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Dit parochieblad is bedoeld voor een periode van 6 weken. 

De volgende aflevering verschijnt 17 oktober 2009. 
     

 

L(I)EFHEBBEN ALS EEN MONICA ? 
  

Wat een opmerking..? Allereerst: het gaat over Monica en niet over Veronica, de 

vrouw die Jezus ontmoette op de kruisweg en die het gelaat waste van de lijdende 

Christus.  Neen, het gaat over een Monica, de moeder van de wereldberoemde 

kerkvader en geleerde Augustinus.  

De moeder van een beroemd iemand staat meestal op de achtergrond. Ze treedt 

hooguit naar voren bij bv erfeniskwesties, als men grote problemen heeft met het 

aanwijzen van voogden e.d. of wanneer de beroemde persoonlijkheid zelf verwijst 

naar zijn moeder. Ouders (opa’s en oma’s) vormen heel vaak de achterwacht. Het is 

een beetje de trend van onze tijd om enkel te ‘genieten’ van je kleinkinderen. Het 

wordt beschreven als de ultieme beleving van geluk. Overstelpt met allerlei 

gelukservaringen trekken heel wat opa’s en oma’s met hun kleinkinderen op. Prachtig 

toch? 
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 Maar wat te doen als het gaat over opvoeding en geloofsopvoeding. Er 

zijn ons heel wat botsingen bekend van ouders met hún ouders als het gaat 

over hun kinderen.  De ouders hanteren de regel dat de staat aan hen 

alléén de ouderlijke macht of voogdij heeft toevertrouwd. Dus wij bepalen  
…  en op afroep mogen de grootouders dan klaarstaan. Zo’n wijze van ouder-zijn laat 

het gevaar zien van eenzijdige waardebeleving.  Vroeger kende je als kind nauwelijks je 

grootouders, en de periode daarvoor kende men veel armoede onder de mensen en de 

grootouders namen heel vaak de opvoeding over van de ouders die hard moesten 

werkenZo zijn er heel wat verschillen in de opvoeding van de jonge mens in de laatste 

100 jaar. Dat we weinig zijn vooruitgegaan blijkt wel uit het feit dat er meer ontwrichte 

gezinnen zijn dan ooit tevoren, en de kinderen zijn daarvan de dupe. Als laatste 

toevoeging in het scala van opvoedingsplichten is nu de kwestie aan de orde van een 

kind van 13 jaar dat met toestemming van haar pappa in haar eentje de hele wereld met 

haar zeilboot wilt bevaren. Je kunt als ouder een overtúiging hebben…., maar dan heb je 

toch nog niet grootse gelijk van de wereld??  Over dit laatste zal nog heel wat 

gediscussieerd worden.  

Maar wat heeft dit alles nu met Monica te maken? Wanneer deze Monica nu zou leven,  

zou ze een eigentijdse inspiratiebron zijn voor menig jonge moeder die katholiek en 

christen durft te zijn. Wie was die Monica? Onlangs, op 27 augustus, vierden we de 

jaarlijkse gedenkdag van de H. MONICA (ze leefde van ca. 331 - 387); zij was de 

moeder van de latere H. Augustinus, wiens feest de dag erna wordt herdacht. 

Monica, een vrouw, van wier bestaan we niets geweten zouden hebben, als haar zoon 

Augustinus niet over haar geschreven had. Ze groeide op in Noord-Afrika in een 

christelijk gezin. Zij trouwde met Patricius, een niet-christen, en kreeg met hem drie 

kinderen, van wie Augustinus de oudste was. Patricius was driftig van aard, maar 

Monica wist de vrede met hem te bewaren en hem voor Christus te winnen. Zij gaf haar 

kinderen christelijke lessen mee, maar op haar zoon Augustinus had dit weinig 

uitwerking. Hij hing niet-christelijke theorieën aan en leidde een tamelijk losbandig 

leven. Toen Augustinus ongeveer dertig jaar was en een functie als hoogleraar 

aangeboden kreeg in Milaan, reisde Monica hem achterna. Zij mocht daar meemaken 

dat Augustinus tot geloof kwam. Augustinus trok zich nu terug om zich voor te bereiden 

op het sacrament van het doopsel, dat hij in de Paasnacht van 387 ontving. Samen met 

zijn moeder aanvaardde hij de terugreis naar Afrika, maar in Ostia, de havenstad bij 

Rome, overleed Monica, kort nadat zij met haar zoon een diepgaand gesprek had 

gevoerd over de eeuwigheid. 

In onze tijd doen we juist of onze problemen heel anders zijn dan die van vroeger. Heel 

wat van onze problemen zijn al eens door onze voorgangers beleefd. Monica trouwde 

als christin, als katholiek,  met een niet-gelovige, en wist toch heel principieel haar 

geloof door te geven aan haar kinderen. Zonder verdeeldheid in haar eigen huwelijk, 

juist respect afroepend doordat ze openlijk en trouw haar geloof beleefde.   

