterdag 6 september vond de inzegening plaats van een nieuwe boekwinkel in Sittard:

CHRISTELIJKE BOEKHANDEL ADONAI
aan de Haspelsestraat 8, 6131 GD Sittard
Deze warme, nieuwe winkel biedt een ruim assortiment aan levensbeschouwelijke boeken
op christelijke grondslag –variërend van Bijbels en boeken over zingeving, mystiek, kerkgeschiedenis, geloofsopbouw, kerkgeschiedenis en pastoraat tot gebeden- en cadeauboekjes-, maar ook aan CD’s (van Bach tot praise) en verrassende geschenkjes.
Brengt u eens een bezoekje! De website www.boekhandeladonai is in de maak.
Openingstijden: Dins-, woens- , vrijdag: 10.00 – 18.00 uur
Donderdag:
10.00 – 21.00 uur
Zaterdag:
10.00 – 17.00 uur

------------------------------------------------------------------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!
Onze deken, kapelaan, diakens en Welkomstgroep heten alle katholieken
die nieuw zijn komen wonen in onze Binnenstadparochie van harte welkom!
Bent u nieuw komen wonen in onze parochie? Of bent u binnen de parochie verhuisd?
Wees dan zo vriendelijk uw nieuwe adres en telefoonnummer door te geven,
aan de administratie, Kloosterplein 10, 6131 EP Sittard,  4512275 of
aan mw. R. Gieskens, Mgr. Claessensstraat 33, 6131 AH Sittard, of 4519039. Dank u!
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OVERLEDEN
Lieske van Stratum-Schaekens,Valkenburg, 85 jaar
Mia Dols-Wehrens, De Baenje, 89 jaar
Lenie Scholtens-Haerden, Valkenburg, 99 jaar
Frits Rademacher, Dr. Schaepmanstraat 27, 80 jaar
Lies Vaessens-Peeters, De Baenje, 89 jaar,
Leentje Kothuis-Eijck, Wilhelminastraat 5/9, 75 jaar
Annie Martens-Hauser, Pullestraat 8, 88 jaar
Mia Wauben-Schroën, De Baenje, 85 jaar

†
†
†
†
†
†
†
†

7 - 8 - 2008
14- 8 - 2008
15- 8 - 2008
16- 8 - 2008
22- 8 - 2008
29- 8 - 2008
1 - 9 - 2008
6 - 9 - 2008

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

GEDOOPT
Sjors, zoon van het echtpaar Pijls-Quaedvlieg, Friezenstraat 5
Silas, zoon van het echtpaar Mols-Van Erp, Odasingel 28

17 - 8 - 2008
31 - 8 - 2008

Gefeliciteerd! Wij bidden dat Sjors en Silas 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.

Ouders die hun kindje willen laten dopen, kunnen contact opnemen met mw. Riet ter Haar,
Baandert 23,  4513381. De volgende voorbereidingscyclus wordt gehouden op de
dinsdagavonden 30 september, 7 en 14 oktober in het zaaltje bij de Bernadettekerk.


☺

WIJ FELICITEREN…

☺

de heer Tom Josephs
… met zijn opname in de Rooms-Katholieke Kerk. Op zondag 24 augustus ontving de heer
Josephs, met de doopnamen Thomas Bernardus, in onze St.-Petruskerk de Sacramenten van
het heilig Doopsel, het heilig Vormsel en de Eerste heilige Communie. Wij wensen hem van
harte proficiat en Gods zegen voor zijn verdere levensweg!
***************************

KERKELIJK HUWELIJK
gaan huwen:
Jo Lousberg en Cindy Daniëls, Limbrichterweg 73
Joep Munten en Floortje Driessen, Felix Ruttenlaan 26

4-10-2008 Zutendaal
10-10-2008 Elsloo

‘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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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 13 sept.
Gebedsdag om op voorspraak van de zalige Maria-Teresa van de heilige Jozef (zuster Anna
Maria Tauscher) in het bijzonder Gods zegen voor de kinderen te vragen.
Plaats:
kapel van het Karmelietessenklooster aan de Kollenberg
Leiding: emeritus-bisschop mgr. J. Gijsen
Tijd:
10.30 -12.30 uur
BEZINNINGSWEEKEND - in stilte ‘Hoe kan ik beter innerlijk bidden
in de leerschool van Teresa vanAvila?’
Leiding: Pater Koen de Meester, karmeliet
Aanvang: Vrijdag 26 september, 17.00 uur
Sluiting: Zondag 28 september, 13.30 uur
Kosten: € 82,--

26 -28 sept.

