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Dit parochieblad is bedoeld voor een periode van 6 weken. 

De volgende aflevering verschijnt 5 september 2009. 
  

 

 

IK WAS NIET GELOVIG, MAAR ….. 

In het evangelie van Johannes (hoofdstuk 11,1-45) zien we de beschrijving hoe Jezus 

zijn vriend Lazarus uit de dood doet opstaan. We lezen het wel eens in een Uitvaart-

dienst. We zien dat Jezus veel van Marta, Maria en Lazarus hield. Maar wat opvalt in 

dit evangelie, is dat Jezus pas naar hen toegaat twee dagen ná dat Hij de boodschap van 

Lazarus’ ziekte krijgt. Je zou je kunnen afvragen ‘waarom?’.  Jezus moet toch weten 

waarom Hij dit doet. Marta ging Jezus tegemoet toen Hij dan eindelijk op 

condoleancebezoek kwam. Zij ontving Hem eigenlijk met een verwijt! Jezus maakte 

haar duidelijk dat Lazarus niet hoefde te wachten tot de verrijzenis op de laatste dag. 

Zijn woorden waren “Ik ben de verrijzenis en het leven. Wie in Mij gelooft zal leven, ook 

al is hij gestorven en ieder die leeft in geloof aan Mij, zal in eeuwigheid niet sterven.”  
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Hij vroeg aan Marta of ze dit geloofde. Blijkbaar was Marta nog niet zover. Ze nog 

moest groeien in haar geloof… Toen Jezus bij het graf aankwam, doorliep Hem een 

huivering. Hij had veel verdriet en huilde, Hij was mens en huilde net zoals wij 

wanneer wij verdriet hebben. De ‘waarom’-vraag werd ook min of meer door Maria 

gesteld. De Joden die meegekomen waren, zagen hoe verdrietig Jezus was en ze 

konden ook zien hoeveel Hij van Lazarus gehouden had. Er waren natuurlijk ook 

Joden die commentaar hadden. Ze moesten eerst eens een teken zien. Jezus vroeg 

daarom -via Marta-, of de steen van het graf weggerold kon worden. “Hij riekt al,” zei 

Marta en Jezus moest haar opnieuw attenderen, dat zij Gods heerlijkheid zou zien, 

wanneer zij geloofde. 

Geloven in de verrijzenis! Dat is de kern van ons katholiek geloof. We zeggen het 

uitdrukkelijk in ons Credo, onze geloofsbelijdenis. Overigens is dit oerverlangen -van 

leven na de dood- een Bijbels verlangen. We lezen het bijvoorbeeld bij de profeet 

Ezechiël (Ez.37, 12-14). Hij gaf destijds zijn mensen die in ballingschap leefden volop 

hoop en Godsvertrouwen. Letterlijk hield hij hen voor: “Je wordt begraven op de plek 

waar je vandaan komt”. Eigenlijk bedoelde hij te zeggen dat men na de dood zou 

terugkeren naar het land van belofte, naar de hand van de Schepper, zo is onze God! 

Ezechiël had die gave en hij vlocht de hoop door alle rampen in. Hij gaf de mensen 

steeds hoop dat ze verlost zouden worden, zelfs ééns uit de Babylonische balling-

schap. Je moet je voorstellen dat de mensen die daar werken, niet eervol begraven 

werden, hun lichamen werden gewoon maar ergens gedumpt. Ook in onze moderne 

tijd zien we hoe mensen nog altijd met elkaar omgaan als destijds. Nog altijd worden 

mensen geslachtofferd. Denk maar aan Sbrenica, aan de vele terroristische aanslagen 

in Iran/Irak en nu Indonesië.  Toch blijft God zijn belofte trouw: Hij laat zien dat als 

de Geest van God -die Jezus van de doden heeft doen opstaan-  in je woont, ook jouw 

sterfelijk lichaam, eens levend zal zijn, door de kracht van zijn Geest, die in ons is.  

Jezus doet de wil van zijn Vader en niet zijn eigen wil. De naam Lazarus verwijst 

eigenlijk naar onze verrijzenis. Er is een nieuw leven in de tijd die na ons komt: het 

hiernamaals. Zoals Jezus Lazarus redt, en het woord Lazarus’’ betekent ‘God redt’, zo 

zal God ons ook redden wanneer wij de stap gaan wagen naar het nieuwe leven. 

Vaker heb ik mensen mogen bedienen. Meestal, als men nog goed van geest kan zijn, 

zien we dat men duidelijk tekenen geeft van overgave. Verschillende mensen stierven 

heel gelukkig en je zag op hun gezicht als het ware dat ze in de hemel waren. Ik was 

daarbij laatst bijzonder getroffen door de woorden van een familielid dat na het 

sterven van zijn vader zei: “Ik was niet gelovig, maar door dit sterven zag ik de 

hemel, en dit gaf mij te denken.”..  

Deken W. van Rens 

 

GEBEDSINTENTIE 
De pauselijk aanbevolen gebedsintentie voor de maand augustus luidt: 

‘Wij bidden dat de publieke opinie meer aandacht moge geven aan het 

probleem van miljoenen migranten en vluchtelingen en dat er concrete 

oplossingen gevonden mogen worden voor hun vaak tragische 

situaties.’ 
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HUB GEURTS ERE-KERKMEESTER 
Na ruim vijf jaar kerkmeester te zijn geweest met als speciale taak het 

secretariaat, moest de heer Hub Geurts vanwege het voltooien van zijn 

75
e
 levensjaar afscheid nemen van ons kerkbestuur. Vele jaren heeft de   

heer Geurts de heilige Missen opgeluisterd, en daarnaast legde hij grote zorg aan de dag 

voor de monumentale kerkgebouwen van de binnenstad. Toch is het vooral op grond 

van zijn inzet als kerkmeester en de zorgvuldigheid van zijn secretariaatswerk, dat het 

kerkbestuur tot het besluit gekomen is om hem bij de Bisschop voor te dragen als ere- 

 

kerkmeester. Bij gelegenheid van zijn afscheid werd de heer 

Geurts een speciaal vervaardigde oorkonde overhandigd. 

Hierdoor blijft hij dan ook honorair verbonden met zijn geliefde 

binnenstadskerken, de Bernadettekerk van de Baandert en 

‘Paulus buiten de muren’ in het Limbrichterveld en wij wensen 

hem dit nog vele jaren toe. 

 

   WIJ FELICITEREN…    

dhr. Frans van den Heuvel, dhr. Frits Douffet en mw. Ria Frijters 

van het St.-Petruskoor met de Gregoriusdecoratie die zij op 15 juli ontvingen. 
 

De heer Van den Heuvel was al drie jaar geleden 50 jaar lid van het St. Petruskoor, 

en ook de heer Douffet vierde zijn 50-jarig zangersjubileum. 

Mevrouw Frijters ontving de Gregoriusdecoratie voor meer dan 40 zangjaren,  

waarvan 32 bij het St.-Petruskoor. 
 

PAROCHIEKRONIEK  NOG VERKRIJGBAAR 

Het Jubileumboekje over ‘het wel en wee van een pastoor-deken in een groeiend 

werkterrein’, dat is uitgegeven bij gelegenheid van het priesterfeest van deken Van 

Rens, is nog steeds verkrijgbaar. Zolang de voorraad strekt, kunt u het voor € 10,-- 

aanschaffen in het winkeltje voor religieuze artikelen van de zusters van de Basiliek, 

gelegen aan de Oude Markt tegenover de Basiliek. 