In menige familie wordt blij getuigd van het grote geluk met kinderen en kleinkinderen. 

Terecht! Maar je hoort ook wel het verdriet dat ouders met hun kinderen andere wegen 

gaan op geloofsgebied en kerkbeleving. Er zijn wel eens grootouders die hun verdriet 

daarover niet onder stoelen en banken steken. Als ze konden, lieten ze hun kleinkind 

wel dopen, enz. Geloofspraxis is bij veel mensen helemaal weg. Het grote verdriet 
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daarover zit in het feit dat je je eigen familie-album van het geloof verscheurd ziet. De 

automatische en zeer diep geraakte verbondenheid in de ziel van je dierbare wordt 

verstoord door de eenzijdige beslissing van een ouder die hun kinder(en) later laten 

beslissen wat ze met hun geloof doen. Monica huilde om haar zoon, Monica drong zich 

niet op maar was wel daar om haar zoon tot een innerlijke overtuiging te brengen. Wie 

getuigt, is er altijd voor de ander! Wie over het levensgeluk van een ander beslist door 

in de ziel van de mens de mogelijke warme verbondenheid naar God en mens te 

onthouden, plaatst zichzelf als een kille ouder die de kleine en weerloze mens in het 

eenzame avontuur alleen laat dobberen. Daarom stoort me het meest dat een ouder 

zomaar over het innerlijk leven van een ander beslist. Geloofsopvoeding heeft alles te 

maken met respect voor het meest innerlijke leven dat ieder mens van zijn Schepper 

heeft meegekregen. 

Zo heeft iedere tijd zijn eigen Monica’s. Ook in onze tijd zijn ze er: maar ze worden 

weggeduwd als onbeduidend en behorend bij de kleine minderheid die nog gelooft. 

In onze tijd hebben onze kinderen het anders moeilijk. Ze worden overstelpt met zoveel 

school- en verenigingsactiviteiten, computer-, internet-en andere faciliteiten, dat hun 

egocentrisme zo sterk wordt benadrukt, dat ze niet meer toekomen aan de meest 

wezenlijke innerlijke groei van hun ziel. Hun ziel staat leeg, hun ziel wordt heen en 

weer geslingerd door de overdreven zucht naar meer en meer, en eigenlijk worden ze 

beroofd van een heerlijke dimensie om in hun ziel te voelen dat ze een volwaardig en 

warm kind van God kunnen zijn.  

       Deken W. van Rens 
  

 

       WIJ VERWELKOMEN   

 …. pastoor P. Kerkhofs !!     

Pastoor Kerkhofs, vroegere pastoor van Guttecoven en recentelijk van Bocholtz, is sinds 

enige maanden woonachtig in de pastorie van Einighausen. Met ingang van 1 juli 

jongstleden is hij door de bisschop van Roermond benoemd tot pastoraal assistent van 

de parochies OLV Tenhemelopneming (Einighausen) en H. Gemma (Sanderbout), HH 

Petrus en Michaël (Binnenstad), H. Bernadette (Baandert), H. Paulus (Limbrichterveld), 

Hoofdverantwoordelijke (pastoor /administrator) van deze parochies is deken Van Rens.  

De eerste verantwoordelijkheid van pastoor Kerkhofs is de pastorale zorg aan de zieken, 

zowel aan de zieke parochianen thuis als in de zorgcentra en verpleeghuizen. Daarnaast 

biedt pastoor Kerkhofs zijn diensten aan in de liturgie (Eucharistievieringen) in de 

verschillende kerken van bovengenoemde parochies. U hebt hem wellicht al eens in een 

H. Mis in één van onze kerken ontmoet. 

Wij heten pastoor Kerkhofs -alsnog- van harte welkom in onze parochies 

en wensen hem veel vreugde en Gods zegen bij zijn nieuwe taak in het Sittardse! 

Tevens heeft de bisschop, ook per 1 juli, kapelaan A. van der Wegen benoemd tot 

kapelaan van de parochies OLV Tenhemelopneming (Einighausen) en H. Gemma 

(Sanderbout). Kapelaan Van der Wegen is en blijft verder kapelaan van de Binnenstad, 

Baandert en Limbrichterveld. 
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 WAT VALT ER TE DOEN:  
 

OPEN KERKENNACHT IN KATHEDRAAL ROERMOND zaterdag 12 sept 

In het kader van het 450-jarig bestaan van het bisdom Roermond wordt er op 12 

september, inspelend op het maandthema ‘Religieus erfgoed’ aansluitend aan de Open 

Monumentendag een open Kerkennacht gehouden in een aantal kerken in Limburg, In de 

Sint-Christoffelkathedraal te Roermond begint de Open Kerkennacht in Roermond 

aansluitend aan de dagelijkse openstelling, dus vanaf 17.00 uur, met om: 

19.30 uur: jongerengebedsdienst in Taize-sfeer 

21.00 uur: Gregoriaanse gebedsdienst  

22.00 + 23.00 uur:  torenbeklimming waarbij ‘Roermond by night’ kan worden bekeken. 