4-DAAGSE RETRAITE - in stilte “De weg komt naar u toe”
Het Johannesevangelie lezen met Augustinus.
Leiding: Pater Frans Vervooren, karmeliet
Aanvang: Zondag 5 oktober, 17.00 uur
Sluiting: Donderdag 9 oktober, 13.30 uur
Kosten: € 164,--

5 t/m 9 okt.

6-DAAGSE RETRAITE - in stilte ‘Hoe Maria jou brengt tot de levende God’ 19 t/m 26 okt
Leiding: Pater Reimond Hoornaert, karmeliet
Aanvang: Zondag 19 oktober, 17.00 uur
Sluiting: Zondag 26 oktober, 9.30 uur
Kosten: € 271,-5-DAAGSE RETRAITE - in stilte ‘De missie van de Kerk’
volgens het boek ‘De Handelingen van de apostelen’.
Leiding: Kan. Dr. K. GatzweilerPater Reimond Hoornaert, karmeliet
Aanvang: Zondag 2 november, 17.00 uur
Sluiting: Zaterdag 8 november, 9.30 uur
Kosten: € 230,--

2 t/m 9 nov

INFORMATIE: Bezinningshuis Regina Carmeli, Kollenberg 2, 6130 AA Sittard,


  4525380, Zr. M. Gisela of www.carmeldcj.nl.
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HEILIGE MAAGD MARIA
ONZE LIEVE VROUW VAN SMARTEN - 15 september
Op 15 september, de dag na het feest van de Kruisverheffing, herdenkt de
Kerk Maria als de Moeder van Smarten, die onder het kruis van Zoon
stond. Dit feest is oorspronkelijk ingevoerd door de orde van de Servieten, een in 1233
gestichte contemplatieve, mariale orde. In het jaar 1814 werd het door paus Pius VII
voorgeschreven aan de gehele Kerk, als aandenken aan zijn terugkeer uit de gevangschap
van Napoleon. Deze dag herdenken wij hoezeer Maria, in haar deelgenootschap in
Christus’ lijden, betrokken was bij het heilswerk en zien wij tevens het voorbeeld van het
leven van een christen naar de woorden van Paulus ‘Indien wij met Hem lijden, zullen wij
ook met Hem verheerlijkt worden’(Rom. 8,17).

HEILIGE MAAGD MARIA VAN DE ROZENKRANS

- 7 oktober

De gedachtenis van de Heilige maagd Maria van de Rozenkrans is officieel
ingesteld door paus Pius V, naar aanleiding van de overwinning op de
Turkse vloot bij Lepanto op 7 oktober 1571. Paus Pius V schreef die overwinning toe aan de hulp van Maria, verkregen door het bidden van de
rozenkrans.
De pausen hebben altijd het bidden van de rozenkrans aangespoord. Paus Leo XIII (1878
- 1903) heeft er zelfs negen encyclieken aan besteed. Maria heeft zelf bij al haar
verschijningen het belang van de rozenkrans onderstreept. Paus Pius XI (1922 -1939)
heeft in zijn encycliek van 1937 sterk aangedrongen op het bidden van de rozenkrans, om
rampen af te weren die onze wereld bedreigen. De liturgische viering van de 7 e oktober
vestigt onze aandacht op de overweging van de mysteries van Christus, waarin de maagd
Maria ons is voorgegaan doordat zij op unieke wijze verbonden was met de
menswording, het lijden en sterven, en de glorievolle verrijzenis van Gods Zoon.

HEILIGE MAAGD MARIA, STERRE DER ZEE

- 10 oktober

Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee is in onze provincie vooral bekend van het beroemde
beeld van ‘Slevrouwe’ in de basiliek van Onze Lieve Vrouw in Maastricht. De titel van
Maria als ‘Sterre der Zee’ (Stella Maris) is al vele eeuwen bekend, maar een aparte
liturgische gedenkdag hiervoor bestaat pas sinds 2005. We vieren de gedachtenis van
heilige maagd Maria sindsdien op 10 oktober, de dag waarop in 1837 het 15 e-eeuwse
genadebeeld van de Sterre der Zee na veel omzwervingen teruggebracht werd naar de
O.L.Vrouwe-basiliek en daar haar definitieve plek kreeg. De stad Maastricht mag deze
gedachtenis vieren als een liturgische feestdag.

