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Dit parochieblad is bedoeld voor een periode van 5 weken.
De volgende aflevering verschijnt 9 mei 2009.

VERREZEN !
Laat ons loven, laat ons juichen,
nu de Heer is opgestaan!
Alles moet voor Hem zich buigen
Die voor zondaars heeft voldaan.
Vóór het eerste morgendagen
rees Hij heerlijk uit het graf;
Dood en hel heeft Hij verslagen
Die voor ons Zijn leven gaf.

Jezus leeft, en nu zal leven
ieder die in Hem gelooft.
Jezus zal ons nooit begeven,
dat heeft Hij ons zelf beloofd!
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DE GOEDE WEEK ‘VIEREN’
Heel goed kan ik me nog herinneren dat ik als kind ‘bewust’ de Goede Week vierde. Voor
die tijd was het misschien heel gewoon, maar ik vraag me af waarom het in onze tijd niet
meer zo gewoon zou zijn. Misschien vieren we die ‘Heilige Week’ te bescheiden. Wellicht
laten wij ons te zeer van onze geloofsbeleving afbrengen door wat ‘anderen’ over de
Katholieke Kerk zeggen en denken, en te weinig door wat wij innerlijk ‘beleven’ jegens
Christus en Zijn Kerk. Want dat is de ‘Goede Week’ vieren! Met Christus echt voelen de
spanning van angst, verdriet, van het veracht worden, het als een misdadiger weggevoerd
worden.... enz. Als kind ‘voelde’ ik gewoon mee wat er in die week allemaal gebeurde.
Een paar jaar geleden gaf ik catechese aan 2 groepen van de basisschool, dan voel je een groot verschil tussen kinderen van
bijvoorbeeld groep 8 en groep 4. De leerlingen van de hoogste
klassen laten zich duidelijk minder raken door het lijdensverhaal van
Christus dan de kinderen die zich voorbereiden op de Eerste Heilige
Communie. Het lijkt alsof de oudere kinderen al meer in de greep
zijn van wat ‘men’ zegt over Christus en Zijn Kerk. Kleinere
kinderen zijn nog een open boek voor het woord en leven van Jezus.
Moeten ook wij niet van deze ‘innerlijke houding’ van deze kinderen leren? Niet voor niets
wijst Jezus in zijn uitspraak “Laat de kinderen tot Mij komen” op het feit dat deze
grondhouding van openheid en ontvankelijkheid de voorwaarde is om tot echt geloof te
komen. Ik wens U en mezelf die openheid en ontvankelijkheid toe om zo te groeien in een
echte beleving van ons christelijk geloof. Probeert U eens dit jaar om in de GOEDE WEEK
alle diensten te volgen in onze Kerk. U bewijst zichzelf daarmee een grote dienst.
Zalig Pasen!
Pastoor-deken W. van Rens

PASEN - FEEST VAN ONZE VERRIJZENIS
Pasen is het feest van de verrijzenis van Jezus. In de beschrijvingen van de evangelisten
zien we nergens vermeld dat er een "ooggetuige" aanwezig was. Ze waren niet toevallig
afwezig en ook waren ze niet in slaap gevallen zoals bij de gevangenneming van Jezus in
de Hof van Olijven. Neen, ze waren afwezig omdat er niemand bij kon zijn!! Verrijzenis is
niet iets van ons, is niet door ons mensen te registreren. Je zou eigenlijk moeten zeggen dat
verrijzenis zich niet heeft afgespeeld binnen onze aardse tijd en ruimte, het is nooit door
ons mensen waar te nemen!! Jezus' verrijzenis was geen terugkeer naar zijn aardse leven,
naar dus onze huidige levensvorm; dit verrijzenis-leven is heel iets anders, het is iets
overweldigends! We lezen dat de leerlingen zeggen: de dode Jezus
heeft zich aan ons laten zien.... Hij is niet in zijn vroeger leven
teruggekeerd, maar Hij lééft, zo werkelijk als wij leven; dat hebben
wij ons niet ingebeeld...; Het heeft Hem moeite gekost om ons te
overtuigen dat Hij het was, dat Hij dus leefde..... en deze
overtuiging laten wij ons niet uit het hoofd praten, noch door
bedreiging, noch door geweld.... en zouden we iets anders zeggen
dan zouden we leugenaars zijn.
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Ons christelijk geloof bestaat dus hierin dat wij geloof schenken aan deze getuigen, aan
hen die ons dit christelijk geloof hebben voorgeleefd en hebben doorgegeven.
Omdat Jezus verrezen is, mogen ook wij met Hem verrijzen! Deze moed tot geloof zouden
wij moeten opbrengen. Omdat Jezus zich in leven en dood op God verlaten heeft, daarom
heeft God Hem in de dood niet verlaten. Pasen is dus feest van de Verrijzenis van Onze Heer
en voor hen die willen en kunnen geloven: feest van onze Verrijzenis!
Zalig Pasen!!
Mede namens al onze medewerkers in onze parochie: GEZEGEND PASEN!
Pastoor-deken W. van Rens

40-JARIG PRIESTERFEEST DEKEN VAN RENS
In het vorige nummer van het parochieblad konden we u reeds melden dat
op zondag 31 mei a.s. (1e Pinksterdag ) het 40-jarig priesterfeest van deken
Van Rens gevierd zal worden. Intussen is er al van diverse kanten de
welwillende medewerking toegezegd voor een geslaagde viering.
Begonnen wordt met een plechtige Hoogmis in de St.-Petruskerk. Aansluitend is er een
receptie en we zijn zeer verheugd dat het dan nog niet helemaal voltooide Mariapark
hiervoor toch beschikbaar gesteld kan worden. Na de H.Mis zal een feestelijke stoet van
Petruskerk via een kort en bekend stukje processieroute naar het Mariapark gaan. Behalve
natuurlijk een passende versiering aan de pastorie en in de Petruskerk, heeft de buurt al
plannen klaarliggen voor een feestversiering langs deze route. Ook zullen de beide
‘binnenstadharmonieën’ de Philharmonie en de St.Joep op deze dag ‘acte de presence’
geven, evenals de sjtadssjötterie St.-Rosa. En uit Maastricht, de geboorteplaats van deken
Van Rens, is vernomen dat het ‘Mesjtreechs Rizzjemint’ met ‘iets dat geluid kan maken’,
richting Sittard zal trekken.
De voorbereidingen zijn nog in volle gang, en in het volgende parochieblad zult u het
definitieve en volledige programma van deze dag aantreffen.
Het feestcomité

♫♪ ♫♪

WIE KOMT ER MEEZINGEN? ♪ ♪♫♪
-JEUGDKOOR ZOEKT NIEUWE LEDEN-

Repetitie:
Locatie:
Meer informatie:

Ben jij acht jaar of ouder en hou je van zingen?
Kom dan met ons meedoen!! Jeugdkoor St.-Petrus is een
gezellige club van jongens en meisjes die graag zingen. We
oefenen elke donderdag van 15.30 tot 16.30 uur. Ongeveer twee
keer per maand zingen we in de Heilige Mis en ook weleens in
een verzorgings- of verpleeghuis. Behalve zingen doen we ook
vaak andere leuke dingen. Kom eens kijken en meedoen op:
donderdags 15.30-16.30 uur
Jochem Erenshoes (om de hoek bij de Petrusschool)
mw. Henrdiks  4517935 of  4527549
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VOOR EN NA PASEN:
PALMZONDAG, 5 april, om 16.30 uur: Vesperdienst in de Petruskerk

CHRISMA-MIS IN ROERMOND

woensdag 8 april

In alle kathedralen vindt op of rond Witte Donderdag een feestelijke viering plaats
waarin de heilige oliën (de chrismata) gewijd worden, de oliën die het komende jaar
gebruikt worden bij de toediening van de sacramenten, als doopsel, vormsel en
ziekenzalving. Ook vernieuwen de priesters tijdens deze zogeheten Chrismamis hun
wijdingsgelofte aan de bisschop.
In ons bisdom vindt deze plechtigheid sinds enkele aantal jaren plaats op de
vooravond van Witte Donderdag, dit jaar dus op woensdag 8 april. In aanwezigheid
van de kanunniken, de dekens en een groot aantal andere priesters en diakens gaat
bisschop Wiertz dan voor in een feestelijke Eucharistieviering. Van veel parochies
zijn er vertegenwoordigers aanwezig om aan het eind van de Mis de oliën in ontvangst
te nemen. De plechtigheid in de Christoffelkathedraal (aan de Markt in Roermond)
begint om 19.00 uur en is voor iedereen toegankelijk.

MEEVIERDAGEN HEILIG TRIDUÜM

Witte Donderdag t/m Paaszondag

Voor wie wil, is het mogelijk om in Rolduc het Heilig Triduüm -Witte Donderdag,
Goede Vrijdag en Paaszaterdag- bezinnend en liturgisch mee te beleven met de
seminariegemeenschap.
Plaats:
Grootseminarie Rolduc in Kerkrade
Aanvang:
Witte Donderdag, 9 april
Sluiting:
Paasochtend, zondagmorgen 12 april
Informatie: 045-5466888

‘MATER DOLOROSA’-EXPOSITIE IN KLOOSTER WITTEM
Tot en met Pasen is in de bibliotheek van Klooster Wittem nog de
tentoonstelling ‘Mater Dolorosa, de zeven smarten van Maria’ te zien.
De tentoonstelling bestaat uit zeven grote kunstwerken van kunstenares
Judith Krebbekx (1967) uit Meerssen. Zij grijpt in de schilderijen terug
op de eeuwenoude volksdevotie waarbij het verdriet van Maria over het
lijden van haar zoon Jezus centraal staat. De pijn en angst van Maria
zijn vergelijkbaar met de zorg en angsten van elke ouder, katholiek, protestant of nietkerkelijk betrokken. Het is Judith Krebbekx gelukt om deze oer-emotie op een voor
deze tijd aansprekende manier te verbeelden. De toegang is vrij.
Plaats:
Kloosterbibliotheek Klooster Wittem
Geopend:
op Palmzondag (5 april), 1e en 2e Paasdag, 12.00-16.30 uur
Informatie: 043-4501741
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MARIA-WANDELING NAAR HEPPENEERT

zaterdag 2 mei

Bij gelegenheid van het begin van de Mariamaand organiseert de Stichting
Pelgrimswegen & Voetpaden een 20 km lange pelgrimswandeling van Sittard naar het
kerkje van O.L.Vrouw van Rust in Heppeneert. De tocht gaat grotendeels langs de Maas,
met een rustpauze in Illikhoven. In Heppeneert, naast het kerkje, maar ook in het mooie
Maaseik (2 km terugwandelen) is na aankomst alle gelegenheid om in een
café of op een terrasje uit te rusten. Van Maaseik gaat er elk half uur een
Veoliabus naar NS- station Sittard. Deelname is gratis; opgave niet nodig.
Start:
9.00 uur achterzijde NS-station Sittard,
(starten kan ook vanaf het Salviuskerkje te Limbricht,
of vanuit Born, zie daarvoor de informatie op de website)
Afsluiting: 14.30 uur kerkje O.L.Vrouw van Rust, Heppeneerté
Meer info: op de website www.spvlimburg.nl

VESPERDIENST OP ROEPINGEN-ZONDAG

zondag 3 mei

e

Op de 4 Zondag van Pasen, Zondag van de Goede Herder, gaat bisschop Frans Wiertz
voor in een vesperdienst, waarbij onder mee leden van het gebedsapostolaat voor
roepingen en de studenten van het Grootseminarie Rolduc aanwezig zijn. Maar ook alle
anderen zijn welkom om samen met hen en speciaal in het pastoraal themajaar van het
Wijdingssacrament te bidden voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat, het
religieuze of Godgewijde leven.
Plaats:
Sint-Christoffelkathedraal te Roermond
Aanvang: 16.00 uur (Voorafgaand is er vanaf 13.00 uur gelegenheid
tot aanbidding van het Allerheiligste.)

MEELEEFDAGEN ZUSTERS BENEDICTINESSEN

22 t/m 24 mei

Op 22 t/m 24 mei vinden in Priorij Nazareth in Tegelen de meeleefdagen van de Zusters
Benedictinessen plaats. Meisjes en jonge vrouwen uit heel Nederland die willen
ontdekken wat het leven van een zuster inhoudt, kunnen tijdens deze dagen kennismaken
met het leven van de zusters Benedictinessen van de Altijddurende Aanbidding. In hun
leven staat de aanwezigheid van Jezus in het heilig Sacrament centraal. De zusters willen
uit naam van alle mensen God de lof brengen die Hem toekomt, en door het onderhouden
van de altijddurende aanbidding dichtbij Jezus zijn, in het bijzonder in Zijn lijden. In een
diaserie tonen de zusters hoe een dag in het klooster verloopt en wat de spiritualiteit van
hun leven is. Er is veel tijd voor stilte en gebed, Eucharistieviering en aanbidding, en er
zijn mogelijkheden tot een persoonlijk gesprek.
Plaats:
Priorij Nazareth, Oude Munt te Tegelen
Aanvang: vrijdagavond 22 mei, tussen 16.30 en 19.00 uur
Sluiting: zondagmiddag 24 mei, 14.00 uur
Kosten:
vrijwillige bijdrage
Meer info en opgave: priorij.nazareth@monasteria.org of  077-3731572.
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GEBEDSINTENTIES
De pauselijk aanbevolen gebedsintentie voor de maand april luidt: ‘Wij bidden dat de
Heer het werk van de landbouwers moge zegenen met een overvloedige oogst en de
rijkere volken gevoelig moge maken voor het drama van de honger in de wereld.’