  

MIVA-COLLECTE 

 

Eind augustus vindt in de katholieke kerken onder het motto 

‘de missie van deze vrouwen verdient ons vertrouwen’.  

weer de jaarlijkse MIVA-collecte plaats. In de campagne staan 

dit jaar drie krachtige Afrikaanse vrouwen centraal: zuster 

Philomena Ezeh, Gladys Gbappy en Esther Omam. Ze hebben 

één missie: andere vrouwen helpen. En zij doen dat elk op hun  
eigen manier, in hun eigen land. MIVA steunt hen hierbij door hen te helpen met con-

crete middelen, als een auto, motor of computer. Helpt u mee? In onze parochies wordt 

de collecte vanwege de Rosafeesten gehouden in het weekend van 5-6 september. 
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SINT ROSA 2009 : 

“Allicht voor pelgrims” 

 
“Allicht voor Pelgrims”! Met dit thema verbinden wij deze augustusmaand ons 

jaarlijks Sint Rosafeest aan het thema van ons jubilerende Bisdom Roermond. 
 

Met het feest van de heilige Rosa, onze stadspatrones, vieren we dit jaar tevens de 

Dekenale Jubileumdag in het kader van 450-jaar Bisdom. Het Sint Rosafeest krijgt 

een extra feestelijk tintje, en meer dan anders wordt getracht ook de andere Sittardse 

parochie bij de evenementen te betrekken. Zo worden de HH Missen bij de kapel op 

de Kollenberg op de dinsdagvonden en op Rosa-maandag en -dinsdag opgedragen 

door de pastoors van de verschillende parochies van dekenaat Sittard. Op Rosazondag, 

30 augustus, zal bisschop Wiertz hoofdcelebrant zijn in de Plechtige Sint Rosamis, en 

ook het Jubileumcomité ‘450-jaar Bisdom’ zal acte de présence geven. Het complete 

programma vindt u op de achterzijde van dit parochieblad!  
 
Met groot vertrouwen wenden wij ons ook dit jaar in grote getale tot onze stads-

patrones om op haar voorspraak Gods zegen te vragen over onze stad, en vrijwaring 

van ziekten en rampspoed. We bidden op haar voorspraak dat het voor eenieder die in 

Sittard leeft, woont en werkt goede tijden mogen zijn.  

DE ST.-ROSAPROCESSIE                                  

Op Rosazondag 30 augustus trekken we traditiegetrouw, aansluitend aan de Plechtige 

Mis van 9.30 uur in de Michielskerk, in processie naar de Rosakapel op de Kollenberg. 

Denkt u eraan dat u in de Processie niet áchter, maar juist vóór het Allerheiligste 

aansluit; het Allerheiligste is het laatst; de vlaggen van de Scouting sluiten de stoet af.   

Opstelling processie: om 10.15 uur op de Markt en in de Putstraat.  

Vertrek: om 10.30 uur, na afloop van de H.Mis van 9.30 uur in de St.-Michielskerk. 

Processievolgorde: 

1 Sjtadssjötterie St.Rosa 9 Heren 15 Parochie-afgevaardigden 
2 Acolieten met kruis 10 St.-Rosasociëteit 16 Jubileum-comité 
3 Mannenkoor Si-tard 11 Acolietencollege met 17 Kerkbestuur, B&W en 
4 Harmonie St.-Joseph  relikwie St. Rosa  gemeenteraad 
5 Kerkenwachtgilde  12 Nonnevotteclub met 18 Misdienaars 
6 Scoutinggroep St.-Joseph  beeld OLV Behoudenis 19 Acolietencollege 
7 Dames  der kranken  St.-Michael en St.-Rosa 

8 Fanfare St. Jan 13 Eerwaarde zusters 20 HH Geestelijken 

  14 Philharmonie 21 Allerheiligste 

     

Attentie: In verband met de St.-Rosafeesten moeten misintenties en kopij voor het 

vólgend parochieblad (5 sept -17 okt) uiterlijk bij de administratie zijn aangeleverd op 

donderdag 27 augustus ! 
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SINT ROSA SOCIËTEIT 

Doel van de Stichting Sint Rosa Sociëteit is het bevorderen van deelname aan de 

jaarlijkse Sint-Rosaprocessie door Oud-Sittardenaren, evenals het ontmoeten van 

Sittardenaren en Oud-Sittardenaren na afloop van de processie. Op zondag 30 

augustus bent u na afloop van de processie dan ook weer van harte welkom bij de 

bijeenkomst in het Museum Het Domein, Kapittelstraat 6. Een gezellige reünie 

voor oud-Sittardenaren, een gelegenheid om bij te praten over ós gou a(u)wt Zittert 

voor u die in Sittard bent blijven wonen. Er wordt een kleine bijdrage van € 5,00 

p.p gevraagd, die u kunt overmaken op rekening 47.09.72.858 t.n.v. Stg. Sint Rosa 

Sociëteit te Sittard. Het bestuur hoopt u weer in groten getale te mogen begroeten! 
 

CADEAU BISDOM JUBILEUM 

Wilt u het jubilerende Bisdom een cadeautje aanbieden? Bisschop Wiertz heeft 

hiervoor twee doelen aangewezen: een financiële bijdrage voor het partnerbisdom 

San Marcos in Guatemala en voor de ondersteuning van ruimtes voor stilte en 

gebed in onderwijsinstellingen in Limburg. 

Giften ten bate van het jubileumcadeau kunnen worden overgemaakt op 

rekeningnummer 23.14.00.152 onder vermelding van ‘gift 450-jarig jubileum’. 

 

 

EEN JUBILEUM  EN  EEN AFSCHEID  

Op zondag 23 augustus wordt in de Basiliek van O.L.Vrouw 

van het Heilig Hart aan de Oude Markt stilgestaan bij twee 

gedenkwaardige gebeurtenissen.  

Op de eerste plaats is dit het 50-jarig priesterjubileum van 

onze rector pater Sjeng Verdonschot, die op 24 augustus 1959 

door Mgr. Grent MSC tot priester werd gewijd. 
Daarnaast is er aandacht voor het afscheid van de zusters Theresita en Kristina 

die, na een verblijf van ruim 7 jaren in de communiteit in Sittard, in september 

zullen terugkeren naar Indonesië. Om 10.30 uur is er in de Basiliek een plechtige 

eucharistieviering tot dankzegging.  Aansluitend is er gelegenheid om in de tuin van 

deken Van Rens (Kloosterplein 10) zowel de rector als de zusters de hand te 

drukken. Zij wensen geen persoonlijke cadeaus. Zuster Kristina en zuster Theresita 

nodigen u echter uit een bijdrage te geven aan twee projecten in Indonesië; de 

kinderopvang van zuster Sebastiana in Merauke Papua en een kleuterschool op 

Sulawesi. Ook rector Sjeng beveelt beide projecten graag bij u aan.  

------------------------------------------------------------------------  

ROME-REIS van 13 t/m 20 november 2009 

Stichting Bon Pasteur organiseert in het najaar een 8-daagse busreis naar Rome, met 

o.a.bezoek aan het Vaticaan, de Sint Pieter, de patriarchale kerken, de catacomben, 

en een audiëntie bij de Paus. De reis is op basis van half-pension en kost € 699,--.  