Denkt u aan uw kerkbijdrage?? Girorekening 1032540 – Rabobankrekening 147603676
t.n.v. Penningmeester Parochie-comité kerkbijdrage, Kloosterplein 10, Sittard.
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♫♫ ORATORIUMVERENIGING ZINGT IN ST.-PETRUSKERK ♫♪
Zondag 28 september wordt de Eucharistieviering van 11.30 uur in de St.Petrsukerk
opgeluisterd door OratoriumVereniging Sittard (OVS). Gezongen wordt o.a. de ‘Missa in
honorem Sancti Martini’ van Joop Grubben, twee werken uit de ‘Elias’ van Mendelssohn,
en ‘Cantique de Jean Racine’ van Fauré. Solist is dhr. Guido Janssen. Het geheel staat
onder leiding van mw. Alice Hendrix en wordt begeleid door dhr. Luuk Karsten

GEZINSVIERINGEN
Kinderen en ouders:
van harte welkom
in de St.- Petruskerk:

SCHOOLJAAR 2008-2009

Zaterdag 4 oktober
Zaterdag 8 november
Zaterdag 29 november
Woensdag 24 december
Zaterdag 7 februari
Zondag 22 maart
Zaterdag 4 april
Maandag 13 april

18.00 uur
18.00 uur
18.00 uur
17.00 uur
18.00 uur
18.00 uur
11.30 uur
18.00 uur
11.30 uur

Sint Franciscus
Sint Maarten
Begin Advent
Kindje wiegen
Kerstavondmis
Maria Lichtmis
Halfvasten
Palmpasen
Tweede Paasdag

UW AANDACHT S.V.P.
In de Rozenkransmaand oktober sluiten wij zoals ieder jaar aan bij het dagelijks
Maria-lof in de Basiliek van O.L.V. van het H. Hart aan de Oude Markt:
op dinsdag t/m vrijdag: om 18.30 uur Lof
op zaterdag:
om 15.30 uur Rozenhoedje
op zondag en feestdagen: om 15.30 uur Lof
Op de donderdagen in oktober is er dus géén Lof / Heilig Uur in de Petruskerk!