450 JAAR BISDOM
In het weekend van 9 en 10 mei start het jubileumfeest 450 jaar bisdom
Roermond. Vanaf dan worden een jaar lang in Limburg tal van activiteiten
georganiseerd om het eeuwenlange bestaan van het geloof in onze regio te
vieren. Met onder andere een grote Romebedevaart, mobiele exposities, een
Open Kerkennacht in september en een groot slotfeest op 22 mei 2010.
Tocht met vuurboot over Maas
In het weekeinde van 9 en 10 mei wordt het jubileumjaar van het bisdom op
spectaculaire wijze geopend met een ‘vuurboot’, die van Eijsden tot Mook over de Maas
zal varen om het vuur van het geloof letterlijk te verspreiden. Op zaterdagochtend wordt
het vuur in Eijsden ontstoken. De boot vaart dan via Maastricht, Urmond en
Schipperskerk naar Maasbracht, waar ze ’s nachts blijft liggen. Op zondagochtend
vertrekt de boot dan richting Mook en stopt onderweg in Roermond, Kessel, VenloBlerick en Broekhuizen om aan het einde van de middag in Mook aan te komen.
De boot staat symbool voor het vuur van het geloof, waarvan het eerst vlammetje eeuwen
geleden al, in wat wij nu Limburg noemen, is ontstoken. In de eerste eeuwen was vooral
de Maas een belangrijke vervoersader om het geloof te verspreiden. In het weekeinde van
9 en 10 mei doen we die tocht van eeuwen over met een groot brandend vuur op het dek
van de boot. Op de plekken waar de boot stopt, zal een korte ontvangstplechtigheid
plaatsvinden om een deel van het vuur over te dragen aan vertegenwoordigers van
parochies aan de wal, die het op hun beurt weer uitdragen naar het achterland.
Openingsviering
Op de ochtend van zondag 10 mei wordt het jubileumjaar van het bisdom liturgisch
geopend met een pontificale eucharistieviering in de Christoffelkathedraal in Roermond.
Voorafgaand aan de viering zal de bisschop met de concelebrerende priesters het vuur
van de vuurboot ophalen en in processie naar de kathedraal brengen. Aan het einde ontvangen vertegenwoordigers van de diverse Limburgse parochies een noveenkaars, zodat
bij de openingsviering ook werkelijk het hele bisdom rond de bisschop verzameld is.
Mobiele exposities
Tijdens het jubileumjaar heeft het bisdom de beschikking over twee mobiele exposities.
Eén tentoonstelling brengt het religieus erfgoed in Limburg in beeld. De andere expositie betreft foto’s van mevrouw Anouschka van Velzen. Zij legt de nadruk op hedendaagse pelgrimages en bedevaarten. In beide gevallen bestaan de exposities uit foto’s in
wissellijsten, die zeer geschikt zijn om in kerken, kloosters, parochiehuizen, lokale
schatkamers, scholen, verzorgingshuizen en andere publieke plaatsen tentoon te stellen.
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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,
-schriftelijk of telefonisch- aan:
de administratie, Kloosterplein 10, 6131 EP Sittard,  4512275
of mw. R. Gieskens, Mgr. Claessensstraat 33, 6131 AH Sittard, of 4519039. Dank u!

OVERLEDEN
† 28 -2-2009
† 1- 3-2009
† 3 -3-2009
† 5 -3-2009
† 7 -3-2009
† 22-3-2009
† 23-3-2009
† 25-3-2009

Louis Corbeij, Hoogstaete, 81 jaar
Mia Boon-Thijssen, Smithlaan 109, 85 jaar
Mia Houben-Durlinger, Baenjehof 48, 87 jaar
Johanna Fabus-Könings, Julianaplein 3, 95 jaar
Sjuul Paques, Odasingel 74, 82 jaar
Herman Kothuis, voorheen Wilhelminastraat, 80 jaar
Mia Zentjens-Paes, Putstraat 79, 84 jaar
Wil Erkens, Cavaleriestraat 122, 77 jaar

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

KERKELIJK HUWELIJK
gaan huwen:
Cyriel Schaeken en Niňa Pfennings, Celine Klinkenberghstr. 16
Rik Loffeld en Lonneke Rombouts, Eindhoven
Rik Bormans en Yvonne Niederberger, Overhovenerstr. 15

2 mei 2009
2 mei 2009
16 mei 2009

‘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)

PAROCHIEBLAD H. PETRUS EN H. MICHAËL – H. BERNADETTE – H. PAULUS
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GEDOOPT
Whitney, dochter van mevrouw G. Jansen, en
Shakira, dochter van echtpaar Klinkenberg-Jansen, Pasteurplein 5
Davide, zoon van echtpaar Krekels-Van der Heyden, T. Hermanssingel 72
Alina, dochter van echtpaar Scheeren-Pongracz, Keltenstraat 13

1-3-2009
29-3-2009
29-3-2009

Gefeliciteerd! Wij bidden dat Shakira, Whitney, Davide en Alina onder de goede zorgen van
hun ouders en naar hun voorbeeld en ook dat van hun peetouders en van de hele
geloofsgemeenschap, mogen opgroeien tot goede christenen.

GEZINSVIERING PALMPASEN - tevens Presentatieviering
Op zaterdag 4 april, de vooravond van Palmzondag is er om
18.00 in de St.-Petruskerk weer een speciale Gezinsviering.
Met de versierde Palmpasenstokken vieren we het feest van
Palmpasen en gedenken de intocht van Jezus in Jeruzalem. In
deze H.Mis zullen bovendien de Eerste Communicantjes van
dit schooljaar zich aan de parochie presenteren. De viering
wordt opgeluisterd door ons Jeugdkoor. Ouders en kinderen,
maar ook alle anderen, van harte uitgenodigd om zo samen de
Goede Week te beginnen!

ZIEKENTRIDUÜM BANNEUX
Stg. Organisatie Limburgse Bedevaarten organiseert
- op woensdag 6 mei een dagbedevaart en
- van vrijdag 12 t/m dinsdag 16 juni een Ziekentriduüm,
een geheel verzorgde 5-daagse bedevaart voor € 247,-- p.p.
Hebt u interesse? Neemt u dan a.u.b. zo spoedig mogelijk contact
op met mw. R. Gieskens, Mgr. Claessensstr. 33  4519039.

HEILIG UUR
Op donderdag 30 april (Koninginnedag) 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. Voor het Heilig
Uur van 30 april worden in het bijzonder uitgenodigd de bewoners van de: Felix
Ruttenlaan, Fort Sanderbout, Schuttestraat, Sjiefbaan, Stjeegske, Stadswegske,
Stationdwarsstraat, Stationsplein, Stationsstraat, Kleine Steeg en de Steenweg.
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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

GEBEDSMORGEN
zaterdag 18 april
- met inleiding op het leven en werken van "zalige Moeder",
uitstelling van het allerheiligst Sacrament, aanbidding, gebed voor speciale intenties,
Plechtige heilige Mis en gelegenheid tot verering van een relikwie van de zalige.
Leiding:
em.bisschop J. Gijsen
Tijd:
10.30 – 12.30 uur
Voor de kinderen (a.u.b van tevoren aanmelden) is er een aangepast programma zijn,
en, indien gewenst, een speciale kinderzegen.
BEZINNINGSWEEKEND - in stilte “De Kerk als Lichaam van Christus”
1 t/m 3 mei
Bezinningen op het Kerk-zijn aan de hand van de teksten van de heilige Paulus.
Leiding:
pastoor M. Otto
Aanvang:
vrijdag 1 mei, 17.00 uur
Sluiting:
zondag 3 mei, 13.30 uur
Kosten:
€ 70,-INFORMATIE EN AANMELDINGEN: Bezinningshuis Regina Carmeli,
Kollenberg 2, Postbus 28, 6130 AA Sittard,  046-4525380, Zr. M. Gisela
of via de website www.carmeldcj.nl.