Meer informatie bij de Stg. (dhr. G.v.Rens)   06-52497965 of  deken Van Rens. 
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 WAT VALT ER TE DOEN:  
 

MARIA HEMELVAART-WANDELING           zaterdag 15 augustus  

Ook dit jaar organiseert de Stichting Pelgrimswegen & Voetpaden een pelgrimswandeling 

bij gelegenheid van het hoogfeest van Maria Hemelvaart. Na een gezamenlijke start in  

Noorbeek kunnen de pelgrims kiezen uit twee mooie wandelroutes:           

-  één wandeling (13 km) leidt door de schilderachtige Voerstreek en het     

 Land van Herve naar de kapel van O.L.Vrouw van Loreto in het 

 Belgische Visé. Terug naar Noorbeek kan men op eigen gelegenheid, of 

 gezamenlijk wandelend via ’s Gravenvoeren (nog eens 13 km);  

- de tweede route is 15 kilometer lang en gaat via St. Geertruid naar de 

 O.L.Vrouwebasiliek in Maastricht. Hier is geen terugwandeling voorzien. 

Deelname is gratis en opgave vooraf niet nodig. 

Start:  09.00 uur Brigidakerk te  Noorbeek (onder voorbehoud, kijk tevoren even na!) 

Meer info: op de website www.spvlimburg.nl 

 

ORGEL-WANDELCONCERT   zondag 30 augustus 

Op 30 augustus geeft de nationaal en internationaal bekende organist Sander van 

Marion een sprankelend concert in de Minderbroederskerk te Roermond. Aansluitend 

is er een stadswandeling o.l.v. een gids, en na een pauze met koffie en thee wordt het 

concert om 16.00 uur vervolgd in de prachtige Caroluskapel aan de Swalmerstraat. 

Plaats: Roermond 
Aanvang:  14.00 uur  Minderbroederskerk 

Afsluiting: 17.00 uur  Caroluskapel 

Meer info:  071-5616625 en op de website: www.sandervanmarion.nl 

In Maastricht vindt eenzelfde Orgel-Wandelconcert plaats op zaterdag 5 september. 
 

 

    BEDEVAART  SITTARD-KEVELAER   maandag 14 september 

Op de maandag na het feest van Maria Geboorte (8 september) vindt weer de jaarlijkse 

bedevaart naar Kevelaer plaats. Thema is dit jaar ‘Moeder Maria, leer ons verdraagzaam 

zijn’ Op de affiches –o.a. in het kerkportaal- vindt u de opstapplaatsen en contactpersonen 

voor de diverse wijken. Denk aan een geldig paspoort of identiteitsbewijs voor die dag! 

Vertrek: vraag de vertrektijd van uw opstapplaats na! 

 De bussen vertrekken gezamenlijk vanaf café “Op de Vos” in Nieuwstadt    

 om 8.00 uur. Het programma in Kevelaer duurt van 10.15 tot  ±18.00 uur. 

Kosten: € 16,-- per persoon. Kaarten zijn t/m 31 aug. verkrijgbaar bij:  

 Stomerij Mengelers, Putstraat 11, 4512251 

 de heer Tummers, Hodgestraat 14, 4520590 

Meer info:  dhr. L. Schmeits, 4512582 (tussen 18.00 en 19.00 uur) 

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

Pastoor-deken W. van Rens,  Kloosterplein 10  4512275 

Kapelaan A. van der Wegen,  Oude Markt 24  4512628 

Diaken B. ter Haar,  Baandert 23  4513381 

    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 Offermans-van de Bilt, De Lemborgh, 97 jaar †   16- 6-2009 

Gerda Collé-Linssen, De Baenje, 85 jaar  †   16- 6-2009 

Wim Limpens, Mathias Kempstraat 2, 85 jaar †   21- 6-2009 

Jac Segers, Steenweg 40, 72 jaar  †   23- 6-2009 

Thei Canton, Putstraat 99, 85 jaar  †   30- 6-2009 

Rosie Kissels (zuster Martine),  Plakstraat 24, 90 jaar †     1- 7-2009 

Frits Coenen, De Wiëer  28, 79 jaar  †   12- 7-2009 

Annie Peukens-Bachaus, Mgr. Claessenstraat 36, 73 jaar †   18- 7-2009 

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

 

KERKELIJK HUWELIJK        
 

  zijn gehuwd: 

Frank van Kleef en Anja Verjans, Thorbeckestraat 13       3 juli 2009  

Michiel Peeters en Mandy Jeurissen, Tessmanstraat 59     3 juli 2009  te Asselt 

 gaan huwen: 

Pieter Jan Dols en Rena Ikonomon, Akersteenweg, Maastricht 22 augustus 2009  

Henk Koerts en Elke Janssen, Rijksweg Zuid 141 B  29 augustus 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) 
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GEDOOPT 
Thomas, zoon van echtpaar Pernot-Gerek, Graetheide 56, Born  14-6-2009 

Skip, zoon van echtpaar Closset-De Nijs,  Leyenbroekerweg 56  21-6-2009 

Eden, zoon van echtpaar Kreijen-Lustermans, Romeinseweg 8    4-7-2009 

Priscilla, dochter van mw Timmer en 

Davy, zoon van echtpaar Cremers-Timmer, Jan Steenstraat 51  12-7-2009 

Benedicio, zoon van echtpaar Fox-Melengez, Twentestraat 21  12-7-2009  

Mara, dochter v echtpaar Geelen-Duizings, Burg. Venckenstr 2 Obbicht 12-7-2009  

Femke,  dochter van echtpaar Smeets-Van Zuiden, Smithlaan 12  19-7-2009 

Gefeliciteerd! Wij bidden dat Thomas, Skip, Eden, Priscilla, Davy, Benedicio, Mara en 

Femke 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. 

 

HEILIG VORMSEL 
 In de St.-Petruskerk heeft het Sacrament van het Heilig Vormsel ontvangen: 

 Radek Budner, Pater Chevalierstraat 39                                19 juni 2009 

 

 

 

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 

 

4-DAAGSE RETRAITE - in stilte   “Grote Christenen leren ons bidden”  20  t/m 24 juli    (Carnaval) 
Leiding:  mgr. drs. Joris Schröder  
Aanvang:  Maandag 24 augustus, 17.00 uur  
Einde:  Zaterdag 29 augustus, 9.30 uur  
Kosten:  € 202,--   

 

AVOND “Karmelspiritualiteit, wat is dat eigenlijk?”                          donderdag 10 sept. 

Leiding:  mgr. drs. Joris Schröder  
Tijd: 19.30 – 21.30 uur 
Kosten:  € 6,--   

 

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 9  

 HEILIG UUR  

Op de donderdagen 6 augustus en 3 september houden wij weer het maan-

delijks 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 voor-

avond 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 de maand augustus worden de bewoners van de volgende 

straten in het bijzonder uitgenodigd:  Mgr. Claessenstraat, Hub Dassenplein, Dobbel-

steynporte, Dominicanenwal, Emmastraat, Engelen-kampstraat, Gats, Gruizen-

straat, Deken Haenraetsstraat en Haspelsestraat.  

