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Dit parochieblad is bedoeld voor een periode van 5 weken.
De volgende aflevering verschijnt 13 juni 2009.

F E E S T !!
Beste mensen, vóór u ligt
een feestelijk parochieblaadje.
In deze Paastijd zijn wij nog vervuld van de vreugde van het feest van Pasen.
Als wereld-Kerk mogen wij straks weer de feesten vieren van Hemelvaart,
Pinksteren en de heilige Drie-eenheid. In Limburg starten de feest-activiteiten
bij gelegenheid van het 450-jarig bestaan van ons Bisdom Roermond.
In onze parochies worden deze weken tal van Eerste Communiefeesten gevierd.
En niet te vergeten: het 40-jarig priesterfeest van onze pastoor-deken Van Rens!
Mogen deze feesten, elk met hun eigen karakter,
ons met vreugde en dankbaarheid vervullen, ons doen groeien in liefde voor God
en ons als kerkgemeenschap dichter bij elkaar brengen..!
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VIERING 40-JARIG PRIESTER-JUBILEUM
PASTOOR-DEKEN MGR. W. VAN RENS
U hebt in de vorige parochiebladen al iets kunnen lezen over
de viering van het 40-jarig priesterjubileum van pastoordeken mgr. W. van Rens op zondag 31 mei (eerste
Pinksterdag). Het feestprogramma is nu definitief. Op de
volgende pagina’s staan de officiële uitnodiging, een verzoek
van het feestcomité voor het aanbieden van een gezamenlijk
cadeau, en een CV van pastoor-deken Wilbert van Rens.
Op het laatste moment hebben we nog een wijziging moeten doorvoeren, omdat het
toch te ingewikkeld bleek om het nog niet helemaal gerestaureerde Mariapark
tijdelijk in te richten voor de receptie. De receptie vindt nu plaats in het voormalig
Dominicanerklooster aan de Oude Markt, met dank aan de bouwonderneming die dit
mogelijk maakt.
De deken zal op zondag 31 mei om 10.40 uur afgehaald worden van de dekenij aan
het Kloosterplein, met Schutterij St.Rosa, de Philharmonie, misdienaars, acolieten
en geestelijkheid. De aansluitende Hoogmis begint om 11 uur in de Petruskerk. En
om ca. 12.15 uur zal de feesteling o.a. ook onder de begeleiding van harmonie
St.Joep naar de feestruimte gebracht worden, waar aansluitend de receptie plaats
vindt. Om 14.30 uur start dan een feestelijk parochietreffen waarvoor alle
parochievrijwilligers zijn uitgenodigd. In de officiële uitnodiging hiernaast leest u
verdere details.
Als toetje zal op 2e Pinksterdag de Schola Cantorum Sanctus Michaël (misschien
beter bekend als het St.Michielskoor) in de St.Petruskerk om 11.30 uur de Hoogmis
opluisteren, waarbij de deken hoofdcelebrant zal zijn.
We wensen de jubilaris een mooie viering toe, evenals alle parochianen van onze
parochies.
Het feestcomité

GEBEDSINTENTIES
De pauselijk aanbevolen gebedsintentie voor mei luidt: ‘Wij bidden dat de lekengelovigen en de christelijke gemeenschappen zich verantwoordelijk mogen weten
voor het bevorderen van roepingen tot het priesterschap en het religieuze leven.’
De intentie voor de maand juni luidt: ‘Wij bidden dat de internationale aandacht
voor de armere landen mag leiden tot meer concrete hulp, in het bijzonder door
kwijtschelding van de drukkende buitenlandse schuldenlasten.’

2

12e jaargang, nr. 5 – 9 mei 2009

Op zondag 31 mei 2009 -1e Pinksterdag - is het 40 jaar geleden dat
pastoor-deken Mgr. W. van Rens door de bisschop van Roermond,
Mgr. Petrus Moors, tot priester werd gewijd.
Bij gelegenheid van dit jubileum zal 1e Pinksterdag om 11.00 uur in de
Grote of St.-Petruskerk van Sittard een plechtige Eucharistieviering tot
dankzegging worden opgedragen waarin de jubilaris hoofdcelebrant
zal zijn. Deze Eucharistieviering zal worden opgeluisterd door
het St.-Petruskoor en de Philharmonie.
Aansluitend aan de H. Mis volgt een feestelijke stoet, o.a. begeleid door
de harmonie St.-Joseph en de Stadsschutterij St.-Rosa naar het
voormalig Dominicanenklooster aan de Oude Markt waar de jubilaris
tot 14.30 uur een receptie wordt aangeboden, verzorgd door
De Mander, Club Wo-Van, de Marotte en diverse andere vrijwilligers.
Van ganser harte nodigen wij U uit voor zowel de Eucharistieviering
als de aansluitende receptie.
Sittard, 15 april 2009,
Het RK kerkbestuur van de parochies HH. Petrus en Michäel,
H. Bernadette en H. Paulus,
Wim Doggen, vice-voorzitter
Hub Geurts, secretaris
Het feestcomité 40 jaar priesterfeest Deken van Rens,
Harry Vanderbroeck, voorzitter
Jos Moonen, secretaris
De jubilaris wenst geen persoonlijk cadeau.
In bijgaande brief doen wij een suggestie voor het parochiecadeau.
Correspondentieadres feestcomité: Frans Erensstraat 5, 6136 JE Sittard.
Correspondentieadres jubilaris: Kloosterplein 10, 6131 EP Sittard.