UW AANDACHT S.V.P.
Zaterdag 4 april: Om 18.00 uur in de St.-Petruskerk: Gezinsviering met presentatie
van de Eerste-Communicanten van dit jaar.
GOEDE WEEK
Zondag 5 april: Palm- of Passiezondag: aan het begin van alle vieringen
wijding van de palmtakken en lezing van het palmevangelie.
Van 6 t/m 11 april huis-aan-huis-inzameling van de Vastenzakjes!
Maandag 6 april: aansluitend aan de avondmis van 19.00 uur in de St.-Petruskerk:
Boeteviering ter voorbereiding op het Paasfeest, met aansluitend de mogelijkheid het
Sacrament van Boete en Verzoening persoonlijk te ontvangen.
Donderdag 9 april: Witte Donderdag: Wij vieren en gedenken de instelling van de
heilige Eucharistie en het heilig Priesterschap door onze Heer Jezus Christus. Vanaf
16.00 uur wordt de H. Paascommunie gebracht aan zieken en aan-huis-gebondenen.
Om 19.00 uur wordt in de St.-Petruskerk voor de drie parochies gezamenlijk de
Plechtige H. Mis van Witte Donderdag gevierd, met medewerking van het Michielkoor,
waarna tot 24.00 uur gelegenheid is tot stille aanbidding van het heilig Sacrament.
PAROCHIEBLAD H. PETRUS EN H. MICHAËL – H. BERNADETTE – H. PAULUS
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Vrijdag 10 april, Goede Vrijdag: Verplichte vasten- en onthoudingsdag.
Wij vieren en gedenken het heilbrengende lijden en sterven van
onze Heer Jezus Christus. Om 15.00 uur in de St.-Petruskerk
(óók in de Paulus- en Bernadettekerk) de plechtige Kruisweg.
Om 19.00 uur in de St.-Petruskerk de plechtige liturgie van Goede Vrijdag
met lezingen, lijdensverhaal, voorbeden, kruisverering en communiedienst
Zaterdag 11 april, Paaszaterdag of Stille Zaterdag:
Om 21.00 uur begint de Paaswake (ook in de Pauluskerk), waarin de Paasboodschap van
de Verrijzenis wordt verkondigd en uitgejubeld, en onze doopbeloften hernieuwd worden.
Zondag 12 april, Hoogfeest van Pasen, Verrijzenis van de Heer. Wij vieren de
Verrijzenis van onze Heer Jezus Christus, waarmerk en onderpand van onze eigen
verrijzenis uit de dood. De Heilige Missen zijn als op zondag.
Maandag 13 april: Paasmaandag, Maandag onder het octaaf van Pasen.
De Missen zijn als op zondag.De H.Mis van 11.30 uur is een
speciale Gezinsmis met medewerking van ons Jeugdkoor.
Aansluitend zijn alle kinderen uitgenodigd mee te gaan paaseieren
zoeken in het ZMC-honk aan de Leijenbroekerweg 31.
Dinsdag 14 tot en met zaterdag 18 april: Paasoctaaf: een week lang vieren wij het
Hoogfeest van Pasen, van de Verrijzenis van de Heer.
Zondag 19 april: Tweede Zondag van Pasen, Beloken Pasen, Zondag van de Goddelijke
Barmhartigheid.
Vrijdag 24 april: om 13.00 uur in de Petruskerk de viering van de Eerste Heilige
Communie van de Communicanten van de Parkschool
Zaterdag 25 april: Sam’s Kledingactie Mensen-in-Nood
Zondag 26 april: Derde Zondag van Pasen
Donderdag 30 april: Koninginnedag
Om 10.30 uur is er in de St-Petruskerk een Oecumenische Gebedsviering,
met muzikale medewerking van de harmonie ‘Sint Joep’ en solozang.
Vrijdag 1 mei: Eerste vrijdag van de maand toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus.
Ook gedachtenis van Heilige Jozef, de arbeider. Vanaf 17.00 uur wordt de Heilige
Communie rondgebracht aan zieken en aan-huis-gebondenen
Zondag 3 mei: Vierde Zondag van Pasen, Zondag van de Goede Herder,
Roepingenzondag, Open Kloosterdag
Maandag 4 mei: Bij gelegenheid van de Dodenherdenking is er om 18.45 uur een
gebedsdienst in de kapel van de Zusters van St. Agnetenberg in de Plakstraat, en
aansluitend een stille tocht naar het kerkhof.
Dinsdag 5 mei: Bevrijdingsdag
MARIA-LOF IN MEI
In mei sluiten wij ons weer aan bij het dagelijks Maria-lof in de Basiliek 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 mei vervalt dus het Lof en Heilig Uur in de Petruskerk!