Voor het Heilig Uur van 3 september worden speciaal de bewoners uitgenodigd van: 

de Heinseweg, Helstraat, Jubileumstraat, Julianaplein, Kapittelstraat, 

Kastanjelaan, Pres. Kennedysingel, Kerkepad, Kerkplein en het Kerkstraatje 

 
 

  NIEUWS    OPINIE     INSPIRATIE 
 

 Unieke aanbieding voor nieuwe abonnees 
 

  Ja, ik wil ’n € 45,- abonnement (30 nummers) op 

  Katholiek Nieuwsblad 
 

 Naam: ….……………………………… M / V  Voorletters: ………… 
 
 Straat: ………………………..……………………………….………... 
 
 Postcode/woonplaats: ………..……………………….……..….……. 
 
 Tel.: …………………………….… Geb. datum: …………………….. 
 

 Stuur de bon nu op naar: Katholiek Nieuwsblad, Antwoordnummer   
 10034, 5200 VB te s-Hertogenbosch. Bellen kan ook 073-750.23.15.  
    www.katholieknieuwsblad.nl 
 

 

 

Vorige maand met in-

teresse het gratis num-

mer van het Katholiek 

Nieuwsblad gelezen? 

Profiteer dan nu nog 

van de aanbieding van 

het KN: 30 nummers 

voor € 45,00, met de 

kortingsbon hiernaast. 

U blijft op de hoogte 

van de ontwikkelingen 

en activiteiten in Kerk 

en maatschappij, en 

steunt tevens een 

katholiek geluid in de 

media. Van harte  bij u 

aanbevolen! 

UW AANDACHT S.V.P. 

Zondag 26 juli: Zeventiende zondag door het jaar 

Begin van de schoolvakanties voor het basisonderwijs  
 

Op de dinsdagavonden in augustus vieren wij om 19.00 uur Heilige Mis  

bij de St.-Rosakapel op de Kollenberg! 

Overzicht van de vieringen rondom Sint Rosa: zie achterzijde. 
 

 



10                                                    12
e 
 jaargang, nr. 7 –25 juli 2009 

Donderdag 6 augustus: Feest van de Gedaanteverandering van de Heer 
Vrijdag 7 augustus: Eerste vrijdag van de maand, toegewijd aan het H. Hart van Jezus. 
Vanaf 17.00 uur wordt de H. Communie gebracht aan zieken en aan-huis-gebondenen. 
Zondag 9 augustus: Negentiende zondag door het jaar 
Vrijdagavond 14 augustus: vooravond Hoogfeest Maria Hemelvaart 

Zaterdag 15 augustus: Hoogfeest Maria Tenhemelopneming. 
In de St.-Petruskerk wordt dit hoogfeest gevierd in de heilige Missen van 8.00 uur en 
18.00 uur. Tijdens beide Missen zegening van uw meegebrachte “Kroedwusj”. 
Er is dit jaar géén extra eucharistieviering om 9.30 uur!  
Zondag 16 augustus: Twintigste zondag door het jaar 
Zondag 23 augustus: Eenentwintigste zondag door het jaar. In de H.Mis van 9.30 uur in 
de St.-Michielskerk wordt het feest van de H. Rosa van Lima gevierd.  
In de Basiliek: het 50-jarig priesterfeest van rector Verdonschot en het afscheid van zuster 
Theresita en zuster Kristina, aansluitend receptie 
Zaterdag 29 augustus: Vooravond Sint Rosa, om 18.00 uur gezinsmis/pelgrimsmis in de 
St.-Michielskerk i.p.v. in de Petruskerk. Zie het Rosa-programma op de achterzijde 
Zondag 30 augustus: Twee-en-twintigste zondag door het jaar, Rosa-zondag,  

Hoogfeest van heilige Rosa van Lima, patrones van Sittard, Dekenale Jubileumdag 
Maandag 31 augustus: Rosa-maandag. De administratie is deze dag gesloten. 
Dinsdag 1 september:  Rosa-dinsdag 
Vrijdag 4 september: Eerste vrijdag van de maand, toegewijd aan het H. Hart van Jezus. 
Vanaf 17.00 uur wordt de H. Communie gebracht aan zieken en aan-huis-gebondenen. 

 

KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES 
Attentie: het volgend parochieblad bestrijkt de periode van 5 september tot 17 oktober. 
Misintenties die u daarin graag vermeld wilt zien, dienen uiterlijk donderdag 27 
augustus 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 

Zaterdag 25 juli 
 H. Jakobus, apostel 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 

ev overl grootouders Simonis-Tummers en 

ouders Hage-Simonis  

18.00 uur plev fam Arnold Dieteren-Meyer 

en fam Gerard Driessen-Hermans, Lies 

Meuwissen-Schmeitz, Robert Thijssen (vw 

ondernemers en buurtbew Brandstr); 

nadienst Emmy Offermans-van de Bilt, 

Gerda Collé-Linssen, Jac Segers, Thei 

Canton, Frits Coenen, Annie Peukens-

Bachaus (samenzang) 
 

Zondag 26 juli 
 Zeventiende Zondag door het jaar 

11.30 uur gestplev fam Cremers-Custers; 

pljrd Cor de Wit, Jacob Scheuermann, 

Harie Houben (samenzang) 
Maandag 27 juli 
 Z. Titus Brandsma, priester en martelaar 
08.00 uur ev uit dankbaarheid, voor de 
overledenen vd fam Smeets-Bouwels 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

Dinsdag 28 juli 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur ev t.e.v. H. Antonius en overl 

ouders Meerts 
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Woensdag 29 juli 

 H. Marta 

08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en 

Hendriks  

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
Donderdag 30 juli 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur ev Sjeng Sanders, overl ouders 

Kleikamp-Lemmens 

19.30 uur Lof (samenzang) 
Vrijdag 31 juli 
 H. Ignatius van Loyola, priester 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen  
19.00 uur ev voor alle pelgrims 
Zaterdag 1 augustus 
 H. Alphonsus Maria de’Liguori,   
  bisschop en kerkleraar 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
18.00 uur plzwd Gerda Collé-Linssen; 
pljrd Karl Georg Hellbach en plev voor 
levenden en overledenen vd fam Dieteren 
en de fam Hellbach; nadienst Emmy 
Offermans-van de Bilt, Thei Canton, Frits 
Coenen, Annie Peukens-Bachaus 
(samenzang) 
Zondag 2 augustus 
 Achttiende Zondag door het jaar 
11.30 uur plzwd Jan Pijls, Jac Segers  

(samenzang) 
Maandag 3 augustus 
08.00 uur ev tev de H. Geest voor allen 
die in ons bisdom en in de parochies zijn 
gesteld om leiding te geven 

19.00 uur gestev overl ouders Moreaux-

Beek, echtp Caulfield-Tholen; ev Joep 

Kamp  
Dinsdag 4 augustus 
 H. Johannes Maria Vianney  
 (Pastoor van Ars) priester 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 

ev tev vd H. Engelbewaarders uit dank-

baarheid voor bescherming en leiding  

19.00 uur St.Rosa-kapel:  

gestev  Willem van Neer, Zef Daniëls, 

overl echtp Janssen-de Ponti, tev St. Rosa; 

ev voor Koos Simons, Pa Schreurs, Jean  

Schimmel en Paul Schurgers, Gerrit Goertz,  

 

Elly Beurgens-Kessels, Jac Seegers (vw 

zondagmorgenclub), Jeanny Queisen-

Wessels, Pierre Clerx en Antje Clerx-Bosch, 

Thei Hunnekens en ouders De Kok-Muller, 

overl ouders Ben Claessens-van Eylen en  

hun zoon Eddy Claessens, tev H. Antonius  

en overl ouders Meerts 
Woensdag 5 augustus 
08.00 uur ev voor een priester, tev St. 
Joseph, voor goede gezinnen en de moed 
om godsdienstig te leven 