GEBEDSINTENTIE VOOR HET JUBILEUMJAAR
“450 jaar mogen wij reeds samen Kerk zijn,
met als eerste herder onze bisschop in Roermond;
laten wij voor nu en voor de toekomst bidden
dat onze Kerk een gemeenschap mag blijven waar mensen gelovig vertrouwen
en levenskracht opdoen in het samen vieren, samen bidden en in het samen goed doen.”
.
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Sittard, 22 april 2009
Geachte heer, mevrouw,
Zondag 31 mei a.s. hoopt pastoor-deken Mgr. W. van Rens zijn 40-jarig priesterfeest
te vieren. De deken wil een sober feest, maar de Sittardse traditie wil nu eenmaal dat
jubilerende priesters in het zonnetje gezet worden. Wat wij wel respecteren is zijn
wens om geen persoonlijke cadeaus te ontvangen, maar een cadeau waar de hele
gemeenschap baat bij heeft.
U weet waarschijnlijk dat het Mariapark aan de Oude Markt intussen bijna geheel
gerestaureerd is. Maar met de noodzakelijke restauratie is het werk nog niet af. Het
gebouw vraagt er niet alleen om om behouden te blijven, het vraagt ook om een
functie in de Sittardse gemeenschap. Van oudsher is het Mariapark een plaats waar
pelgrims naar de Basiliek samenkomen, waar een kop koffie gedronken wordt. Dit
zal natuurlijk blijven. Maar er kan en zal een bredere invulling van het gebouw
komen. Bv. missietentoonstellingen en bijeenkomsten over projecten in de 3 e
wereld. Misschien wel een Kerst- of Paasmaaltijd met zieken, ouden van dagen,
minderbedeelden. En naast de liturgische vieringen in de kerk, zijn samenkomsten in
parochie- en dekenaal verband noodzakelijk voor een levende gemeenschap.
De wens van de jubilerende deken is dat het Mariapark uitgroeit tot een kerkelijk,
sociaal en cultureel centrum, met respect voor het monument en de kerkelijke
oorsprong. Het Mariapark kan een plek worden waar kerk en maatschappij elkaar
treffen, en tot gezamenlijke initiatieven komen. Ook niet direct kerkelijke
verenigingen zullen daarom kunnen aansluiten in het activiteitenrooster van het
Mariapark. Zo kan samen gewerkt worden aan een menswaardige samenleving, en
aan het in stand houden van onze Limburgse tradities.
Zo zullen er vergader-, studie- en ontmoetingsfaciliteiten ingericht worden. Er moet
nu eenmaal vergaderd worden, onderricht worden gegeven aan 1e communicanten,
vormelingen en doopleerlingen, huwelijksvoorbereiding voor bruidsparen en voor
leken cursussen zoals bijbelclub of liturgiegroep. Er is plek nodig waar de
bloemstukken worden gemaakt voor in de kerk, maar ook waar men in de traditie
van onze streek en kerk feestelijk samenkomt om vrijwilligers te bedanken,
jubilarissen te huldigen enz.
Het feestcomité probeert de inrichting van het Mariapark met meubilair, garderobe,
verwarming, koffiezetmachine en toegankelijkheid (rolstoelgebruikers) als feestgeschenk aan de jubilaris aan te bieden. Als U uw blijk van waardering voor onze
jubilaris wilt omzetten in een cadeau, dan nodigen wij U heel graag uit dit te doen
door een bijdrage voor de inrichtingskosten van het Mariapark te storten op rekening
14.76.69.138, ten name van RK Kerkbestuur HH. Petrus en Michäel inzake
feestcomité Deken van Rens. Giften aan het kerkbestuur zijn fiscaal aftrekbaar, daar
de overheid alle parochies in Nederland heeft gekenmerkt als ANBI-instelling.
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Met vriendelijke groet,
‘feestcomité 40 jaar priesterfeest Deken van Rens’
Harry Vanderbroeck, voorzitter
Jacques Pfennings, vice-voorzitter
Jos Moonen, secretaris
Henk Wetzels, penningmeester
Leon Beursgens
Thei Bormans

Seph Castro
Arndt Dieteren
Gerard van Rens
Fernao Schmeits
Karin Spanjaard
Kapelaan Van der Wegen

CURRICULUM VITAE WILBERT VAN RENS
Wilbert van Rens werd in 1943 geboren in Maastricht, op de feestdag van de H.
Willibrordus, 7 november. Hij groeide op in een bakkersgezin in de Maastrichtse
binnenstad, als vierde van vijf kinderen. Na het afronden van zijn HBS-opleiding, met
Latijn en Grieks, volgde hij de priesteropleiding van het Bisdom Roermond.
Aan het einde van zijn priesterstudie werkte hij een jaar als diaken in het ziekenhuis
van Brunssum om praktijkervaring op te doen. Op 31 mei 1969 werd Wilbert van
Rens door mgr. P. Moors tot priester gewijd. Vervolgens ging hij naar de Pius X
parochie in Echt, waar hij in 1970 een vaste aanstelling als kapelaan kreeg. In 1977
volgde zijn benoeming tot kapelaan van de H. Petrus en Paulusparochie in
Schaesberg.
In 1979 werd hij benoemd tot pastoor van de parochie H.Michaël te Herten.
In 1984 werd hij benoemd tot pastoor van de parochie H.Lambertus te Helden en
deken van het dekenaat hij in Helden. Hij viert dit jaar dus niet alleen zijn 40-jarig
priesterschap, maar ook het feit dat hij 25 jaar deken is.
In 1988 volgde zijn benoeming tot pastoor van de Martinusparochie te Venlo en deken
van het dekenaat Venlo.
Op 15 januari 2000 werd hij pastoor van de parochies H. Petrus en H. Michaël, H.
Bernadette en H. Paulus en deken van het dekenaat Sittard. Tevens is hij voorzitter
van de Aartsbroederschap van O.L.Vrouw van het H. Hart (het bestuur van de
Sittardse basiliek), en hij is “rector ecclesiae” van de Gemmakapel aan de
Leijenbroekerweg.
In het jaar 2006 werd hij ook nog achtereenvolgens waarnemend
pastoor (administrator) van de parochies H. Gemma
(Sanderbout), O.L.V. Tenhemelopneming (Einighausen) en H.
Hart van Jezus (Overhoven).
Naast deze functies is hij sinds 1991 tevens kanunnik van het
Kathedraal Kapittel van het bisdom Roermond. En vanaf 1973
reisde hij als geestelijk begeleider mee met de Limburgse
Lourdesbedevaarten naar dit Franse Mariabedevaartsoord. Vanaf
1982 tot aan zijn 65e levensjaar was hij aan deze organisatie
verbonden als geestelijk directeur Hij draagt de eretitels “kapelaan van de paus”
(welke recht geeft op de titel mgr.), en “kapelaan van de grot van Lourdes”.
PAROCHIEBLAD H. PETRUS EN H. MICHAËL – H. BERNADETTE – H. PAULUS
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IN ONS JUBILEUMJAAR:
OPENING JUBILEUMJAAR

9 en 10 mei

Zaterdag 9 mei: Om 10 uur vertrekt in Eijsden de Jubileum-vuurboot met het
ontstoken en gezegende vuur; in Maastricht wordt het vuur in processie naar de
Sint Servaasbasiliek gebracht. De boot vaart verder naar Schippers-kerk en
arriveert ’s middags rond 16.15 uur in de haven van Maasbracht.
Zondag 10 mei:
10.00 uur: de vuurboot arriveert bij de jachthaven in de Roermondse voorstad
Sint Jacob. Bisschop Wiertz haalt het vuur af en brengt dit in een
plechtige processie naar de kathedraal.
10.30 uur: kathedraal: pontificale eucharistieviering ter opening van het Jubileumjaar.
15.00 uur: kathedraal: concert verzorgd door docenten en studenten van Kreato,
hogeschool voor muziek, uit Thorn.
16.00 uur: kathedraal: gebedsdienst bij de ontvangst van een pelgrimswandeling
van de Broederschap van de H. Jacobus naar de reliek van Sint Jacobus,
die in de kathedraal wordt bewaard.
17.00 uur: Munsterkerk: vesperdienst verzorgd door de seminaristen van het bisdom.