Bent u niet (meer) in de gelegenheid om de heilige Mis in de kerk te bezoeken,
en wilt u toch graag Ons Heer ontvangen in de Heilige Communie,
neemt u dan contact op met de deken, de kapelaan of één van de diakens!
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KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES
Misintenties die u graag in het volgende parochieblad vermeld wilt zien, dienen uiterlijk
op vrijdag 1 mei 2009 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 4 april
ev tev de H. Engelbewaarders uit
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
dankbaarheid voor bescherming en leiding
ev voor priesterroepingen in parochie,
19.00 uur gestjrd Trude Zeekamp
dekenaat en bisdom
18.00 uur Gezinsmis- Presentatiemis
Woensdag 8 april
plev Louis Streutjens (vw buurt Odasingel),
08.00 uur ev ter ere van deken Tijssen,
overl echtelieden Schrijen-Tholen, plev
voor ouders Schmidt-Fliegel, Netta en
levende en overledenen vd fam. Dieteren
Tilke, fam Wyszenko, Meerts, en Hendriks
en de fam Hellbach; nadienst voor Louis
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
Corbeij, Mia Boon-Thijssen, Mia Houbenev Cor de Wit en Dory Neilen
Durlinger, Johanna Fabus-Könings, Sjuul
Donderdag 9 april, Witte Donderdag
Paques, Herman Kothuis, Mia ZentjensPAASTRIDUÜM
Paes (Jeugdkoor)
08.00 uur geen H. Mis
GOEDE WEEK
19.00 uur gestplev voor de zielenrust van
Zondag 5 april, Palm- of Passiezondag
mgr. Ben Janssen, echtp Caulfield-Tholen
11.30 uur gestpljrd Jean Willems, overl
(Michielkoor)
echtpaar Grijs-Heylands, overl ouders
Vrijdag 10 april, Goede Vrijdag
Custers-Stassen,voor de zielenrust van mgr.
15.00 uur Kruisweg (samenzang)
Ben Janssen, de zielenrust van zijn ouders
19.00 uur Kruisverering (samenzang)
echtelieden Janssen-De Ponti en de
Zaterdag 11 april, Stille Zaterdag
zielenrust van zijn broers en zusters;
HOOGFEEST VAN PASEN,
gestplev overl ouders Damen-Colaris en
Heilige Paasnacht
dochters Francientje en Yvonne, gestev
21.00 uur Paaswake gestpljrd overl ouders
overl ouders Eyckeler-Buijzen en dochter
Paques-Dols en dochter Elvire; gestplev
Marijke; pljrd overl ouders Lenie en
levende en overl leden vd fam TriepelsLaurens Erkens-Ruers en voor de fam
Vermij en Jansen-Renckens en voor Zef en
Erkens en Ruers; plev overl ouders
Truus Triepels-Janssen; plev Leonie
Housten-Tijhuis en dochters Riet en Netty
Dieteren-Meyer; nadienst voor Mia Boon(samenzang)
Thijssen, Johanna Fabus-Könings, Sjuul
Maandag 6 april
Paques, Herman Kothuis, Mia Zentjens08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
Paes (Petruskoor)
ev tev de H. Geest voor allen, die in ons
Zondag 12 april, Paaszondag,
bisdom en in de parochies zijn gesteld om
Verrijzenis van de Heer
leiding te geven
11.30 uur plzwd Louis Corbeij, Mia
19.00 uur gestev overl echtp Feron-Hoenen
Houben-Durlinger; gestpljrd overl fam
en em-past. Eduard Hoenen
Mertens-Pötsch, overl ouders Kretzers19.30 uur Boeteviering (samenzang)
Nortier; gestplev overl fam MuyresDinsdag 7 april
Maessen, Lies Roppe en overledenen vd
PAROCHIEBLAD H. PETRUS EN H. MICHAËL – H. BERNADETTE – H. PAULUS
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fam Roppe-Kissels; pljrd ouders GieskensMartens, Jeu Tonglet en Marie Boonen en
tevens tiv Tillie Kusters-Tonglet; plev Miny
Reijnders-Kuijpers (Petruskoor)
Maandag 13 april, Tweede Paasdag
11.30 uur Gezinsmis
voor een bijzondere intentie (H) (Jeugdkoor)
Dinsdag 14 april
dinsdag onder het octaaf van Pasen
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
plev overl ouders Leonard Dieteren en
Maria Brandts uit dankbaarheid
19.00 uur gestev Corry Close en familie,
overl echtpaar Kaptein-Haagmans
Woensdag 15 april
woensdag onder het octaaf van Pasen
08.00 uur gestev Lies Roppe en
overledenen vd fam. Roppe-Kissels; ev
Martin Meuwissen en dochter Josette
19.00 uur gestev R.P. Jan Janssen, echtp
Caulfield-Tholen, overl ouders SchaekensPeulen en zonen Jozef en Martin
Donderdag 16 april
donderdag onder het octaaf van Pasen
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev overl echtp MeulenbergKleuters, overledenen vd fam Feron-Hoenen
19.30 uur Lof (samenzang)
Vrijdag 17 april
vrijdag onder het octaaf van Pasen
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
ev fam. Wyszenko, Meerts en Hendriks en
Hendriks en mgr Ben Janssen
19.00 uur ev tev HH Priesters en voor de
vrede, Piet Kox en Piet van Gellekom,
ouders Schmidt-Fliegel, Netta en Tilke
Zaterdag 18 april
zaterdag onder het octaaf van Pasen
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
18.00 uur gestpljrd overl ouders en
grootouders Van Acker-Klinkenbergh en
zoon Paul, overl echtpaar Martens-Van
Loo; pljrd ouders Lommen-Peeters, Hein
Frenken; plev Zef Vroemen (vw buurt
PPP); nadienst voor Johanna FabusKönings, Sjuul Paques, Herman Kothuis,
Mia Zentjens-Paes (samenzang)
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Zondag 19 april, Beloken Pasen,
Tweede Zondag van Pasen,
zondag vd Goddelijke Barmhartigheid
11.30 uur plzwd Johanna Fabus-Könings,
Sjuul Paques; gestpljrd voor de zielenrust
van Willy Karmelk-Oremus en haar
echtgenoot; pljrd Boy Werdens; plev
Marlies Wiermans, overl fam.leden PierWeijzen (samenzang)
Maandag 20 april
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev Frits Pfennings, Ria
Scheers, overl echtp Meulenberg-Kleuters
Dinsdag 21 april
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev overl ouders KleikampLemmens, em-pastoor Eduard Hoenen
Woensdag 22 april
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
ev overl ouders Bisschops-Maessen
19.00 uur ev Cor de Wit en Dory Neilen
Donderdag 23 april
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
ev fam. Wyszenko, Meerts en Hendriks
19.00 uur ev echtp Keymis-Buyink
19.30 uur Lof (samenzang)
Vrijdag 24 april
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
13.00 uur Eerste Heilige Communie
communicantjes van de Parkschool
19.00 uur gestev Freek Boels; ev ouders
Schmidt-Fliegel, Netta en Tilke
Zaterdag 25 april
H. Marcus, evangelist
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
ev overl grootouders Simonis-Tummers en
ouders Hage-Simonis
18.00 uur gestplev overl ouders BeursgensSchörgers; pljrd Bèr Steuns en Lily Steunsvan Irsen; plev Lien Beursgens-Verwijlen,
Robert Thijssen (vw ondernemers en
buurtbew Brandstr); nadienst Herman
Kothuis, Mia Zentjens-Paes (samenzang)
Zondag 26 april
Derde Zondag van Pasen
11.30 uur gestpljrd Margriet RoebroekDiederen, overl echtp Bergmans12e jaargang, nr. 4 – 4 april 2009

Schattenberg, overl ouders Sjeng Janssen en
Maria Janssen-Schurgers, overl echtp Van
den Camp-Pasmans en dochter Riet; 2e
pljrd Toussaint Starren (Petruskoor)
Maandag 27 april
H. Petrus Canisius, priester en kerkleraar
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
ev overledenen vd fam Smeets-Bouwels
19.00 uur gestev overl ouders KleinjansKühnen
Dinsdag 28 april
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur ev ouders Schmidt-Fliegel, Netta
en Tilke
Woensdag 29 april
H. Catharina van Siena,
maagd en kerklerares, patrones van Europa
08.00 uur ev fam. Wyszenko, Meerts en
Hendriks en mgr Ben Janssen
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 30 april
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
10.30 uur Oecumenische dienst bgv
Koninginnedag (Sint Joep + solist)
19.00 uur gestev overl echtp LejeuneHassig; ev Sjeng Sanders
19.30 uur Lof (samenzang)
Vrijdag 1 mei
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev tev het H. Hart van Jezus;
ev Robert Thijssen, tev HH Priesters en
voor de vrede
Zaterdag 2 mei,
H. Athanasius, bisschop en kerkleraar
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
ev voor priesterroepingen in parochie,
dekenaat en bisdom
11.30 uur huwelijksmis bruidspaar
Schaeken-Pfennings
13.30 uur huwelijksmis bruidpsaar
Loffeld-Rombouts