19.00 uur gestev overledenen vd fam 

Feron-Hoenen, echtp Caulfield-Tholen 
Donderdag 6 augustus 
 Gedaanteverandering van de Heer 

08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en 

Hendriks 
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.30 uur H. Uur (samenzang) 
Vrijdag 7 augustus 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen  
19.00 uur gestev overl echtp Kaptein-

Haagmans, overl echtp Feron-Hoenen en 

em-past. Eduard Hoenen; ev tiv HH 

Priesters en voor de vrede 
Zaterdag 8 augustus 
 H. Dominicus, priester 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 

ev voor priesterroepingen in parochie, 

dekenaat en bisdom 
18.00 uur plev Christien Moling-Ubben; 
nadienst Thei Canton, Frits Coenen, Annie 
Peukens-Bachaus (samenzang) 
Zondag 9 augustus 
 Negentiende Zondag door het jaar 
11.30 uur gestpljrd overl ouders Jan en 

Charlotte Oremus-Roppe; 2
e
 pljrd Truus 

Königs-van der Weijden, pljrd Dory Neilen 

(samenzang) 
Maandag 10 augustus 
 H. Laurentius, diaken en martelaar 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev overl echtp Lejeune-

Hassig, overl echtp Feron-Hoenen en em-

past Eduard Hoenen 
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Dinsdag 11 augustus 

 H. Clara, maagd  

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur St. Rosakapel:  

gestev voor de zielenrust van past-deken 

Ben Janssen (vw St.-Rosacomité), tev St. 

Rosa; jrd ouders Schurgers-Beckers; ev 

Jean Willems, Koos Simons, Pa Schreurs, 

Jean Schimmel en Paul Schurgers, Gerrit 

Goertz, Elly Beurgens-Kessels, Jac Seegers 

(vw zondagmorgenclub), Pierre Clerx en 

Antje Clerx-Bosch, Thei Hunnekens en 

ouders De Kok-Muller, overl ouders Ben 

Claessens-van Eylen en hun zoon Eddy 

Claessens overl ouders Linssen-Bakkus en 

overl ouders Theelen-Verheijen 
Woensdag 12 augustus 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 
ev fam Wyszenko, Meerts en Hendriks 
19.00 uur gestev overl echtp Kaptein-

Haagmans, Corry Close en familie 
Donderdag 13 augustus  
08.00 uur ev Leonard Dieteren en Maria 

Brandts uit dankbaarheid 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.30 uur Lof (samenzang) 
Vrijdag 14 augustus 
 H. Maximiliaan Kolbe,  
 priester en martelaar  
08.00 uur gestev Lies Roppe en 
overledenen vd fam Roppe-Kissels  
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

Zaterdag 15 augustus  
 Hoogfeest Maria Tenhemelopneming 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen  

18.00 uur pljrd  Sjeng Sanders, uit 

dankbaarheid; nadienst Annie Peukens-

Bachaus (samenzang) 
Zondag 16 augustus 
 Twintigste Zondag door het jaar 
11.30 uur gestpljrd overl echtp 

Damoiseaux- Beurskens; gestplev overl 

echtp Collombon-Köhlen; plev Miny 

Reijnders-Kuijpers, overl familieleden 

Pier-Weijzen (samenzang) 
 
 

Maandag 17 augustus 
08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en 
Hendriks en mgr Ben Janssen 
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

Dinsdag 18 augustus 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;  

ev Martin Meuwissen en dochter Josette 

 19.00 uur St. Rosakapel: 

gestev Anna Kleinjans-Kuhnen, Frits 

Pfennings,  voor de zielenrust van past-

deken Ben Janssen (vw Acolythencollege 

St. Michael en St. Rosa), overl leden vd 

Vriendenkring van het St. -Rosa-comité  

en de overl leden van het St.-Rosa-comité, 

tev St. Rosa; jrd Leny Schurgers-Schins; 

ev Jean Willems, Koos Simons, Pa 

Schreurs, Jean Schimmel en Paul 

Schurgers, Gerrit Goertz, Elly Beurgens-

Kessels, Jac Seegers (vw zondagmorgen-

club), Jeanny Queisen-Wessels, Pierre 

Clerx en Antje Clerx-Bosch Thei 

Hunnekens en ouders De Kok-Muller, 

overl ouders Ben Claessens-van Eylen en 

hun zoon Eddy Claessens overl ouders 

Janssen-Donners 
Woensdag 19 augustus 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;  
ev Piet Kox en Piet van Gellekom 

19.00 uur ev Cor de Wit en Dory Neilen 
Donderdag 20 augustus 
 H. Bernardus, abt en kerkleraar 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev overleden ouders 

Kleikamp-Lemmens 

19.30 uur Lof (samenzang) 
Vrijdag 21 augustus 
 H. Pius X, paus 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur tiv HH Priesters en voor de vrede 
Zaterdag 22 augustus 
 H. maagd Maria, koningin 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen  
18.00 uur plev Harie Vink; nadienst Annie 
Peukens-Bachaus (samenzang) 
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Zondag 23 augustus 
 Eenentwintigste Zondag door het jaar 

11.30 uur gestplev fam M. van Aubel, voor 

zielenrust v Willy Karmelk-Oremus en fam 
Maandag 24 augustus 
 H. Bartolomeus, apostel 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev Pauline Feron-Hoenen,  

overl echtp Meulenberg-Kleuters 

Dinsdag 25 augustus 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur St. Rosakapel: 

gestev Frits Pfennings, overl leden vd 

Vriendenkring van het St. -Rosa-comité  en 

de overl leden vh St.-Rosa-comité, tev St. 

Rosa; jrd Stephan Olivier; ev Jean Willems, 

Koos Simons, Pa Schreurs, Jean Schimmel 

en Paul Schurgers, Gerrit Goertz, Elly 

Beurgens-Kessels, Jac Seegers (vw zondag-

morgenclub), Pierre Clerx en Antje Clerx-

Bosch, Thei Hunnekens en ouders De Kok-

Muller, overl ouders Ben Claessens-van 

Eylen en hun zoon Eddy Claessens 
Woensdag 26 augustus 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev Wim van Groenendaal en 

dochter Joke; ev tev H. Antonius en overl 

ouders Meerts 
Donderdag 27 augustus,  
 H. Monica 
 08.00 uur ev voor de overledenen vd fam 
Smeets-Bouwels 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 

gestev overl ouders Schaekens-Peulen en 

zonen Jozef en Martin 

19.30 uur Lof (samenzang) 
Vrijdag 28 augustus 
 H. Augustinus, bisschop en kerkleraar  
08.00 uur fam Wyszenko, Meerts & Hendriks 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
Zaterdag 29 augustus 
 Marteldood van H. Johannes de Doper 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;  
jrd Toos van de Brule;  ev overl grootouders 
Simonis-Tummers en ouders Hage-Simonis  
 

 

14.30 uur Huwelijksmis 

  bruidspaar Koerts-Janssen 

18.00 uur in St.-Michielskerk 
Zondag 30 augustus, Rosa-zondag 
  Twee-en-twintigste Zondag d/h jaar 

11.30 uur vervalt, zie Michielskerk 
Maandag 31 augustus, Rosa-maandag 
08.00 uur vervalt 
10.00 uur St.-Rosa-kapel: 

gestev Frits Pfennings, overl leden vd 

Vriendenkring vh St. -Rosa-comité en de 

overl leden vh St.-Rosa-comité, voor de 

zielenrust van past-deken Ben Janssen (vw 

Acolythencollege St. Michael en St. Rosa); 

pljrd Jean Schimmel; ev Pa Schreurs en 

Paul Schurgers, Gerrit Goertz 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-

Tholen;ev Sjeng Sanders 

Dinsdag 1 september, Rosa-dinsdag 

08.00 uur vervalt 

10.00 uur St.-Rosa-kapel 

gestev Frits Pfennings, echtp Caulfield-

Tholen overl leden vd Vriendenkring vh St. 