KARTUIZER-EXPOSITIE “Het geheim van de stilte”
Tot en met 21 juni is er in het voormalig Kartuizerklooster in Roermond
een bijzondere tentoonstelling te zien over het Nederlandse kartuizerleven.
De expositie belicht de orde vanuit nationaal en internationaal perspectief
en besteedt aandacht aan de kloosters en hun geschiedenis, maar ook aan de
rijke verscheidenheid aan kunst- en gebruiksvoorwerpen.
Plaats:
B etlehemstraat te Roermond
Geopend: dinsdag t/m zaterdag 10-17 uur, Hemelvaart en 2e Pinksterdag 13-17 uur
Entree:
€ 8,50 (CJP / 65+ € 6,00)
Meer info:  0457- 337455


DAGTRIP SPRINGPROCESSIE ECHTERNACH

dinsdag 2 juni

De abdij in Echternach (Luxemburg) werd in 698 gesticht door de heilige Willibrordus,
bisschop van Utrecht en patroonheilige van Nederland, die in de abdijkerk van dit klooster
ook begraven ligt. Sinds de Middeleeuwen vindt ieder jaar op de dinsdag na Pinksteren ter
ere van Willibrordus een bijzondere Springprocessie plaats, een happening met duizenden
dansende kinderen, jongeren en allerlei denkbare groeperingen van volwassenen. Afdeling
Jeugd en Jongeren van Bisdom Roermond organiseert –voor jong en oud-een dagtrip naar
Echternach, met deelname aan de internationale H. Mis en Springprocessie.
Opstapplaatsen: Roermond, Urmond en Maastricht
Vertrek:
vraag de vertrektijd van uw opstapplaats na!
Thuiskomst:
in de vroege avond
Kosten:
€ 15,-- per persoon
Meer info en opgave: jongeren@bisdom-roermond.nl of  04757-386756
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EERSTE HEILIGE COMMUNIE
“’t Is feest, ’t is feest, ’t is feest vandaag!”
Zo klinkt het openingslied in een viertal feestelijke heilige Missen,
waarin bijna 90 jongens en meisjes uit onze parochies hun Eerste Heilige Communie
mogen (mochten) doen. Na een spannende tijd van voorbereiding en oefenen, mogen
onze Communicantjes voor de allereerste keer Jezus ontvangen in de Heilige Hostie.
Jongens en meisjes, van harte proficiat en Gods zegen bij deze mooie gebeurtenis!
Wij wensen jullie en jullie ouders een heel fijne en zonnige dag toe.
Op 2e Paasdag, 13 april, heeft Aart Roncken zijn Eerste H. Communie ontvangen.

Op vrijdag 24 april ontvingen in de St.-Petruskerk de Eerste Communie:
Imke Beltgens
Dorian Berends
Ellis Bovendeaard
Jill Dieteren
Lidy Eggen

Sem Emde
Ricardo Feller
Mark Jongen
Mi Jin Kempeners
Bjorn Lanslots

Jens Pauli
Myrthe Steinbusch
Kevin Toulouse
Yaniek Zeekaf

Op zondag 17 mei ontvangen in de H. Pauluskerk de Eerste Communie:
Bo Appel
Noy Baggen
Tessa Breukers
Mika Brouwers
Sophie Caris
Lara Coumans
Dot Debets
Anique Fleischeuer

Sanne Geelen
Ashley van Geffen
Tom Gruisen
Taymara Hato
Joanna Hendriks
Sanne Lemmens
Nadine Maassen
Nathalie Mols

Joep Obers
Joey Olislagers
Moira Ophelders
Yvana Senff
Minou Smeets
Georgina van der Waart
Nic van der Waart
Tycho Wetzels

Op Hemelvaartsdag ontvangen in de St.-Petruskerk de Eerste Communie:
Ceylan Amory
Britte van Berkum
Marjana Beuker
Ivano Cainero
Jana Dassen
Dylan Frissen
Joey Geelen
Zoë Geraads
Joan Gruisen
Jesse Habets
Jalyssa Horyon

Fréderique Hameleers
Noortje Janssen
Colin Kayou
Fenne van Keulen
Marije van der Kooij
Tristan van der Kooij
Puck Langenveld
Demi Lowis
Merijn Meijntz
Colin Mertens
Gioya Mertens
Britney Mols

Alain de Moor
Dewi Nieboer
Jeffrey Ots
Hinde Prevoo
Imme Roncken
Zjuup Sieben
Maartje Schmeits
Dilano Snijders
Elza Vaessens
Fleur Vankan
Nicky Wilms
Maurizio Winants

Op zondag 7 juni ontvangen in de St.-Petruskerk de Eerste Communie:
de Communicantjes van SBO ‘Het Mozaïek’ (hun namen vindt u in volgend blad!)

PAROCHIEBLAD H. PETRUS EN H. MICHAËL – H. BERNADETTE – H. PAULUS
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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
Emmy de Boer-Timmermans, Hoogstaete, 101 jaar
Thei Kees, Putpoort 136, 89 jaar
Sjeer Geilen, Baenjehof 57, 77 jaar

† 28 -3-2009
† 10- 4-2009
† 25- 4-2009

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

GEDOOPT
Yves, zoon van echtpaar Custers-Königs, Bergstrasse 53 Selfkant (D)
Evelyn, dochter van echtpaar Mertens-Mwenge, Anna Bijnsstr. 2
Marije, dochter en
Tristan, zoon van echtpaar Van der Kooij-Halbesma, Ophoven 142
Fenne, dochter van echtpaar Gorissen-Van Haaften, Octavianusstr, Born
Jessie, dochter van echtpaar Mols-Pepels, Irisstraat 18
Jalena, dochter en
Jaylino, zoon van echtpaar Heyligers-Konings, Selfkant (Duitsland)

5-4-2009
5-4-2009
13-4-2009
19-4-2009
26-4-2009
3 - 5-2009

Gefeliciteerd! Wij bidden dat Yves, Evelyn, Marije, Tristan, Fenne, Jessie, Jalena en Jaylino
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.
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HEILIG DOOPSEL-VORMSEL-COMMUNIE
In de Paaswake, 11 april 2009,
heeft de Sacramenten van H. Vormsel en Eerste H. Communie ontvangen:
Stephanie Beijersbergen, Veestraat 57
Op 2e Paasdag, 13 april 2009, hebben het Sacrament van het Heilig Vormsel ontvangen:
Thijs Obers, Handelsstraat 33
Siedsanna Halbesma, Ophoven 142
Op 2e Paasdag, 13 april 2009,
heeft de Sacramenten van H. Doopsel, H. Vormsel en Eerste H. Communie ontvangen:
Peter van der Kooij, Ophoven 142

KERKELIJK HUWELIJK
gaan huwen:
Bernardo Scheffer en Sabrina Bloemers, Heinsbergerstr. Saeffelen

12 juni 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)

.