18.00 uur pljrd overl ouders Math en Fien
Thissen-Janssen; plev fam Arnold DieterenMeyer, levende en overledenen vd fam
Dieteren en de fam Hellbach; nadienst
Herman Kothuis, Mia Zentjens-Paes
Zondag 3 mei
Vierde Zondag van Pasen, Zondag
van de Goede Herder, Roepingenzondag
11.30 uur gestpljrd Martijn Canisius en Lie
Canisius-van Leeuwen, Bèr en Mia
Durlinger-Willems (Petruskoor)
Maandag 4 mei
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
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
Dinsdag 5 mei
08.00 uur ev tev de H. Engelbewaarders uit
dankbaarheid voor bescherming en leiding
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Woensdag 6 mei
08.00 uur ev ter ere van St. Joseph voor
goede gezinnen en de moed om
godsdienstig te leven
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
ev Cor de Wit en Dory Neilen
Donderdag 7 mei
08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en
Hendriks
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Vrijdag 8 mei
HH. Wiro, Plechelmus, bisschoppen,
en Otger, diaken
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev Corry Close en familie;
ev ouders Schmidt-Fliegel, Netta en Tilke,
Sjeng Sanders (vw geboortedag) b.g.v. een
huwelijksverjaardag
Zaterdag 9 mei
08.00 uur gestev overl ouders en grootouders Corbeij-Kerrens, echtp CaulfieldTholen

VERGEET U DE VASTENAKTIE NIET??
via het Vastenzakje of via giro 1996699 van ‘Kerk en Wereld’
PAROCHIEBLAD H. PETRUS EN H. MICHAËL – H. BERNADETTE – H. PAULUS
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ST. MICHIELSKERK
Zondag 19 april, Beloken Pasen,
Zondag 5 april,
Tweede Zondag van Pasen,
Palm- of Passiezondag
zondag vd Goddelijke
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Barmhartigheid
09.30 uur plev fam. Derrez
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
(samenzang)
09.30 uur plev tiv alle pelgrims (samenzang)
HOOGFEEST VAN PASEN
Zondag 26 april
Zondag 12 april, Paaszondag,
Derde Zondag van Pasen
Verrijzenis van de Heer
08.30
uur gestev echtp Caulfield-Tholen
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
09.30 uur pljrd Adrianus Oomens en zijn
09.30 uur gestpljrd diaken Thijs
zus Hendrika, fam Tummers-van Erp
Cornelissen en echtg. Zus Cornelissen(samenzang)
Konings; gestplev Corry Wetzels-Wilms en
e
Zondag 3 mei
voor bijz. intentie; 2 pljrd Roos
Vierde Zondag van Pasen, Zondag van
IJzendoorn-Wagemans (Michielkoor)
de Goede Herder, Roepingenzondag
Maandag 13 april, Tweede Paasdag
08.30
uur gestev echtp Caulfield-Tholen
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
09.30
uur
gestpljrd overl ouders en groot09.30 uur ev ter ere van O.L.V. van
ouders
Claessens-Van
Eylen en zoon Eddy
Lourdes (samenzang)
(samenzang)
BASILIEK VAN O.L. VROUW VAN HET H. HART
Zondag 5 april, Palm- of Passiezondag
10.30 uur voor alle levende en overleden
leden vd Aartsbroederschap, jaardienst voor
Nelly Willems-Ketels, voor overl echtp
Caulfield-Tholen
Dinsdag 7 april
08.30 uur voor zegen en gezondheid voor
mw. Kemme, overl echtp Caulfield-Tholen
Woensdag 8 april
08.30 uur voor zegen en welzijn voor
kinderen en kleinkinderen, voor overl echtp
Caulfield-Tholen
Donderdag 9 april, Witte Donderdag
PAASTRIDUÜM
geen vieringen
Vrijdag 10 april, Goede Vrijdag
geen vieringen
Zaterdag 11 april, Stille Zaterdag
geen vieringen
HOOGFEEST VAN PASEN
Zondag 12 april, Paaszondag,
Verrijzenis van de Heer
10.30 uur overl ouders Castro-Schellinx,
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voor Gerrit Goertz, voor overl echtp
Caulfield-Tholen
Maandag 13 april, Tweede Paasdag
10.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Dinsdag 14 april
dinsdag onder het octaaf van Pasen
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Woensdag 15 april
woensdag onder het octaaf van Pasen
08.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 16 april
donderdag onder het octaaf van Pasen
08.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans
en leden vd Aartsbroederschap, voor zegen
en gezondheid voor mw. Kemme
10.30 uur voor fam G. Joosten-Gonera en
voor Pierre Schmeits, voor overl echtp
Caulfield-Tholen
Vrijdag 17 april
vrijdag onder het octaaf van Pasen
08.30 uur voor zegen en welzijn voor
kinderen en kleinkinderen, voor overl echtp
Caulfield-Tholen
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Zaterdag 18 april
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Zondag 19 april, Beloken Pasen,
Tweede Zondag van Pasen,
zondag vd Goddelijke Barmhartigheid
10.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Dinsdag 21 april
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Woensdag 22 april
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 23 april
08.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans
en leden vd Aartsbroederschap
10.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Vrijdag 24 april
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Zaterdag 25 april
H. Marcus, evangelist
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Zondag 26 april
Derde Zondag van Pasen
10.30 uur jaardienst voor overl ouders
Schreurs-Neilen en ter nagedachtenis van
Chris Ruland en uit dankbaarheid dat wij
hier samen mogen zijn, voor overl echtp
Caulfield-Tholen
Dinsdag 28 april
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Woensdag 29 april
H. Catharina van Siena,
maagd en kerklerares, patrones v Europa
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen

Donderdag 30 april
08.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans
en leden vd Aartsbroederschap
10.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Vrijdag 1 mei
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Zaterdag 2 mei
H. Athanasius, bisschop en kerkleraar
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Zondag 3 mei
Vierde Zondag van Pasen,
Roepingenzondag, Zondag van de Goede
Herder
10.30 uur jaardienst voor Louis Cremers,
Clara Bemelmans, zoon Frans en dochter
Claartje, ter herinnering aan verjaardag
Mathieu, voor overl echtp Caulfield-Tholen,
voor alle levende en overleden leden vd
Aartsbroederschap
Dinsdag 5 mei
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Woensdag 6 mei
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 7 mei
08.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans
en leden vd Aartsbroederschap
10.30 uur voor fam G. Joosten-Gonera,
voor overl echtp Caulfield-Tholen
Vrijdag 8 mei
HH. Wiro, Plechelmus, bisschoppen,
en Otger, diaken
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Zaterdag 9 mei
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen

Kerkbijdrage Parochie H. Petrus en H. Michaël
Girorekening 1032540 - Bankrekening 147603676 Rabobank Sittard
t.n.v. Penningmeester Parochie-Comité Kerkbijdrage, Kloosterplein 10, Sittard
Cadeautips voor communicanten
Misschien doet uw kind of kleinkind binnenkort de Eerste Heilige
Communie. Een groot feest! Kijkt u eens op de site van het Carolushuis te
Roermond (www.carolushuis.nl ) voor een mooi en verantwoord cadeautje.
Zoals de geloofskoffer “Ga je mee?” met een mini kinderbijbel en vele
spellen om spelenderwijs te leren geloven. En kijkt u ook eens in het ruime
aanbod van Boekwinkel Adonai aan de Haspelsestraat.
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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
€ 7 leesmis / € 21 hoogmis) kunt U ook overmaken op banknummer:
14.76.04.133 t.n.v. Kerkbestuur Parochie H.Bernadette

Zondag 5 april: Palmzondag Bernadettekoor
10u30 Jrd. Tiny Nolten-Brands; Reinhard en Fien v.d.Brock-Limpens
Dinsdag 7 april
19u00 gest.H.Mis tev. OLV van Lourdes en H.Bernadette
19u30 Boeteviering
Vrijdag 10 april: Goede vrijdag (vasten- en onthoudingsdag)
15u00 Kruisweg
Zondag 12 april: Hoogfeest van Pasen
Bernadettekoor
10u30 pastoor Jos.Linssen; Bob Hanselaar
Maandag 13 april: tweede Paasdag
Schola Gregoriana Sittardiensis
10u30 levenden en overleden leden v.d. KBO Baandert
Dinsdag 14 april
9u00 gest.H.Mis tev. OLV van Lourdes en H.Bernadette
Donderdag 16 april
9u00 gest.H.Mis tev. H.Bernadette; roepingen tot priesterschap, diaconaat en rel. leven
Zondag 19 april: 2e zondag van Pasen (Beloken Pasen) Kinderkoor
10u30 voor de geloofsopvoeding in de gezinnen
Dinsdag 21 april: H.Anselmus, bisschop en kerkleraar
9u00 t.e.v. H.Bernadette
Donderdag 23 april: H.Joris, martelaar
9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en rel.leven
Zondag 26 april: 3e zondag van Pasen
10u30 voor de geloofsopvoeding in de gezinnen
Dinsdag 28 april: H.Petrus Chanel, priester en martelaar
9u00 tev. OLV van Lourdes
Donderdag 30 april: H. Pius V, paus
9u00 roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
Zondag 3 mei: 4e zondag van Pasen (roepingenzondag) Bernadettekoor
10u30 Reinhard en Fien v.d.Brock-Limpens; Bernard Köhlen
Dinsdag 5 mei
9u00 t.e.v. H.Bernadette
Donderdag 7 mei
9u00 roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
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.
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VASTENACTIE 2009
De gevulde zakjes worden deze week bij u opgehaald. Treffen de medewerk(st)ers u
niet thuis aan, dan kunt u het gevulde zakje ook in de brievenbus achter in de kerk of in
de brievenbus van de pastorie deponeren.
TERUG NAAR DE TOEKOMST
De komende week wordt wel het stralende hoogtepunt van heel het liturgische jaar
genoemd. Niet voor niets, want deze dagen vanaf Palmzondag, via Witte Donderdag en
Goede Vrijdag naar Pasen toe, worden in de Bijbel van uur tot uur beschreven. Van de
jubelende intocht van Jezus in Jeruzalem met de palmtakken, via het laatste avondmaal,
de hof van olijven en de kruisdood, naar de glorievolle verrijzenis. Het ene hoogtepunt
naast het andere dieptepunt. We mogen de komende week weer deelnemen aan de
vieringen rond deze gebeurtenissen. Maar wanneer de Kerk de weg naar de dood en de
verrijzenis van Christus viert, herinnert zij niet louter een historisch gebeuren in het
verleden. Zij viert middels de door Hem gegeven tekenen op sacramentele wijze het
mysterie van het heil. En in het oproepen van de dood en de verrijzenis van Christus
maakt zij de mysterievolle werkzaamheid ervan actueel. De Kerk viert met Pasen zowel
de Redder Christus als de geredde christen. Het gaat dus ook om onszelf, en om onze
eigen toekomst. We gaan komende week terug naar de toekomst.
MEDEDELINGEN ROND PASEN
- Dinsdag 7 april is om 19.30 uur na de H.Mis van 19 uur de boeteviering voor Pasen.
- Bent u met Pasen niet in de gelegenheid naar de kerk te komen en wilt u toch de
H.Communie ontvangen, geef dit dan even door: pastorie: Baandert 23,  4513381.
Ook u zult dan thuis de H.Communie gebracht krijgen: op Witte Donderdag 9 april.
- Witte Donderdag is één viering voor onze 3 parochies in de Petruskerk om 19 uur.
- Goede Vrijdag: in alle 3 parochies 's middags om 15 uur de Kruisweg. 's Avonds om
19 uur is alleen in de Petruskerk de plechtige avonddienst van Goede Vrijdag.
- Net zoals voorgaande 2 jaren is vanwege het feit dat deken Van Rens momenteel de
zorg heeft voor 6 parochies heeft en het gegeven dat de Paaswake in de
Bernadettekerk weinig kerkgangers telt, geen Paaswake in de Bernadettekerk. Iedereen is
welkom in de Petruskerk voor de Paaswake op zaterdag 11 april 's avonds om 21 uur.
- Op 1e en 2e Paasdag is in de Bernadettekerk om 10.30 uur een plechtige H.Mis.
H.COMMUNIE VOOR AAN HUIS GEBONDENEN
Op vrijdag 1 mei (1e vrijdag van de maand) wordt in de namiddag de H.Communie in
de parochie rondgebracht.
ROEPINGENZONDAG
De bisschop schrijft ieder jaar bij gelegenheid van roepingenzondag (4e zondag van
Pasen) een brief waarin hij speciale aandacht schenkt aan de bijzondere roeping van de
mens. Tevens beveelt hij een collecte aan voor de priester- en diakenopleiding van ons
bisdom. We houden daarom op zondag 3 mei een deurcollecte voor dit doel.
KERKBALANS 2009: 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
PAROCHIEBLAD H. PETRUS EN H. MICHAËL – H. BERNADETTE – H. PAULUS
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St. Paulusparochie - Limbrichterveld - Hoogveld
Pastoor-Deken Mgr. W. van Rens, Kloosterplein 10 t: 4512275
Kapelaan G. van der Wegen, Oude Markt 24 : 4512628
Diaken B. ter Haar, Baandert 23 : 4513381
Diaken R. Fleischeuer, Patchstraat 2 : 4528072
R.K. Kerkbestuur St. Paulus, Kloosterplein 10
Kerkbijdrage: Postbank 3268633 - Rabobank 147607558
PALMZONDAG

zaterdag 4 apr
maandag 6 apr
woensdag 8 apr
vrijdag 10 apr

19.00 u.
19.00 u.
19.00.u.
19.30 u.
15.00 u.