Zondag 14 september: Feest van de Kruisverheffing
Maandag 15 september: Bedevaart naar Kevelaer
Zondag 21 september: Vijf-en-twintigste zondag door het jaar.
Internationale dag van de vrede.
Zondag 28 september: Zes-en-twintigste zondag door het jaar.
De Michielskerk viert deze dag haar patroonsfeest. In de St.-Petruskerk wordt de
Eucharistieviering van 11.30 uur opgeluisterd door Oratoriumvereniging Sittard.
Maandag 29 september: Feest van HH Michaël, Gabriël en Rafaël, aartsengelen.
Vrijdag 3 oktober: Eerste vrijdag van de maand, toegewijd aan het H. Hart van Jezus.
Vanaf 17.00 uur wordt de H. Communie gebracht aan zieken en aan-huis-gebondenen.
Zaterdag 4 oktober: gedachtenis van Franciscus van Assisi,Werelddierendag; om
18.00 uur in de St.Petruskerk een Gezinsmis rond dit thema, m.m.v. ons Jeugdkoor
Zondag 5 oktober: Zeven-en-twintigste zondag door het jaar.
Zondag 12 oktober: Acht-en-twintigste zondag door het jaar
Zondag 19 oktober: Negen-en-twintigste zondag door het jaar. Wereldmissiedag.
Vrijdag 24 oktober: Start van de landelijke Bijbel-tiendaagse
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KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES
Misintenties die u graag in het volgende parochieblad vermeld wilt zien, dienen uiterlijk op
vrijdag 17 oktober 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
Zaterdag 13 september
Donderdag 18 september
H. Johannes Chrysostomus,
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
bisschop en kerkleraar
ev voor de overledenen vd families Gieskens08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Muyres en Corbeij-Kerrens en uit dank18.00 uur plzwd Sjeng Sanders; gestpljrd overl baarheid voor de bevrijding
ouders Zonnenberg-Willems; pljrd Tilly
19.00 uur ev echtp Keymis-Buyink
Zeegers-Douffet; plev Leo Canisius, Karl
19.30 uur Lof (samenzang)
Georg Hellbach, mw. Colaris-Spetgens (vw
Vrijdag 19 september
haar verjaardag), Louis Colaris en zoon Harrie, 08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
José Kleynen-Cals en Philomène Paques-Cals 19.00 uur ev ouders Schmidt-Fliegel, Netta
(vw buurtbew en ondernemers Brandstraat);
en Tilke, fam Wyszenko, Meerts en Hendriks
nadienst voor Lieske van Stratum-Schaekens, Zaterdag 20 september
HH. Andreas Kim Taegon, priester, en
Lenie Scholtens-Haerden, Mia Dols-Wehrens,
Paulus Chong Hasang en gezellen,
Frits Rademacher, Lies Vaessens-Peeters,
martelaren
Leentje Kothuis-Eijck, Annie Martens-Hauser,
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
Mia Wauben-Schroën (samenzang)
18.00 uur 2e pljrd Fien MeuwissenZondag 14 september
Zweipfenning, pljrd ouders Wijshoff-Bormans;
Feest van de Kruisverheffing
plev fam Arnold Dieteren-van Neer-Meyer,
11.30 uur gestpljrd Jos Bitsch, overl ouders
Kleinjans-Kühnen, overl echtp Lejeune-Hassig; Leo Canisius; nadienst voor Lenie Scholtens1e pljrd Sjang Jessen, 2e pljrd Hans Grimmelt
Haerden, Mia Dols-Wehrens, Lies Vaessens(Petruskoor)
Peeters, Leentje Kothuis-Eijck, Annie MartensMaandag 15 september
Hauser, Mia Wauben-Schroën (Jeugdkoor)
Onze Lieve Vrouw van Smarten
Zondag 21 september
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Vijf-en-twintigste Zondag door het jaar
19.00 uur gestev overl echtp Feron-Hoenen
11.30 uur plzwd Frits Rademacher; gestpljrd
en em-past. Eduard Hoenen
overl ouders en grootouders MeijersDinsdag 16 september
Tillmans, overl ouders Van Mierlo-Van
HH. Cornelius, paus, en Cyprianus,
Dooren en kinderen, overl ouders Baggenbisschop, martelaren
Starmans; gestplev tiv gezin en praktijk (P);
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
pljrd Pierre Clerx en Antje Clerx-Bosch; plev
19.00 uur gestjrd ouders Tongletoverl fam.leden Pier-Weijzen, Miny
Winteraeken
Reijnders-Kuijpers, Hans Grimmelt, overl
Woensdag 17 september
ouders Schrijen-Heltzel en Vic (Petruskoor)
H. Lambertus, bisschop en martelaar
Maandag 22 september
08.00 uur ev Piet Kox en Piet van Gellekom
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; ev
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; ev
voor de overledenen vd fam Smeets-Bouwels
overl ouders Kleikamp-Lemmens
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19.00 uur gestev Corry Close en familie, ev
ouders Schmidt-Fliegel, Netta en Tilke
Dinsdag 23 september
H. Pius v Pietrelcina, priester (Padre Pio)
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev Sef Heuts
Woensdag 24 september
08.00 uur ev Martin Meuwissen en dochter
Josette
19.00 uur gestev overl echtp MeulenbergKleuters, echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 25 september
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev overl ouders SchaekensPeulen en zonen Jozef en Martin; ev fam
Wyszenko, Meerts en Hendriks
19.30 uur Lof (samenzang)
Vrijdag 26 september
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
19.00 uur tev HH Priesters en voor de vrede
Zaterdag 27 september
H. Vincentius de Paul, priester
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
plev overl grootouders Simonis-Tummers en
ouders Hage-Simonis
18.00 uur pljrd ouders Princen-Bronnenberg;
gestplev Math Ronden en Lies Breukers; plev
Leo Canisius; nadienst voor Lies VaessensPeeters, Leentje Kothuis-Eijck, Annie MartensHauser, Mia Wauben-Schroën
Zondag 28 september
Zes-en-twintigste Zondag door het jaar
11.30 uur plzwd Mia Dols-Wehrens; gestplev
Zef Hamers; pljrd ouders Douffet-Claessens,
Twan Douffet en Michel Douffet
(Oratoriumvereniging)
Maandag 29 september
HH. Michaël, Gabriël en Rafaël,
aartsengelen
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur ev ouders Schmidt-Fliegel, Netta
en Tilke
Dinsdag 30 september
H. Hiëronymus, priester en kerkleraar
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev overledenen vd fam
Janssen-de Ponti

Woensdag 1 oktober
H. Teresia van het Kind Jezus,
maagd en kerklerares
08.00 uur ev tev van St. Joseph voor goede
gezinnen en de moed om godsdienstig te leven
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 2 oktober
HH. Engelbewaarders
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en
Hendriks
Vrijdag 3 oktober
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur tev HH. Priesters en voor de vrede
Zaterdag 4 oktober
H. Franciscus van Assisi
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
ev voor priesterroepingen in parochie,
dekenaat en bisdom
18.00 uur Gezinsmis
gestpljrd Josine Derrez en overl ouders,
Derrez-Kallen, overl ouders ThewissenLinckens; plev overl echtelieden SchrijenTholen, Leo Canisius, levenden en
overledenen vd fam Dieteren en de fam
Hellbach; nadienst voor Lies VaessensPeeters, Leentje Kothuis-Eijck, Annie
Martens-Hauser, Mia Wauben-Schroën
(Jeugdkoor)