Rosa-comité  en de overl leden vh St.-Rosa-

comité, voor zielenrust van past-deken Ben 

Janssen (vw de Mander); ev Pa Schreurs, 

Jean Schimmel en Paul Schurgers, Gerrit 

Goertz, Jeanny Queisen-Wessels 

19.00 uur tev de HH Engelbewaarders uit 

dankbaarheid voor bescherming en leiding, 

tev H. Antonius en overl ouders Meerts  
Woensdag 2 september 
08.00 uur ev Piet Kox en Piet v Gellekom, 
tev van St. Joseph voor goede gezinnen en 
de moed om godsdienstig te leven 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
Donderdag 3 september 
 Verjaardag wijding van de kathedraal 
08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en 
Hendriks  
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.30 uur Heilig Uur (samenzang) 
Vrijdag 4 september 
 H. Gregorius de Grote, paus en kerkleraar 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen  

19.00 uur tiv HH Priesters en voor de vrede 
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Zaterdag 5 september 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 

ev voor priesterroepingen in parochie, 

dekenaat en bisdom, overl grootouders 

Simonis-Tummers en ouders Hage-Simonis  

ST. MICHIELSKERK 

Zondag 26 juli 

 Zeventiende Zondag door het jaar 

08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

09.30 uur plev Harry Gubbens 

Zondag 2 augustus 
 Achttiende Zondag door het jaar 

08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
09.30 uur plev J. en J. Derrez  (samenzang) 
Zondag 9 augustus 
 Negentiende Zondag door het jaar 
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

09.30 uur tev OLV van Lourdes (samenzang) 

Zondag 16 augustus 

 Twintigste zondag door het jaar 

08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen  

09.30 uur plev voor alle zieken  

(samenzang) 
Zondag 23 augustus 

Een-en-twintigste Zondag door het jaar 
08.30 uur gestplev echtp Caulfield-Tholen 

09.30 uur plev J. Wielders-Straatman 

(samenzang) 

 
 

Zaterdag 29 augustus,  

 Opening St.-Rosafeest 

18.00 uur gestpljrd overl ouders Durlinger-

Fischer, overl zoon Jan Naus, overl moeder 

Diny Kleikamp,Jeanne Dirckx-Kreyn en 

Theo Dirckx; pljrd Anton Schoenmakers; 

plev Robert Thijssen (vw ondernemers en 

buurtbew Brandstr) (samenzang) 

Zondag 30 augustus, Rosazondag 

 Twee-en-twintigste Zondag door het jaar  

08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

09.30 uur gestpljrd Wil Laumen, Truus 

Spetgens, ouders Wetzels-Latten, overl 

ouders Wil en Maria Wauben-Schroen, overl  

echtp Krekels-Kemmerling, Jack Renette  

en grootouders Musters-Niesten en dochter 

Bella, ouders Sjang en Fientje Tummers-

Janssen, overl past-deken mgr Ben Janssen; 

gestplev ouders Wijshoff-Jaeger, overl ouders 

Maassen-Jansen en dochter Anne-Mieke, 

overl en levende leden St. Rosa-sociëteit; 

plev Jean Willems, Hans Grimmelt, Harry 

Gubbens, ouders Paulus-Van Neer, overl 

ouders Bisschops-Maessen en overl fam  

(Michielkoor) 
aansluitend  Rosa-processie 

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

Zondag 26 juli 
 Zeventiende zondag door het jaar  
10.30 uur voor het welslagen vd studie 

voor Ewoud van de Nes, voor overl echtp 

Caulfield-Tholen, 
Dinsdag 28 juli 
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen 
Woensdag 29 juli 
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen 
Donderdag 30 juli  
08.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans 
en leden vd Aartsbroederschap,  
10.30 uur Harrie Diederen en zijn dochter 
Margriet, overl echtp Caulfield-Tholen, 
voor zegen voor mw Verbaarendse, 

Vrijdag 31 juli 
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen 
Zaterdag 1 augustus 

09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen  
Zondag 2 augustus 
 Achttiende zondag door het jaar  
10.30 uur jaardienst voor Leo Geurten, 

voor alle levende en overl leden vd Aarts-

broederschap, overl echtp Caulfield-Tholen 
 Dinsdag 4 augustus 
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen    
Woensdag 5 augustus 
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen  
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Donderdag 6 augustus  
 Gedaanteverandering van de Heer  
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 7 augustus 
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen 
Zaterdag 8 augustus 
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen 
Zondag 9 augustus 
 Negentiende zondag door het jaar  

10.30 uur 3
e
 jaardienst  Mathieu Weekers 

en voor Guus Eussen en ouders Nohlmans-

Deuss, voor overl echtp Caulfield-Tholen 
 Dinsdag 11 augustus 
 H. Clara, maagd 
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen   
Woensdag 12 augustus 
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen 
Donderdag 13 augustus  
08.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans 
en leden vd Aartsbroederschap  
10.30 uur voor overleden man Jan 
Schrijen, voor overl echtp Caulfield-Tholen 
Vrijdag 14 augustus 
 H. Maximiliaan Kolbe,  
 priester en martelaar  
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen 
Zaterdag 15 augustus 
 Hoogfeest Maria Tenhemelopneming 
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen 
Zondag 16 augustus 
 Twintigste zondag door het jaar  
10.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen 
 Dinsdag 18 augustus 
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen 
Woensdag 19 augustus 
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen 
Donderdag 20 augustus  
 H. Bernardus, abt en kerkleraar 
08.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans 
en leden vd Aartsbroederschap 
10.30 uur voor overl man Jan Schrijen, 
voor overl echtp Caulfield-Tholen 
Vrijdag 21 augustus 
 H. Pius X, paus 
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen 

Zaterdag 22 augustus 
 H. maagd Maria, koningin 
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen 
14.00 uur Huwelijksmis  

 bruidspaar Dols-Ikonomon 

Zondag 23 augustus 
 Een-en-twintigste zondag door het jaar  

10.30 uur 50-jarig priesterfeest pater       

 Verdonschot, afscheid zusters 
 voor overl echtp Caulfield-Tholen 
 Dinsdag 25 augustus 
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen 
Woensdag 26 augustus 
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen 
Donderdag 27 augustus   
 H. Monica  
08.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans 
en leden vd Aartsbroederschap 
10.30 uur voor overl mw Goossens-Geraets 
en overl fam Goosens, voor overl echtp 
Caulfield-Tholen 
Vrijdag 28 augustus 
08.30 uur voor overl echtp Caulfield-Tholen 
Zaterdag 29 augustus 
 Marteldood van H. Johannes de Doper 
09.00 uur voor overl echtp Caulfield-Tholen 
Zondag 30 augustus 
 Twee-en-twintigste zondag d/h jaar  