Zeswekendienst Harry Smits
OLV van Lourdes
Overleden Tonnie Willemen – Ter ere van H. Antonius
Boeteviering
Goede Vrijdag - Kruisweg voor kinderen

zaterdag 11 apr
maandag 13 apr
woensdag 15 apr

PASEN – VERRIJZENIS VAN DE HEER
21.00 u. Paaswake - OLV van Lourdes
Geen H.Mis
19.00 u. Ter ere van H. Antonius

♫ Pauluskoor

maandag 20 apr
woensdag 22 apr

2e ZONDAG VAN PASEN
Presentatieviering Communicanten
19.00 u.
Jrd Overleden ouders Kessels-van Montfort
19.00 u. OLV van Lourdes
19.00 u. Ter ere van H. Antonius

zaterdag 25 apr
maandag 27 apr
woensdag 29 apr

3e ZONDAG VAN PASEN
19.00 u. OLV van Lourdes
19.00 u. Overleden ouders Mulders
19.00 u. Ter ere van H. Antonius

zaterdag 2 mei
maandag 4 mei
woensdag 6 mei

4e ZONDAG VAN PASEN
19.00 u. OLV van Lourdes
19.00 u. Roepingen voor priesterschap, diaconaat en religieuze leven
19.00 u. Ter ere van H. Antonius

zaterdag 18 apr

♫ Pauluskoor

Parochiemededelingen H. Paulusparochie
Maandag tot zaterdag is om 18.30 uur rozenhoedje en op vrijdag Lof
Donderdagmorgen is de kerk van 10.00 - 12.00 uur geopend voor stil gebed.
Goede Vrijdag om 15.00 uur: kruisweg voor kinderen.
Paaszaterdag om 21.00 uur de plechtige Paaswake met ontsteking van het Paas-vuur.
Paaszondag en Paasmaandag is er geen H.Mis!
Voor de plechtigheden van het Paastriduüm kunt u terecht in de Petruskerk (Grote Kerk).
Misintenties voor het volgende parochieblad opgeven tot 25 april bij:

18

12e jaargang, nr.4 – 4 april 2009

- Diaken R. Fleischeuer 4528072, W.Oostenbrink  4511801,
- het priesterteam, kerkbestuur of kosteres.
Spreekuur diaken Fleischeuer, Patchstr. 2(zij-ingang): elke zaterdag van 11-12.30 uur.
Overleden
Theo Verlaan, De Lemborgh, 94 jaar
Harry Smits, Pres. Kennedysingel 3-2, 76 jaar
Moge hij rusten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer

Gedoopt
Stan Peeters, Andersonstraat 4
Gefeliciteerd, Wij bidden dat Stan onder de goede zorgen van zijn ouders, peetouders
en van de hele geloofsgemeenschap, mag opgroeien tot een goed christen.

Extra Collecte Misdienaars
Op Paaszaterdag 11 april en Paaszondag 12 april is er na afloop van
de H.Mis een extra Deurcollecte ten behoeve van de misdienaars.
Deze opbrengst zal gebruikt worden voor hun jaarlijkse uitstapje. Met
deze collecte kunnen we laten zien hoe dankbaar we zijn met de inzet
van deze groep jongeren. Van harte aanbevolen!
Met spoed gezocht
Met spoed zoeken wij iemand die een keer in de zes weken een uurtje de tijd
heeft om het parochieblad te bezorgen, met name in de wijk Hoogveld. Bent
u degene die wij zoeken, meldt u dan a.u.b. aan bij één van de bovenstaande
telefoonnummers. Bij voorbaat onze dank!
Pasen
Het christelijk Paasfeest is verbonden met leven, sterven en nieuw leven van Jezus
Christus. De Christen wordt geroepen om tot inkeer te komen en ‘een nieuw leven te
leiden’ gericht op wat goed en recht is. Pasen kan daarom in ons versterken, dat
vertrouwen en hoop de kracht zullen blijven tot goedheid en gerechtigheid in onze
wereld: Gods opdracht voor alle mensen van goede wil. Dat wij met Pasen deel mogen
krijgen aan de genade van Jezus' verrijzenis, zodat wij van harte kunnen zeggen: "De
Heer is mijn herder, mij zal niets ontbreken. Hij wijst mij te liggen in grazige weiden,
Hij voert mij naar wateren der rust. Hij behoedt mijn ziel voor verdwalen, … " (Psalm
23, 1-3a). Dan zal de nieuwe lente in ons hart aanbreken. Zalig Pasen!
IN HET PAULUSJAAR
Uit de brief aan de christenen van Kolosse, lezing van de dagmis van Pasen:
Als gij dan met Christus ten leven zijt gewekt zoekt wat boven is, daar waar
Christus zetelt aan de rechterhand Gods. Zint op het hemelse, niet op het
aardse. Gij zijt immers gestorven en uw leven is nu met Christus verborgen
in God. Christus is uw leven, en wanneer Hij verschijnt zult ook gij met Hem
verschijnen in heerlijkheid. (Kolossenzen 3, 1-4)

PAROCHIEBLAD H. PETRUS EN H. MICHAËL – H. BERNADETTE – H. PAULUS
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VIERINGEN ROND PASEN
BOETEVIERINGEN:

WITTE
DONDERDAG:
GOEDE VRIJDAG:

PAASZATERDAG:
1E PAASDAG:
2E PAASDAG:

Maandag 6 april 19.30 uur:
Dinsdag 7 april 19.30 uur :
Woensdag 8 april 19.30 uur :

Petruskerk
Bernadettekerk
Pauluskerk

19.00 uur Pl. Witte Donderdagmis Petruskerk
15.00 uur
15.00 uur
15.00 uur
19.00 uur

Kruisweg
Kruisweg
Kruisweg
Kruisverering

Petruskerk
Pauluskerk
Bernadetteke
Petruskerk 20.30 uur

21.00 uur Paaswake
21.00 uur Paaswake

Petruskerk
Pauluskerk

als op zondag, dit jaar géén H.Mis in de Pauluskerk
als op zondag

Priesters, diakens, kerkbestuur en medewerkers
wensen u allen een Zalig en Gezegend Pasen!
.

SAM’S KLEDINGINZAMELING VOOR MENSEN IN NOOD
op: zaterdag 25 april van 10.00 - 12.00 uur
bij: sacristie Petruskerk - Kerkplein Binnenstad
Pauluskerk – Limbrichterveld
De opbrengst is dit jaar bestemd voor een project in Kenia rondom ‘droogtecyclusmanagement’. Droogte is al jaren één van de meest serieuze problemen in Kenia en
kan in de toekomst een nog groter probleem worden als gevolg van
klimaatveranderingen. Dit leidt regelmatig tot ondervoeding, ziekte en sterfte van
mensen en dieren en veroorzaakt conflicten om de schaarse waterbronnen en weidegronden. Samen met lokale partners zorgt Cordaid Mensen in Nood ervoor dat de
mensen minder kwetsbaar worden in periodes van droogtes. Dit doen ze door het
creëren van nieuwe inkomstenbronnen of het realiseren van waterbronnen, waardoor
de mensen minder afhankelijk worden van klimaatsinvloeden.
Meer informatie over Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood en de gesteunde
projecten: via website www.samskledingactie.nl of  073-687 1060.
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