Zondag 5 okober
Zeven-en-twintigste Zondag door het jaar
11.30 uur gestpljrd Jan Voorselen
(Petruskoor)
Maandag 6 oktober
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 gest echtp Caulfield-Tholen; ev
ouders Schmidt-Fliegel, Netta en Tilke
Dinsdag 7 oktober
Heilige Maagd Maria van de Rozenkrans
08.00 uur ev Martin Meuwissen en dochter
Josette, tev de HH engelbewaarders uit
dankbaarheid voor bescherming en leiding
19.00 uur gestev overl past-deken Henri
Haenraets
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Woensdag 8 oktober
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
19.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en
Hendriks en mgr Ben Janssen
Donderdag 9 oktober
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev Corry Close en familie
Vrijdag 10 oktober
Heilige Maagd Maria, Sterre der Zee
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur tev HH Priesters en voor de vrede
Zaterdag 11 oktober
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; ev
overl ouders Leonard Dieteren en Maria
Brandts uit dankbaarheid
18.00 uur 1e pljrd Gonny van Eeten-van Etten;
plev Leonie Dieteren-Meyer, Leo Canisius,
ouders Gieskens-Martens, José Kleynen-Cals
en Philomène Paques-Cals (vw buurtbew en
ondernemers Brandstraat); nadienst voor Annie
Martens-Hauser, Mia Wauben-Schroën
(Jeugdkoor)
Zondag 12 oktober
Acht-en-twintigste Zondag door het jaar
11.30 uur plzwd Leentje Kothuis-Eijck;
gestpljrd ouders Smit-Van Neer,Thea BrulsBarleben; gestplev overl fam MuyresMaessen; pljrd Cor Fischer (Petruskoor)
Maandag 13 oktober
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev overl ouders SchaekensPeulen en zonen Jozef en Martin; jrd Lou
Luijten
Dinsdag 14 oktober
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 19.00
uur ev ouders Vleugels-Dieteren, ouders
Schmidt-Fliegel, Netta en Tilke
Woensdag 15 oktober
H. Teresia van Avila, maagd en kerklerares
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen, Lies
Roppe en overledenen vd fam Roppe-Kissels
19.00 uur gestev overl echtp KapteinHaagmans; ev fam Wyszenko, Meerts en
Hendriks
Donderdag 16 oktober
08.00 uur gestev overl echtp Caulfield-Tholen
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19.00 uur gestev tiv. fam Gèr Pfennings t.e.v.
de H. Gerardus
Vrijdag 17 oktober
H. Ignatius van Antiochië, bisschop en
martelaar
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestjrd Mimy Corbeij en
overledenen vd fam Corbeij-Kerrens
Zaterdag 18 oktober
H. Lucas, evangelist
08.00 uur gestjrd Marietje Janssen; gestev
echtp Caulfield-Tholen; ev voor de
overledenen vd fam Gieskens-Muyres en
Corbeij-Kerrens
18.00 uur 2e pljrd Paul Schurgers; plev Leo
Canisius (Jeugdkoor)
Zondag 19 oktober
Negenentwintigste Zondag door het jaar
11.30 uur plzwd Mia Wauben-Schroën;
gestpljrd overl ouders Hoogenberk-Van
Kempen, Jan Bielders en Maria BieldersBrouns; gestplev overl fam. Pier-Weijzen,
overledenen vd fam Kaptein-Haagmans
(samenzang)
Maandag 20 oktober
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev overl echtp Feron-Hoenen
en em-past. Eduard Hoenen
Dinsdag 21 oktober
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev overledenen vd fam FeronHoenen, overl echtp Meulenberg-Kleuters; ev
echtp. Keymis-Buyink
Woensdag 22 oktober
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; ev
voor de overledenen vd fam Smeets-Bouwels
19.00 uur gestev levende en overl leden vd
fam Musolf-Nyssen
Donderdag 23 oktober
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur ev ouders Schmidt-Fliegel, Netta en
Tilke, fam Wyszenko, Meerts en Hendriks
Vrijdag 24 oktober
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur tev HH Priesters en voor de vrede
Zaterdag 25 oktober
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
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ST. MICHIELSKERK
Zondag 14 september
08.30 uur gestplev echtp Caulfield-Tholen
Feest van de Kruisverheffing
09.30 uur plev voor een bijzondere intentie
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen,
(samenzang)
fam. Nelissen
Zondag 5 oktober
09.30 uur gestpljrd overl ouders en
Zeven-en-twintigste Zondag d/h jaar
grootouders Dols-Hennen en zoon Piet;