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

5-DAAGSE RETRAITE - in stilte “Paulus, apostel van Jezus Christus”
24 t/m 30 mei
Hoe kunnen de moeilijke brieven van Paulus licht en bemoediging in het christelijk leven
bewerken?
Leiding:
kanunnik dr. K. Gatzweiler
Aanvang:
zondag 24 mei, 17.00 uur
Sluiting:
zaterdag 30 mei, 9.30 uur
Kosten:
€ 245,-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.

PAROCHIEBLAD H. PETRUS EN H. MICHAËL – H. BERNADETTE – H. PAULUS
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DE VASTENAKTIE
De Vastenaktie ten bate van het project in Brazilië heeft in onze binnenstadparochie ruim
€ 4000,00 euro opgebracht. Alle gevers, dank voor uw Vastenoffer! En een speciaal
dank-je-wel aan de vrijwilligers die weer geholpen hebben de Vastenzakje huis-aan-huis
in te zamelen!
deken Van Rens

HEILIG UUR
Op donderdag 4 juni houden wij weer het maandelijks biduur voor roepingen tot
het priesterschap, het diaconaat, het religieuze en ander aan God gewijde leven en
tevens voor goede gezinnen bij het uitgestelde Allerheiligste Sacrament in de St.Petruskerk. Op de vooravond van elke Eerste Vrijdag van de maand - bijzonder
toegewijd aan het H. Hart van Jezus – bent u van harte uitgenodigd samen te
bidden voor genoemde intenties. Iedere maand worden de bewoners van een aantal
straten in het bijzonder hiervoor uitgenodigd. Voor het Heilig Uur van juni zijn dat de
bewoners van: het Tempelplein, Deken Tijssenstraat, Voorstad, Walramstraat,
Walstraat, De Wieer, Wilhelminastraat, Agnetenwal, Agricolastraat, Willem
Alexanderlaan en Baenjehof.
Attentie: de administratie van de parochie (Kloosterplein 10) heeft een nieuw e-mail-adres:

kantoor-fedpetrus@123telcom.nl

UW AANDACHT S.V.P.
MARIA-LOF IN MEI
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 mei vervalt dus het Lof en Heilig Uur in de Petruskerk!

Zondag 10 mei: Vijfde Zondag van Pasen
Dinsdag 12 mei: Officiële datum oprichting 1e bisdom Roermond (12 mei 559)
Zondag 17 mei: Zesde Zondag van Pasen. Om 9.30 uur in de Pauluskerk: Eerste H.
Communieviering van de communicantjes van basisscholen Limbrichterveld en Loedoes
Donderdag 21 mei, Hemelvaartsdag: Hoogfeest van de Hemelvaart van de Heer.
De vieringen in onze kerken zijn als op zondag. Om 9.30 uur in de St-Petruskerk: Eerste
Heilige Communie van de Communicantjes van de basisscholen St. Petrus, De
Baandert, Aan de Meule, Gustav Hoefer en De Vlieger. In de avondmis op woensdag 20
mei wordt in de Pauluskerk al de liturgie van Hemelvaart gevierd.
21 mei t/m 1 juni: Week van de Nederlandse Missionaris. Hiervoor wordt een extra
collecte gehouden in de vieringen van zondag 24 mei.
Zaterdag 23 mei: Opening van het Jaarfeest van de Basiliek. De kerkgangers van de
Petruskerk trekken in korte processie naar de Basiliek, waar om 18.00 uur de H.Mis
begint ter opening van het jaarfeest. Er is deze dag dus géén avondmis in de Petruskerk!
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Zondag 24 mei: Zevende Zondag van Pasen. Jaarfeest Basiliek
Zondag 31 mei: Hoogfeest van Pinksteren.
Priesterjubileum deken Van Rens
Wij herdenken en vieren de gave van de Heilige Geest aan de apostelen,
de aanvang van de Kerk en het begin van haar zending naar alle talen,
volken en rassen.
Wij vieren deze dag ook het 40-jarig priesterjubileum van pastoor-deken Van Rens. Bij
gelegenheid hiervan is er om 11.00 uur een Plechtige Hoogmis in de St.-Petruskerk; de
Missen van 9.30 uur en 10.30 uur in respectievelijk de Michielskerk en de basiliek
vervallen; de H.Mis in de Baandert verschuift naar 10.00 uur.
Maandag 1 juni: Tweede Pinksterdag. De Heilige Missen zijn als op zondag.
Vrijdag 5 juni: Eerste vrijdag van de maand toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus.
Vanaf 17.00 uur wordt de Heilige Communie rondgebracht aan zieken en aan-huisgebondenen.
Zaterdag 6 juni: het Sint Lambertuskoor uit Hasselt luistert de H.Mis van 18.00 uur
in de Petruskerk op.
Zondag 7 juni: Hoogfeest van de Heilige Drie-eenheid.
Om 9.30 uur in de St-Petruskerk: Eerste Heilige Communie van de Communicantjes
van SBO ‘Het Mozaïek’.

KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES
Attentie: het volgend parochieblad bestrijkt de periode 13 juni tot 25 juli.
Misintenties die u daarin graag vermeld wilt zien, dienen uiterlijk vrijdag 5 juni 2009
opgegeven te zijn op de pastorie: Kloosterplein 10, ofwel via
 046-4512275 - of via e-mail-adres: kantoor-fedpetrus@123telcom.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
dankbaarheid; plev Miny ReijndersZaterdag 9 mei
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Kuijpers (samenzang)
18.00 uur plzwd Herman Kothuis, Mia
Maandag 11 mei
Zentjens-Paes; pljrd Ben en Freek Boels;
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
plev Christien Moling-Ubben; nadienst
19.00 uur gestjrd overl ouders Blous-Ten
Thei Kees, Sjeer Geilen (Jeugdkoor)
Dijck; gestev overl echtp Feron-Hoenen en
Zondag 10 mei
em-pastoor Eduard Hoenen
Vijfde Zondag van Pasen
Dinsdag 12 mei
11.30 uur plzwd Emmy de Boer08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Timmermans; gestpljrd overl echtp Von
19.00 uur gestev overl echtp Kapteinden Hoff-Suijlen, Cor de Wit en Dory
Haagmans
Neilen; gestplev Guus van Aubel;
Woensdag 13 mei
pljrd Wies Pijls-Alberts en overledenen vd
H. Servatius, bisschop
fam Alberts-Dautzenberg, Elly
08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en
Consemulder-Raaymakers, Leonard
Hendriks, en mgr Ben Janssen
Dieteren en Maria Brandts uit
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
PAROCHIEBLAD H. PETRUS EN H. MICHAËL – H. BERNADETTE – H. PAULUS
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Donderdag 14 mei
H. Mattias, apostel
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestjrd Robert Könings; ev
ouders Schmidt-Fliegel, Netta en Tilke
Vrijdag 15 mei
Alle heilige bisschoppen van Maastricht
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev overledenen vd fam.
Janssen-De Ponti; ev uit dankbaarheid; ev
tev HH Priesters en voor de vrede
Zaterdag 16 mei
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
18.00 uur pljrd ouders Jessen-Schmeitz;
plev Zef Vroemen (vw buurt PPP); nadienst
Thei Kees, Sjeer Geilen (samenzang)
Zondag 17 mei
Zesde Zondag van Pasen
11.30 uur gestpljrd Frieda MartensBosmans, Marianne Boelens-Spée, Koos
Simons en overledenen vd fam Simons en
de fam Stevens; gestplev em.-deken Leo
Feiter en Anna en Maria Feiter; pljrd voor
ouders Timmermans-Schins, voor overl
ouders Derks-Neilen, hun kinderen Thea,
Piet en Wim Derks en hun schoonzoon
Marcel Dohmen, voor Johanna SprengersVerbruggen en Harry Sprengers en overl
leden vd fam Sprengers en Verbruggen;
plev overl ouders Pier-Weijzen (Petruskoor)
Maandag 18 mei
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev overledenen vd fam.
Feron-Hoenen, echtp Caulfield-Tholen
Dinsdag 19 mei
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
ev fam Wyszenko, Meerts en Hendriks
19.00 uur gestev overl ouders SchaekensPeulen en zonen Jozef en Martin
Woensdag 20 mei
08.00 uur ev Martin Meuwissen en dochter
Josette
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen,
overl echtp Meulenberg-Kleuters
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Donderdag 21 mei
Hoogfeest Hemelvaart van de Heer
09.30 uur Eerste Heilige Communie
communicanten BS. St.Petrus, De Baandert,
Aan de Meule, Gustav Hoefer en De Vlieger
11.30 uur pljrd Harrij en Jeanne MennensSchmeits; plev overl ouders LanduijtWillems (samenzang)
Vrijdag 22 mei
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev em-pastoor Eduard
Hoenen
Zaterdag 23 mei
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
18.00 uur in processie naar Basiliek,
waar om 18.00 uur de Mis wordt gevierd|
Zondag 24 mei
Zevende Zondag van Pasen
11.30 uur gestpljrd overledenen vd fam
Dieteren-Klinkers; pljrd overl ouders
Schins-Meerts en alle overledenen vd fam
(samenzang)
Maandag 25 mei
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
19.00 uur
Dinsdag 26 mei
H. Filippus Neri, priester
08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en
Hendriks
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Woensdag 27 mei
08.00 uur ev Marieke ten Dijck
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
ev voor Cor de Wit en Dory Neilen
Donderdag 28 mei
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur
Vrijdag 29 mei
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev Mimy Corbeij en overledenen vd fam. Corbeij-Kerrens; ev Sjeng
Sanders, tev HH Priesters en voor de vrede
Zaterdag 30 mei
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
ev overl grootouders Simonis-Tummers en
ouders Hage-Simonis
12e jaargang, nr. 5 – 9 mei 2009

19.00 uur pljrd Lies Meulmeester-van
ev voor priesterroepingen in parochie,
Donselaar; plev Robert Thijssen (vw
dekenaat en bisdom.
buurtbew en ondernemers Brandstraat)
18.00 uur pljrd overl ouders Wijshoffnadienst Sjeer Geilen (samenzang)
Bormans (Lambertuskoor Hasselt)
Zondag 31 mei
Zondag 7 juni
Hoogfeest vd H Drie-eenheid
HOOGFEEST VAN PINKSTEREN
09.30 uur Eerste Heilige Communie
11.00 uur plzwd Thei Kees; gestplev Lies
communicanten SBO Het Mozaïek
Roppe en overledenen vd fam Roppe11.30 uur plzwd Sjeer Geilen; gestpljrd
Kissels, overledenen vd fam Spanjaard,
gestplev Corry Wetzels-Wilms en voor bijz. em-pastoor Jean Schutgens, overledenen vd
fam Oberdorf-Frissen; gestplev Lies Roppe
intentie; 2e pljrd Toos Timmermans; plev
en overledenen vd fam Roppe-Kissels
Miny Reijnders-Kuijpers, ouders Gieskens(samenzang)
Martens, uit dankbaarheid (Petruskoor en
Maandag 8 juni
Philharmonie)
08.00 uur gestev Lies Roppe en
Maandag 1 juni, Tweede Pinksterdag
overledenen vd fam Roppe-Kissels, echtp
11.30 uur plev overleden ouders Van
Caulfield-Tholen; ev tev de H. Geest voor
Rens-Reijnders, Elly en Fons Waelen- van
allen, die in ons bisdom en in de parochies
Rens en overleden familie (Michielkoor)
zijn gesteld om leiding te geven
Dinsdag 2 juni
08.00 uur ev tev de H. Engelbewaarders uit
19.00 uur gestev overl echtp Bergrathdankbaarheid voor bescherming en leiding
Werdens, overl echtp Beckers-Hennekens
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Dinsdag 9 juni
Woensdag 3 juni, HH. Carolus Lwanga
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
en gezellen, martelaren
19.00 uur gestev overledenen van de fam.
08.00 uur tev v St. Joseph voor goede
Feron-Hoenen
gezinnen en de moed om godsdienstig te
Woensdag 10 juni
leven
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
19.00 uur gestev overl echtp KapteinDonderdag 4 juni
Haagmans, overl echtp Feron-Hoenen en
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
em-pastoor Eduard Hoenen
ev fam Wyszenko, Meerts en Hendriks
Donderdag 11 juni
19.00 uur gestev voor zielenrust van pastH. Barnabas, apostel
deken mgr. Ben Janssen, voor levende en
08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en
overl leden fam Janssen-De Ponti
Hendriks
19.30 uur Heilig Uur (samenzang)
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Vrijdag 5 juni, H. Bonifatius,
19.30 uur Lof (samenzang)
bisschop en gezellen, martelaren
Vrijdag 12 juni
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev het Heilig Hart van Jezus;
19.00 uur gestev Corry Close en familie; ev
ev Robert Tijssen (vw goede vrienden), tev
tev HH Priesters en voor de vrede
HH Priesters en voor de vrede
Zaterdag 13 juni, H. Antonius van Padua,
Zaterdag 6 juni
priester en kerkleraar
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Attentie: de administratie en de pastorie (Kloosterplein 10)
hebben een nieuw e-mail-adres:

kantoor-fedpetrus@123telcom.nl
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ST. MICHIELSKERK
09.30 uur tev Antonius-Brood (samenzang)
Zondag 10 mei
Zondag 31 mei
Vijfde Zondag van Pasen
HOOGFEEST VAN PINKSTEREN
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
08.30
uur gestev echtp Caulfield-Tholen
09.30 uur plev Harry Gubbens
09.30 uur vervalt ivm priesterfeest deken
(samenzang)
Van Rens, zie Petruskerk
Zaterdag 16 mei
Maandag
1 juni, Tweede Pinksterdag
13.30 uur Huwelijksmis bruidspaar
08.30
uur
ev
overl ouders Meerts en tev H.
Bormans-Niederberger
Antonius
Zondag 17 mei
09.30 uur gestplev fam Derrez en J. Derrez,
Zesde Zondag van Pasen
voor echtp Caulfield-Tholen (samenzang)
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Woensdag 3 juni
09.30 uur plev fam Derrez (samenzang)
Zondag 7 juni, H. Drie-eenheid
Donderdag 21 mei
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Hoogfeest Hemelvaart van de Heer
09.30 uur gestplev J. en J. Derrez
08.30 uur plev fam Derrez
(samenzang)
09.30 uur plev overleden ouders Geurts
Vrijdag 12 juni
(samenzang)
13.30 uur Huwelijksmis bruidspaar
Zondag 24 mei
Scheffer-Bloemers
Zevende Zondag van Pasen
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
BASILIEK VAN O.L. VROUW VAN HET H. HART
Zaterdag 9 mei
Zaterdag 16 mei
09.00 uur voor overl echtp Caulfield-Tholen 09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Zondag 10 mei
Zondag 17 mei
Vijfde Zondag van Pasen
Zesde Zondag van Pasen
10.30 uur 1e jaardienst Pierre Schmeits,
10.30 uur 2e jaardienst van Jean Gruisen,
jaardienst ouders Smeets-Renckens en
voor overl echtp Caulfield-Tholen
Mieke, voor overl echtp Caulfield-Tholen
Dinsdag 19 mei
08.30 uur voor overl echtp Caulfield-Tholen
Dinsdag 12 mei
08.30 uur voor overl echtp Caulfield-Tholen Woensdag 20 mei
Woensdag 13 mei
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen
H. Servatius, bisschop
Donderdag 21 mei
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Hemelvaart van de Heer
Donderdag 14 mei
10.30 uur zegen voor Gerrit Goertz (vw
H. Matthias, apostel
zijn verjaardag), voor de overledenen:
08.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans
Jeanne, Caroline, Diutwita en Wendy, voor
en leden vd Aartsbroederschap, voor overl
de kinderen vd Kinderkrans en leden vd
heer Twan Goossens en voor Jean Gruisen
Aartsbroederschap, voor overl echtp
10.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Caulfield-Tholen
Vrijdag 15 mei
Vrijdag 22 mei
Alle heilige bisschoppen van Maastricht
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen;
08.30 uur voor overleden fam Van DaalZaterdag 23 mei
Hermans en zegen over kinderen en
JAARFEEST BASILIEK
kleinkinderen, voor overl echtp Caulfield18.00
uur Eucharistieviering bgv de
Tholen
opening van het jaarfeest
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pljrd Harie Spetgens,ouders Kamps-Hardij
en zoon Jo; ev voor overl echtp CaulfieldTholen; nadienst Thei Kees, Sjeer Geilen
Zondag 24 mei
Zevende Zondag van Pasen
10.00 uur processie naar Basiliek
10.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen
15.00 Sluitingsplechtigheid
Dinsdag 26 mei
H. Filippus Neri, priester
11.00 uur Plechtige Eucharistieviering
uit dankbaarheid, voor de zusters FDNSC,
Dochters O.L.V. vh H.Hart - Nederland en
Beligië, voor overl echtp Caulfield-Tholen
Woensdag 27 mei
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 28 mei
08.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans
en leden vd Aartsbroederschap, voor overl
echtp Caulfield-Tholen
10.30 uur uit dankbaarheid voor een 50jarig huwelijk, voor overleden Ventje
Miertje Portier, Willy en Els Krebbers, Piet
Bos en Renaldini Evers, en voor de
overledenen Johannes Oeij en Lucia
Mariana
Vrijdag 29 mei
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Zaterdag 30 mei
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Zondag 31 mei17 mei
HOOGFEEST VAN PINKSTEREN
10.30 uur vervalt ivm priesterfeest deken
Van Rens, zie Petruskerk!
Maandag 1 juni, Tweede Pinksterdag
10.30 uur voor overl ouders CastroSchellinx en voor Gerrit Goertz, overl echtp
Caulfield-Tholen

Dinsdag 2 juni
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Woensdag 3 juni
HH. Carolus Lwanga en gezellen,
martelaren
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen;
Donderdag 4 juni
08.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans
en leden vd Aartsbroederschap
10.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Vrijdag 5 juni,
HH. Bonifatius, bisschop en gezellen,
martelaren
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Zaterdag 6 juni
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Zondag 7 juni
Hoogfeest vd H. Drie-eenheid
10.30 uur jaardienst Joep Geelen, 3e
jaardienst Jacques Smeets, voor alle
levende en overleden leden vd
Aartsbroederschap, voor overleden
Christine Joosten,voor overl echtp
Caulfield-Tholen
overl echtp Caulfield-Tholen
Dinsdag 9 juni
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Woensdag 10 juni
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 11 juni
H. Barnabas, apostel
08.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans
en leden vd Aartsbroederschap
10.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Vrijdag 12 juni
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Zaterdag 13 juni
H. Antonius van Padua, priester en
kerkleraar
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen

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

Attentie: de administratie en de pastorie (Kloosterplein 10)
hebben een nieuw e-mail-adres:

kantoor-fedpetrus@123telcom.nl
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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 10 mei: 5e zondag van Pasen Cantabile
10u30 Jrd. Bertha Brouwers-Nieling; Marie-Therese Coenen; oud. Cuijpers-Wester
nadienst: Martin van Tilburg
Dinsdag 12 mei: H. Pancratius, martelaar
9u00 Frans Fiddelers en Gertrudis Mostard
Donderdag 14 mei: Feest van de H. Mattias, apostel
9u00 roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
Zondag 17 mei: 6e zondag van Pasen
10u30 Zwd. Martin van Tilburg; oud. Hendriks-Ubachs
Dinsdag 19 mei
9u00 tev. OLV van Lourdes
Donderdag 21 mei: Hoogfeest van de Hemelvaart van de Heer
9u30 Petruskerk: eerste H.Communie bassischool Baandert en Petrusschool
10u00 Bernadettekerk: eerste H.Communie bassischool Overhoven
Zondag 24 mei: 7e zondag van Pasen
10u30 voor de geloofsopvoeding in de gezinnen
Dinsdag 26 mei: H. Filippus Neri, priester
9u00 t.e.v. OLV van Lourdes
Donderdag 28 mei
9u00 roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
Zondag 31 mei: hoogfeest van Pinksteren
10u00 Bernadettekerk: Jrd. ovl.oud. Reckmans-Spitters
11u00 Petruskerk: viering 40-jarig priesterjubileum pastoor-deken Van Rens
Maandag 1 juni (2e Pinksterdag) Kinderkoor
10u30 voor de geloofsopvoeding in de gezinnen
Dinsdag 2 juni: HH. Marcellinus en Petrus, martelaren
9u00 gest.H.Mis tev. OLV van Lourdes en H.Bernadette
Donderdag 4 juni
9u00 roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
Zondag 7 juni: Hoogfeest van de H.Drieëenheid Bernadettekoor
10u30 Reinhard en Fien v.d.Brock-Limpens;
Dinsdag 9 juni: H. Efrem, diaken en kerkleraar
9u00 t.e.v. H. Bernadette
Donderdag 11 juni: H. Barnabas, apostel
9u00 roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
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GEDOOPT
Op 29 maart werd gedoopt:
Op 29 maart werd gedoopt:
Op 26 april werd gedoopt:

Sophie Boers, Rijksweg Noord 219
Lina Leers, Chr. Kisselstraat 21
Collin Ponsing, Jan Steenstraat 80

Mogen zij onder de goede zorgen en het voorbeeld van ouders, peter en meter, en van de hele
geloofsgemeenschap, opgroeien tot goed christenen.

VASTENACTIE 2009
De vastenactie heeft dit jaar helaas zo’n € 150,- minder opgebracht dan vorige jaar, maar ze
heeft toch een mooie opbrengst, namelijk € 1386,95. Hartelijk dank aan alle gevers! Maar
zeker ook grote dank aan alle medewerk(st)ers!
EERSTE HEILGE COMMUNIE
Op Hemelvaartdag 21 mei zullen de kinderen van de Baandertschool samen met
de kinderen van de Petrusschool om 9.30 uur in de Petruskerk de Eerste Heilige
communie ontvangen. Op dezelfde dag zullen de communicanten van basisschool Overhoven om 10.00 uur in de Bernadettekerk de Eerste H. Communie
ontvangen, omdat de kerk van Overhoven gesloten is vanwege een plafondrestauratie.
De H.Mis van 10.30 uur in de Bernadettekerk komt hierdoor te vervallen. U bent welkom bij
een van deze vieringen, of bij een andere H.Mis in ons parochiecluster.
WEEK van de NEDERLANDSE MISSIONARIS
Tussen Hemelvaart en Pinksteren wordt de jaarlijkse Week van de Nederlandse Missionaris
gehouden. Op de tussenliggende zondag 24 mei a.s. wordt na afloop van de H.Mis aan de
uitgang van de kerk een deurcollecte gehouden voor de ondersteuning van de Nederlandse
missionarissen die eens in de 3 à 4 jaar in Nederland terugkeren voor vakantie, studie e.d.
40-JARIG PRIESTERJUBILEUM DEKEN VAN RENS
In verband met het 40-jarig priesterjubileum van pastoor-deken Van Rens is op 1e
Pinksterdag 31 mei een gezamenlijke plechtige Feestmis voor alle parochianen van ons
parochiecluster in de Petruskerk om 11 uur, met aansluitend receptie. Zie voor het volledige
programma elders in dit parochieblad. In verband hiermee wordt voor die parochianen die
niet in de gelegenheid zijn naar deze Feestmis te gaan, deze dag in de Bernadettekerk de
H.Mis om 10 uur gevierd, zodat de dienstdoende priester op tijd in de Petruskerk kan zijn
voor de Feestmis om 11 uur.
H.COMMUNIE VOOR AAN HUIS GEBONDENEN
Op vrijdag 5 juni (1e vrijdag van de maand) wordt in de namiddag de H.Communie in de
parochie rondgebracht.
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 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.
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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

5e ZONDAG VAN PASEN
zaterdag 9 mei
19.00 u. Ter ere van H. Antonius
maandag 11 mei 19.00 u. OLV van Lourdes
woensdag 13 mei 19.00u. Overleden Martinus Nieuweboer / Jan Bakker
Ter ere van H. Antonius
6e ZONDAG VAN PASEN
zaterdag 16 mei
zondag 17 mei
maandag 18 mei
woensdag 20 mei

19.00 u.
09.30 u.
19.00 u.
19.00 u.