10.30 uur alle levende en overl leden vd 

Aartsbroederschap, overl echtp Caulfield-

Tholen 
 Dinsdag 1 september 
08.30 uur voor overl echtp Caulfield-Tholen 
Woensdag 2 september 
08.30 uur voor overl echtp Caulfield-Tholen 
Donderdag 3 september  
 Verjaardag wijding van de kathedraal 
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 4 september 
 H. Gregorius de Grote, paus en kerkleraar 
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen 
Zaterdag 5 september 
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen  
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Parochie H. Bernadette -Baandert 
Pastoor-deken W. van Rens, Kloosterplein 10  4512275 
Kapelaan A. van der Wegen, Oude Markt 24  4512628 

Diaken B. ter Haar, Baandert 23  4513381 
    Diaken R. Fleischeuer, Patchstraat 2  4528072 

 R.K. Kerkbestuur H. Bernadette, Baandert 23 
Kerkbijdrage Giro 157.19.73 

Misintenties kunt U opgeven bij de diaken: Baandert 23, tel. 4513381 
 € 7 leesmis / € 21 hoogmis) kunt U ook overmaken op banknummer: 

14.76.04.133 t.n.v. Kerkbestuur Parochie H.Bernadette 
 

Zondag 26 juli: 17
e
 zondag door het jaar     Bernadettekoor 

10u30 Jrd. Christien Linssen      nadienst: Wim Limpens 
Dinsdag 28 juli 
 9u00 t.e.v. OLV van Lourdes 
Donderdag 30 juli 
 9u00 roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 
Zondag  2 augustus: 18

e
 zondag door het jaar 

10u30 Reinhard en Fien v.d. Brock-Limpens;     nadienst: Wim Limpens 
Dinsdag  4 augustus: H.Johannes Maria Vianney (Pastoor van Ars), priester 
 9u00 Christien Linssen 
Donderdag 6 augustus: Feest van de Gedaanteverandering van de Heer 
 9u00 roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 
Zondag  9 augustus: 19

e
 zondag door het jaar 

10u30 nadienst: Wim Limpens 
Dinsdag 11 augustus: H.Clara, maagd 
 9u00 t.e.v. H. Bernadette 
Donderdag 13 augustus 
 9u00 roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 
Zaterdag 15 augustus: Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming   Bernadettekoor 

10u30 ovl.ouders Gerards-Schoonus; uit dankbaarheid b.g.v. dienstjubileum 
Zondag 16 augustus: 20

e
 zondag door het jaar 

10u30 Zwd. Wim Limpens; jrd. Peter Brouwers 
Dinsdag 18 augustus 
 9u00 Gest. H.Mis voor Jozef Claessen en Maria Demandt 
Donderdag 20 augustus: H.Bernardus, abt en kerkleraar 
 9u00 roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 
Zondag 23 augustus: 21

e
 zondag door het jaar 

10u30 voor de geloofsopvoeding in de gezinnen 
Dinsdag 25 augustus 
 9u00 t.e.v. OLV van Lourdes 
Donderdag 27 augustus: H.Monica 
 9u00 roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 
Zondag 30 augustus: 22

e
 zondag door het jaar 

10u30 Jrd. ovl.fam Leenders-Streukens 
Dinsdag  1 september 
 9u00 Frans Fiddelers en Gertrudis Mostard 
Donderdag  3 september: H.Gregorius de Grote, paus en kerkleraar  
 9u00 roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 
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OVERLEDEN 
21 juni:  Wim Limpens, (85 jaar), M. Kempstraat 2 
  hij was van 1972 tot 1989 kerkbestuurslid in onze parochie 

  Moge hij rusten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer 
 
GEDOOPT 
Op 5 juli werd gedoopt:  Kyara Dullens, R. Graeflandstraat 26 
Op 19 juli werd gedoopt:  Shania van Wijhe, Hollmanstraat 11 

Mogen zij onder de goede zorgen en het voorbeeld van ouders, peter en meter, en van de hele 
geloofsgemeenschap, opgroeien tot goed christenen. 
 
H.COMMUNIE VOOR AAN HUIS GEBONDENEN  
Op vrijdag 7 augustus en vrijdag 4 september (1

e
 vrijdag van de maand)  

wordt in de namiddag de H.Communie in de parochie rondgebracht.  
 
MARIA TENHEMELOPNEMING 
Enkele keren per jaar viert de Kerk een 'doordeweekse dag' als zondag. De 
bekendste zijn Kerstmis en Hemelvaartsdag. Minder bekend zijn Maria Ten-
hemelopneming (15 augustus) en Allerheiligen (1 november), omdat het geen  

 

algemeen vrije dagen meer zijn. Sinds enkele jaren vieren we het hoogfeest van Maria 
Tenhemelopneming in de Bernadettekerk niet 's avonds om 19 uur, maar 's morgens 
om 10.30 uur, net zoals op zondag. Dus a.s. zaterdag 15 augustus is om 10.30 uur een 
plechtige H.Mis. Volgens het gebruik in onze streken wordt op 15 augustus in de H.Mis 
de "Kroedwusj" gezegend. Ook in de Bernadettekerk wordt de (eventueel zelf 
meegebrachte) "Kroedwusj" gezegend. Dat deze bos met zeven kruiden uitgerekend 
met Maria Tenhemel-opneming gezegend wordt, komt omdat de traditie wil dat zeven 
kruiden achterbleven in het graf van Maria. Bovendien is het een heel oud gebruik om 
Maria aan te duiden met namen die onder andere ontleend zijn aan de plantenwereld. 
Dat het om zeven kruiden gaat, heeft ook een betekenis. Zeven is in de 
kerkgeschiedenis het getal van de volheid. 
 
450 JAAR BISDOM ROERMOND EN ST. ROSA 
Dit jaar wordt gevierd dat het bisdom Roermond 450 jaar bestaat. Behalve diverse 
centrale vieringen, wordt er ook in elk dekenaat een viering gehouden. Meestal is 
gekozen voor aansluiting bij een bestaande dekenale of regionale viering. In het 
dekenaat Sittard is gekozen voor aansluiting bij de jaarlijkse St.Rosaviering in de 
maand augustus. Alle parochies in het dekenaat zullen dit jaar op de een of andere 
wijze deelnemen aan de diverse vieringen. Uiteraard zal de bisschop op het 
hoogtepunt van de viering, zondag 30 augustus, zelf aanwezig zijn. Zie voor 
detailinformatie pagina 4 en de achterzijde.  
 
BEDEVAART SITTARD-KEVELAER 
De maandag na 8 september (Maria Geboorte) is weer de jaarlijkse bedevaart Sittard-
Kevelaer. Dit jaar dus op maandag 14 september a.s. Zie de informatie op pagina 6 en 
de poster in het kerkportaal. 
 
KERKBALANS 2009: EEN KERK IS VAN BLIJVENDE WAARDE  
Uw kerkbijdrage kunt u overmaken op gironummer 157.19.73 t.n.v. Parochie H.Berna-
dette, Baandert 23, Sittard.  