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
plev Nenette Oosterwijk-Corbeij, voor een
09.30 uur gestev fam. Derrez (samenzang)
bijzondere intentie (samenzang)
Zondag 12 oktober
Zondag 21 september
Acht-en-twintigste Zondag d/h jaar
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Vijf-en-twintigste Zondag d/h jaar
09.30 uur plev Nenette Oosterwijk-Corbeij,
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
uit dankbaarheid, M.A. Geurts (samenzang)
09.30 uur plev voor een bijzondere intentie
Zondag 19 oktober
(samenzang)
Negenentwintigste Zondag d/h jaar
Zondag 28 september
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
Hoogfeest HH. Michael,
09.30 uur plev uit dankbaarheid
Gabriël en Rafaël, aartsengelen,
patroonsfeest van de St.-Michielskerk
(samenzang)
BASILIEK VAN O.L. VROUW VAN HET H. HART
08.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Zaterdag 13 september
H. Johannes Chrysostomus, bisschop en
Zaterdag 20 september
kerkleraar
HH. Andreas Kim Taegon, priester,
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
en Paulus Chong Hasang en gezellen,
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
martelaren
09.00 uur voor zegen voor schoonzoon die
18.00 uur plzwd Sjeng Sanders; gestpljrd
vandaag 60 jaar wordt, voor overl echtp
overleden ouders Zonnenberg-Willems
Caulfield-Tholen
(samenzang)
Zondag 21 september
Zondag 14 september
Vijf-en-twintigste Zondag d/h jaar
Feest van de Kruisverheffing
10.30 uur overl ouders M. Quix-de Looyer, 10.30 uur jaardienst voor Rob Wilkes en
voor de verjaardag van oma Schrooten, voor
Michel en Lenie, overl ouders Kleuskensoverl echtp Caulfield-Tholen
Ruypers en voor zegen voor Hedda van
Dinsdag 23 september
Rozelaar, overl echtp Caulfield-Tholen
H. Pius v Pietrelcina, priester (Padre Pio)
Dinsdag 16 september
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen
HH. Cornelius, paus, en Cyprianus,
Woensdag 24 september
bisschop, martelaren
08.30 uur voor jarige kleinzoon, zegen en
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen
een gelukkige toekomst, voor overl echtp
Woensdag 17 september
Caulfield-Tholen
H. Lambertus, bisschop en martelaar
Donderdag 25 september
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen
08.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans
Donderdag 18 september
08.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans en de leden vd Aartsbroederschap, voor alle
zieken en treurenden die God nog niet
en de leden vd Aartsbroederschap
gevonden hebben
10.30 uur overl Jan Schrijen en fam Lins10.30 uur voor overl echtp Caulfield-Tholen,
sen-Roumen, overl echtp Caulfield-Tholen
voor dhr Harry Diederen, dochter Margriet en
Vrijdag 19 september
familie
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Vrijdag 26 september
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen;
Zaterdag 27 september
H. Vincentius de Paul, priester
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Zondag 28 september
Zes-en-twintigste Zondag d/h jaar
11.30 uur jaardienst voor Frans Linssen,
overl echtp Caulfield-Tholen
Dinsdag 30 september
H. Hiëronymus, priester en kerkleraar
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Woensdag 1 oktober
H. Teresia van het Kind Jezus,
maagd en kerklerares
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 2 oktober
HH. Engelbewaarders
08.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans
en de leden vd Aartsbroederschap, uit
dankbaarheid voor de bescherming tot de
HH. Engelbewaarders
10.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Vrijdag 3 oktober
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Zaterdag 4 oktober
H. Franciscus van Assisi
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Zondag 5 okober
Zeven-en-twintigste Zondag d/h jaar
10.30 uur Bedevaart Sweikuizen
alle levende en overl leden vd
Aartsbroederschap
Dinsdag 7 oktober
Heilige Maagd Maria van de Rozenkrans
08.30 uur voor fam Pluis-Schrooten, overl
fam en Jan Pluis, uit dankbaarheid tot Maria,
voor overl echtp Caulfield-Tholen
Woensdag 8 oktober
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
Donderdag 9 oktober
08.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans
en de leden vd Aartsbroederschap