Jrd Frans Tummers
Eerste Heilige Communie - voor alle communicantjes
Roepingen voor priesterschap, diaconaat en religieuze leven
Vooravond Hoogfeest van Hemelvaart. Tev. H. Antonius
7e ZONDAG VAN PASEN

zaterdag 23 mei
maandag 25 mei
woensdag 27 mei

19.00 u. OLV van Lourdes
♫ Pauluskoor
19.00 u. Roepingen voor priesterschap, diaconaat en religieuze leven
19.00 u. Ter ere van H. Antonius
Pinksteren

zaterdag 30 mei
maandag 1 juni
woensdag 3 juni

19.00 u. Hoogfeest van Pinksteren - OLV van Lourdes
Geen H.Mis
19.00 u. Ter ere van H. Antonius
Hoogfeest H. Drie-Eenheid

zaterdag 6 juni
19.00 u. OLV van Lourdes
♫ Pauluskoor
maandag 8 juni
19.00 u. Roepingen voor priesterschap, diaconaat en religieuze leven
woensdag 10 juni 19.00 u. Ter ere van H. Antonius
Parochiemededelingen H. Paulusparochie
Van maandag tot zaterdag is om 18.30 uur het rozenhoedje, en op vrijdag Lof.
Donderdagmorgen is de kerk van 10.00 - 12.00 uur geopend voor stil gebed.
Misintenties voor het volgende parochieblad opgeven tot 30 mei bij:
Diaken R. Fleischeuer 4528072, Priesterteam, kerkbestuur of kosteres.
Spreekuur Diaken Fleischeuer, Patchstraat 2 (zij-ingang): elke zaterdag van 11-12.30 u.
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H. Vormsel
In de Paaswake, zaterdag 11 april, werd het Sacrament van het Heilig Vormsel
toegediend aan mevrouw Tamara de Schepper, Lynestraat 26. Proficiat!
Pinksteren
De naam Pinksteren komt van het Griekse pèntèkostè, dat ‘vijftigste’ betekent. Het is
de laatste dag van de vijftigdaagse Paastijd, die aanvangt op Paaszondag. De Kerk viert
met Pinksteren de voltooiing van Pasen door de uitstorting van de Heilige Geest over
de apostelen.
Geboorte van de Kerk
De katholieke traditie ziet in de Pinkstergebeurtenis zoals Lucas die in de Handelingen
beschrijft, de geboorte van de Kerk. Door de kracht van de Geest presenteert de Kerk
zich voor het eerst aan de wereld, te beginnen in Jeruzalem, het centrum van de joodse
godsdienst. In Handelingen staat beschreven hoe Petrus na de neerdaling van de Geest
als eerste van de apostelen naar voren treedt en zich richt tot de "joodse mannen en
bewoners van Jeruzalem". Petrus, de man die op Goede Vrijdag zijn Heer nog driemaal
verloochend had, neemt nu onbevreesd het woord en legt aan de hand van de Heilige
Schrift uit dat Jezus de Messias is. Petrus roept na zijn toespraak de toehoorders op zich
te bekeren, met resultaat: Die zijn woord aannamen lieten zich dopen, zodat op die dag
ongeveer
drieduizend
mensen
zich
aansloten
(Handelingen
2,
41).
‘Hij ademde over hen’
In het Nieuwe Testament wordt nog een andere wijze beschreven waarop de apostelen
de Geest ontvangen. Tijd van handeling is de avond van de dag der Verrijzenis. Het
Evangelie van Johannes beschrijft dat Jezus die avond zijn apostelen uitzendt met de
woorden:`Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik jullie.' Johannes vervolgt: Na
deze woorden ademde Hij over hen. `Ontvang de heilige Geest', zei Hij. ‘Als jullie
iemand zijn zonden vergeven, dan zijn ze ook vergeven; als jullie ze niet vergeven, dan
blijven ze behouden.'" (Johannes 20, 19-23) De Heilige Geest wordt hier dus gelijk
gesteld met de adem van Christus. Aan deze ‘beademing’ is bovendien een volmacht
verbonden: de apostelen mogen in naam van Christus zonden vergeven. De aangehaalde
tekst van Johannes wordt op Pinksterzondag tijdens katholieke eucharistievieringen
voorgelezen.
IN HET PAULUSJAAR
Op het Hoogfeest van Pinksteren horen we Paulus’ woorden aan de
christenen van Korinthe:
“Er zijn verschillende gaven, maar er is slechts één Geest.
Er zijn vele vormen van dienstverlenin, maar slechts één Heer.
Er zijn allerlei soorten werk maar er is slechts één God die alles in allen
tot stand brengt. Maar aan ieder van ons wordt de openbaring van de
Geest meegedeeld tot welzijn van allen.”
(Korintiërs 12, 4-7)

PAROCHIEBLAD H. PETRUS EN H. MICHAËL – H. BERNADETTE – H. PAULUS
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BIJZONDERE VIERINGEN
Zondag 17 mei
HEMELVAART
21 mei

9.30 uur: Eerste H. Communie

Pauluskerk

9.30 uur: Eerste H. Communie
10.00 uur:E.H. Communie Overhoven

Petruskerk
Bernadettekerk

(H.Mis van 10.30 vervalt!)

Zaterdag 23 mei

18.00 uur: Opening Jaarfeest

Basiliek

(géén Mis in Petruskerk)

PINKSTERZONDAG
31 mei

10.00 uur: H.Mis

Bernadettekerk

11.00 uur: Pl. Eucharistieviering

Petruskerk

b.g.v. het 40-jarig
priesterfeest Deken Van Rens
aansluitend receptie
Oude Markt

2E PINKSTERDAG
1 juni

Zondag 7 juni

als op zondag
9.30 uur: Eerste H. Communie

GEBED IN HET JUBILEUM-JAAR
God, Vader, Zoon en heilige Geest,
maak ons aandachtig
en stil voor uw Geheim.
Doe ons in dit jubileumjaar van ons bisdom
Uw weldadig Licht ervaren.
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Petruskerk

Dat onze handen vrede brengen,
want U bent Gods Zoon, onze Broeder,
onze Verlosser, gekruisigd en verrezen.
Jezus, Zoon van God, wij hebben U lief.
Geef, Heer, liefde aan Uw Kerk.

Laat ons bij dit feest beseffen
dat U met ons op weg bent,
door de eeuwen heen;
dat U met Uw Kerk meetrekt,
in verleden, heden, en in de toekomst,
tot in eeuwigheid.

Dat onze voeten ons leiden
op de weg naar de toekomst.
Want U bent de heilige Geest,
de adem Gods,
Onze Gids en Reisgenoot
naar vernieuwing van leven.
Heilige Geest, wij hopen op U.
Geef, Heer, hoop aan Uw Kerk.

Dat onze gezichten feestelijk stralen
van dankbaarheid,
want U bent God, onze Vader,
de Schepper van hemel en aarde.
Onze Vader, wij geloven in U,
Geef, Heer, geloof aan Uw Kerk.

Dat vragen wij U op voorspraak
van de patrones van ons bisdom:
de heilige Maagd Maria,
de Onbevlekte Ontvangene.
Amen.
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