 



18                                                  12
e 
 jaargang, nr.7 – 25 juli 2009 

 St. Paulusparochie - Limbrichterveld - Hoogveld 
  

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

17
e
 ZONDAG DOOR HET JAAR 

zaterdag 25 juli 19.00 u. OLV van Lourdes 

maandag 27 juli 19.00 u. OLV van Lourdes  

woensdag 29 juli 19.00 u. Roepingen voor priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

18
e
 ZONDAG DOOR HET JAAR 

zaterdag 1 aug        19.00 u. OLV van Lourdes  

maandag 3 aug 19.00 u. Overleden moeder Johanna 

woensdag 5 aug  19.00 u. Roepingen voor priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

19
e
 ZONDAG DOOR HET JAAR 

zaterdag 8 aug 19.00 u. OLV van Lourdes                                                 

maandag 10 aug 19.00 u. OLV van Lourdes 

woensdag 12 aug 19.00 u. Roepingen voor priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

20
E
 ZONDAG DOOR HET JAAR 

zaterdag 15 aug      19.00 u. Maria TenHemelopneming - OLV van Lourdes  

maandag 17 aug 19.00 u. OLV van Lourdes 

woensdag 19 aug 19.00 u. Roepingen voor priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

21
E
 ZONDAG DOOR HET JAAR 

zaterdag 22 aug 19.00 u. Jrd Niek Vrehen en Mia Vrehen-vdWal 

maandag 24 aug 19.00 u. OLV van Lourdes 

woensdag 26 aug 19.00 u. Roepingen voor priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

22
E
 ZONDAG DOOR HET JAAR 

zaterdag 29 aug 19.00 u. Jrd Jan Smeets 

maandag 31 aug 19.00 u. OLV van Lourdes 

woensdag 2 sept 19.00 u. Roepingen voor priesterschap, diaconaat en religieuze leven 
 

 

 Kerkbalans 2009 : Een Kerk is van blijvende waarde 

Uw Kerkbijdrage kunt u overmaken op Postbank 3268633 of Rabobank 147607558 

onder vermelding Kerkbijdrage H. Paulusparochie Sittard 
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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 22 augustus bij: 

- 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  Loek Jeurissen, 32 jaar, Broeksittarderweg 94 

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

 

 
 

    Gedoopt     Danae Erkens, Huntstraat 26 

    Gefeliciteerd! Wij bidden dat Danae onder de goede zorgen van haar ouders,                   

peetouders en van de hele geloofsgemeenschap, mag opgroeien tot een goed christen. 
 

 

Johannes-evangelie in het B-jaar 

Van de advent van het jaar 2008 tot aan de advent van 2009 volgen wij in de Kerk het 

zogenaamde ‘B-jaar’. Kenmerkend voor het B-jaar is dat gedurende de tijd door het jaar 

de evangelielezingen genomen worden uit het evangelie van Marcus. Omdat echter het 

evangelie van Marcus het kortste is, wordt gedurende vijf zondagen midden in het jaar  

gelezen uit het evangelie van Johannes. Op 19 juli, de 16
e
 zondag 

door het jaar, horen wij het evangelie uit Marcus 6, 30-34. Zijn 

daaropvólgende bijbeltekst betreft het verhaal van de wonderbare 

broodvermenigvuldiging. Op de 17
e
 zondag door het jaar, 26 juli, 

wordt in plaats van dit verhaal van Marcus hetzelfde verhaal van 

Johannes gelezen. Op deze wijze vindt een harmonische inpassing 

plaats. Tot en met de 21
e
 zondag door het jaar horen wij dan de 

lezingen uit het Johannesevangelie, en wel het hoofdstuk met de rede   

over het brood des levens. Door deze inlassing kan er een aantal zondagen aandacht  

besteed worden aan verschillende aspecten van het sacrament van de Eucharistie, 

waarin wij het brood des levens ontvangen waarover de evangelist Johannes spreekt.  
 

Zo spreekt Jezus een dankgebed uit voordat Hij het brood laat uitdelen. Dit is een 

verwijzing naar het eucharistisch gebed, het grote dankgebed van de Kerk, dat in iedere 

eucharistieviering wordt uitgesproken. Tot de morrende joden spreekt Jezus over de 

opstanding op de laatste dag, een aanduiding van het gegeven dat elke viering van de 

eucharistie gericht is op de komst van het koninkrijk van God, zoals wij in de accla-

matie na de consecratie belijden: 'totdat Hij wederkomt'. Jezus zegt ons dat wij Zijn 

vlees te eten krijgen waardoor het mysterie van de werkelijke tegenwoordigheid van 

Jezus onder de gedaante van brood en wijn wordt opgeroepen. Tegelijkertijd is de 

eucharistische gave een onderpand van het eeuwig leven, zoals naar voren komt in het 

vers ‘Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en Ik zal hem doen 

opstaan op de laatste dag.’ (Joh. 6,54) 
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 SINT ROSA 2009:  
                       “Allicht voor pelgrims” 
 

 PROGRAMMA  

 

1. Zondag 23 augustus, eigenlijke feestdag van de heilige Rosa van Lima: 

de vieringen zijn als op zondag; de liturgie van het feest van Sint Rosa  

wordt gevierd in de H.Mis van 8.30 uur  en 9.30 uur in de St.-Michielskerk 

  

2. Zaterdag 29 augustus:  

Begin van ons jaarlijks St.-Rosafeest om 18.00 uur in de St.-Michielskerk  

aan de Markt met een gezins/pelgrimsmis (dus géén H.Mis in de St.-Petruskerk!) 

  

3. Zondag 30 augustus: St.-Rosazondag   -   Dekenale Jubileumdag 

- De H. Mis van 8.30 uur in de St.-Michielskerk gaat gewoon door 

- De Hoogmissen van 10.30 uur in de Basiliek  

  en van 11.30 uur in de St.-Petruskerk vervallen 

- Om 9.30 uur is in de St.-Michielskerk een Plechtige pontificale Hoogmis    

 ter ere van Sint Rosa, met als hoofdcelebrant onze bisschop, mgr F. Wiertz. 

- Aansluitend trekt de traditionele St.-Rosaprocessie naar de St.-Rosakapel  

 op de Kollenberg (opstelling processie: zie pag.4 ) 

 

 

4. Maandag 31 augustus: Rosa-maandag 

- De H.Mis van 8.00 uur in de St.-Petruskerk vervalt  

- Om 9.30 uur vertrekt de bidprocessie van de St.-Michielskerk naar de  

 St.-Rosa-kapel op de Kollenberg, waar om 10.00 uur de H.Mis gevierd wordt 

  

5. Dinsdag 1 september: Rosa-dinsdag 

- De H. Mis van 8.00 uur in de St.-Petruskerk vervalt 

- Ook vandaag vertrekt om 9.30 uur de bidprocessie van de St.-Michielskerk  

 naar de Rosakapel, en wordt daar om 10.00 uur de H.Mis gevierd 

  

 

GEBEDSINTENTIE VOOR HET JUBILEUMJAAR 

Nu wij samen mogen feesten om het jubileum van ons bisdom, 

bidden wij voor de herders in de Kerk, 

voor allen die werken aan de opbouw van onze geloofsgemeenschap, 

vooral in ons eigen diocees,  

dat zij waardering en steun krijgen voor hun arbeid, 

dat zij, bezield door Gods Geest, gedreven getuigen mogen zijn 

voor allen die zij ontmoeten. 

 

Wij wensen u een goed St.-Rosafeest en een mooie zomer(vakantie) !  