10.30 uur voor fam G. Joosten-Gonera en
voor de Heer, voor Harry Diederen, dochter
Margriet en fam, voor overl echtp CaulfieldTholen
Vrijdag 10 oktober
Heilige Maagd Maria, Sterre der Zee
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Zaterdag 11 oktober
09.00 uur overl echtp. Caulfield-Tholen
Zondag 12 oktober
Acht-en-twintigste Zondag d/h jaar
10.30 uur Bedevaart parochie H. Bernadette –
Baandert overl echtp. Caulfield-Tholen
Dinsdag 14 oktober
08.30 uur overl echtp. Caulfield-Tholen
Woensdag 15 oktober
H. Teresia van Jezus (van Avila),
maagd en kerklerares
08.30 uur overl echtp. Caulfield-Tholen
Donderdag 16 oktober
08.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans
en de leden vd Aartsbroederschap
10.30 uur overl overl echtp Caulfield-Tholen
Vrijdag 17 oktober
H. Ignatius van Antiochië, bisschop en
martelaar
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Zaterdag 18 oktober
H. Lucas, evangelist
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Zondag 19 oktober
Negenentwintigste Zondag d/h jaar
10.30 uur overl echtp. Caulfield-Tholen
Dinsdag 21 oktober
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Woensdag 22 oktober
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 23 oktober
08.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans
en de leden vd Aartsbroederschap
10.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Vrijdag 24 oktober
08.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Zaterdag 25 oktober
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 14 september: Feest van Kruisverheffing Kinderkoor
10u30 voor de geloofsopvoeding in de gezinnen
Dinsdag 16 september: HH.Cornelius, paus, en Cyprianus, bisschop, martelaren
9u00 t.e.v. OLV van Lourdes
Donderdag 18 september
9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven
Zondag 21 september: 25e zondag door het jaar Bernadettekoor
10u30 Jrd. Hub Coenen
Dinsdag 23 september: H.Pius van Pietrelcina (pater Pio), priester
9u00 t.e.v. H.Bernadette
Donderdag 25 september
9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven
Zondag 28 september: 26e zondag door het jaar
10u30 Jrd. Ria Geilen-v.d. Diepstraten
Dinsdag 30 september: H.Hieronymus, priester en kerkleraar
9u00 t.e.v. OLV van Lourdes
Donderdag 2 oktober: HH. Engelbewaarders
9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven
Zondag 5 oktober: 27e zondag door het jaar Kinderkoor
10u30 Reinhard en Fien v.d.Brock-Limpens;
Dinsdag 7 oktober: O.L.Vrouw van de Rozenkrans
9u00 t.e.v. H.Bernadette
Donderdag 9 oktober: H.Dionysius, bisschop en gezellen, martelaren
9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven
Zondag 12 oktober: 28e zondag door het jaar Bernadettekoor
10u00 Vertrek bidprocessie naar de Basiliek
10u30 Christien Linssen
Dinsdag 14 oktober: H.Callistus I, paus en martelaar
9u00 t.e.v. OLV van Lourdes
Donderdag 16 oktober: H.Hedwig, kloosterlinge
9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven
Zondag 19 oktober: 29e zondag door het jaar
10u30 voor de geloofsopvoeding in de gezinnen
PAROCHIEBLAD H. PETRUS EN H. MICHAËL – H. BERNADETTE – H. PAULUS
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Dinsdag 21 oktober
9u00 t.e.v. H.Bernadette
Donderdag 23 oktober: H.Johannes van Capestrano, priester
9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven
KINDERWOORDDIENST
De kinderwoorddienst is buiten de vakantietijd steeds op de 2 e en 4e zondag van de
maand. We beginnen dus weer op zondag 14 september, en ook op 28 september is er
kinderwoorddienst. Op de 2e zondag in oktober gaat de parochie naar de Basiliek van
Sittard en is er geen kinderwoorddienst.
H.COMMUNIE VOOR AAN HUIS GEBONDENEN
Op vrijdag 3 oktober (1e vrijdag van de maand) wordt in de namiddag de H.Communie
in de parochie rondgebracht.
MARIALOF IN OKTOBER
In de Basiliek is in de maand oktober van dinsdag t/m vrijdag is 's avonds om half 7
Marialof met rozenkransgebed. Op zaterdag en zondag 's middags om half 4.
BEDEVAART NAAR DE BASILIEK
Ieder jaar gaat onze parochie op de tweede zondag van oktober op bedevaart naar de
Basiliek. Dit jaar dus op zondag 12 oktober. We nemen dan een bedevaartskaars mee
welke de rest van het jaar in de Basiliek op verzoek voor intenties uit onze
parochiegemeenschap zal branden.
Op zondag 5 oktober is ieder in de gelegenheid om na afloop van de H.Mis bij de
deurcollecte een gave hiervoor te geven.
Op zondag 12 oktober vertrekt om 10 uur de bidprocessie vanaf onze parochiekerk; om
half 11 is de H.Mis in de Basiliek.
KLANKBORD
Op dinsdag 7 oktober a.s. om 20 uur is een vergadering van de parochiële overleggroep.
WERELDMISSIEDAG
Op zondag 19 oktober is het Wereldmissiedag. Na de H.Mis wordt aan de uitgang van
de kerk gecollecteerd voor Missieprojecten over de gehele wereld, welke wereldwijd
georganiseerd wordt door Missio (Pauselijke Missiewerken).
SPREEKUUR
Op donderdagmorgen van 9.30 tot 10.30 uur en op vrijdagavond van 17 tot 18 uur
(behalve 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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KRUISVERHEFFING

zaterdag 13 sept
maandag 15 sept
woensdag 17 sept

19.00 u.
19.00 u.
19.00.u.

OLV van Lourdes
OLV van Lourdes
Lies v. Oppen-Dukers (Verjaardag)

zaterdag 20 sept
maandag 22 sept
woensdag 24 sept

25E 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

woensdag 1 okt

26E ZONDAG DOOR HET JAAR
19.00 u. OLV van Lourdes
♫Pauluskoor
19.00 u. Jrd Lies v. Oppen-Dukers
Overleden familieleden Thissen-Tummers
19.00 u. OLV van Lourdes

zaterdag 4 okt
maandag 6 okt
woensdag 8 okt

27E 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 27 sept
maandag 29 sept

zaterdag 11 okt
maandag 13 okt
woensdag 15 okt

zaterdag 18 okt
maandag 20 okt
woensdag 22 okt

28E ZONDAG DOOR HET JAAR
19.00 u. OLV van Lourdes
♫Pauluskoor
19.00 u. OLV van Lourdes
19.00 u. Voor religieuze roepingen in Nederland op voorspraak van
de kerklerares H. Theresia van Avila
29E ZONDAG DOOR HET JAAR
19.00 u. Consecratiefeest H. Pauluskerk (22 jaar)
Jrd Jan Engelen en overleden familieleden Engelen-Ehlen
19.00 u. OLV van Lourdes
19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven

Kerkbijdrage 2008 – een kerk is van blijvende waarde
Postbank 3268633 – Rabobank 147607558
t.n.v. R.K. Kerkbestuur H. Paulusparochie o.v.v. kerkbijdrage

Kerkbijdrage
PAROCHIEBLAD H. PETRUS EN H. MICHAËL – H. BERNADETTE – H. PAULUS
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Parochiemededelingen H. Paulusparochie
Van maandag tot zaterdag wordt om 18.40 uur het rozenhoedje gebeden.
Donderdagmorgen is de kerk van 10.00 - 12.00 uur geopend voor stil gebed.
Misintenties voor het volgende parochieblad opgeven tot 11 oktober 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.

Gedoopt

Solvi Kunzi, St.Jorisstraat 4
Bas Overhof, Deversstraat 5

Gefeliciteerd, Wij bidden dat Solvi en Bas onder de goede zorgen van hun ouders en
peetouders en van de hele geloofsgemeenschap, mogen opgroeien tot goede christenen.

12½ jaar Misdienaars (M/V)
Afgelopen 24 augustus was weer het jaarlijkse uitstapje van de misdienaars van de
H. Pauluskerk, maar nu met een feestelijk tintje.
Februari 1995 begon mevr. Riny Quaedvlieg namelijk met de opdracht om een nieuwe
groep misdienaars samen te stellen en dat is nu ruim 12½ jaar geleden.
Dit groepje van ongeveer 9 misdienaars heeft er beslist plezier in, wanneer je bekijkt
hoelang sommige al misdienaar zijn. Bruno ruim 10 jaar, Bart en Debbie al 6 jaar. Drie
keer per week dienen ze om beurten de Heilige Mis en eens per 5-6 weken komen ze bij
elkaar om te praten en te oefenen in de kerk.
Riny heeft met de feestdagen en verjaardagen ook altijd een
presentje voor de misdienaars, en dat weten ze te waarderen.
Riny, jongens en meisjes, gefeliciteerd, en wij hopen dat de
groep nog minstens 12½ jaar doorgaat. Zijn er nog jongeren
die ook graag misdienaar willen worden? Aanmelden kan
altijd bij: mw. Riny Quaedvlieg,  4512821.

IN HET PAULUSJAAR
Voor ons wellicht de meest bekende tekst van de apostel Paulus
is zijn hooglied op de liefde in zijn brief aan de christenen van Korinthe:
“Al spreek ik met de tongen van engelen en mensen:
als ik de liefde niet heb,
ben ik een galmend bekken of een schelle cimbaal.(…)
De liefde is geduldig, de liefde is goedertieren,
de liefde is niet afgunstig, niet pronkzuchtig, niet verwaand.
Zij handelt niet onedel, zij zoekt zichzelf niet.(…)
Alles verdraagt zij, alles gelooft zij,
alles hoopt zij, alles duldt zij.
De liefde vergaat nimmer.”
(uit 1 Kor. 13, 1 4-5 en 7-8)
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