1.00 uur afsluiting 

FAKKELTOCHT ROERMOND   zaterdag 3 oktober  

Traditiegetrouw vindt op de eerste zaterdag van oktober in Roermond weer de jaarlijkse 

Fakkeltocht plaats: een bidtocht voor jong en oud van de kathedraal naar de kapel van 

O.L.V. in ’t Zand. In dit Jubileumjaar is het thema: ‘Allicht! Samen op weg naar Maria’.   

Programma:  

18.30 uur  - H.Mis met mgr. De Jong in de Christoffelkathedraal te Roermond 

 - aansluitend Fakkeltocht door Roermond 

  (om 20.00 uur vertrekt ook een Fakkeltocht vanaf de kerk van Melick) 

21.00 uur  - aankomst van de twee bidtochten bij de Kapel in ’t Zand 

               - afsluitende gebedsviering,  

21.30 uur  - gelegenheid tot stille aanbidding, of buiten bijpraten met koffie, thee, soep.  

  Tot 22.30 uur rijdt een pendelbus terug naar de startpunten en het NS-station.  

Kosten:  voor de fakkel wordt een bijdrage van € 2,-- gevraagd  

Meer info:  r.kerstens@bisdom-roermond.nl of  0475-386803. 

 

 

DAGBEDEVAART BANNEUX  woensdag 14 oktober 

Stg. Organisatie Limburgse Bedevaarten organiseert in het najaar weer een 

dagbedevaart voor pelgrims uit heel Limburg naar het Belgische Banneux. 

Vertrek: vanaf diverse opstapplaatsen (vraag de vertrektijd van uw opstapplaats na!) 

Kosten: € 38,50 p.p.inclusief warme lunch 

 € 17,50 p.p. voor alleen het busvervoer  

Meer info en aanmelding: bij mw. R. Gieskens, Mgr. Claessensstr. 33  4519039 

 

 

12 EN 13 SEPTEMBER: OPEN MONUMENTENDAGEN 

zaterdag 12 sept:  St.-Petruskerk en St.-Michielskerk geopend  van 10.00-16.00 uur 

zondag 13 sept:  St.-Petruskerk en St.-Michielskerk geopend  van 14.00-16.00 uur 

mailto:r.kerstens@bisdom-roermond.nl
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VOOR DE JEUGD:  

 

 ‘NO APOLOGIES’-WEEKEND VOOR TIENERS  30 okt. t/m 1 nov. 

Aan het einde van de herfstvakantie organiseert het Centrum voor Huwelijk en Gezin 

van Bisdom Roermond weer een “No Apologies”-weekend voor tieners van 12 tot 18 

jaar. In deze tijd, waarin alles lijkt te mogen en te kunnen, helpt dit project jongens en 

meisjes om in de uiterst belangrijke jaren tussen hun 12
e
  en 18

e
 gezonde keuzes te 

maken en zich te onthouden van risicogedrag, op het gebied van alcohol en drugs, 

roken en seksualiteit. 

 Plaats: Banneux (Belgische Ardennen) 

Aanvang:  vrijdagmiddag 30 oktober 

Einde:  zondagmiddag 1 november 

Kosten:  € 35,-.  

Meer info en opgave: chg@bisdom-roermond.nl. of  0475-386892  

 

KATHOLIEKE JONGEREN DAG         zondag 8 november 

Schrijf alvast in je splinternieuwe agenda: op zondag 8 november vindt onder het 

thema “Durf te leven!” weer de Katholieke Jongerendag (KJD) plaats: dé jaarlijkse 

landelijke ontmoetingsdag voor jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 30 jaar. 

Gedurende de dag zullen vele aspecten van ‘leven’ op interactieve manieren aan de 

orde komen, met Leo Feijen en pastoor Marc Timmermans als gastsprekers en  muziek 

van William Waxlie en The Fruits. Naast het jongerenprogramma (16-30 jaar) is er een 

apart programma voor de 12-15-jarigen. De dag wordt traditiegetrouw afgesloten met 

een eucharistieviering.. 

Plaats: Maaspoort Sport & Events, Den Bosch 

Tijd:  10.00 – 17.00 uur 

Kosten:  € 8,-- in de voorverkoop via internet, straks  € 10,-- aan de kassa  

Meer info:  030-2326923 of via de website:www.jongkatholiek/kjd.nl 

  

 

 MISSIE-KALENDER VERKRIJGBAAR 

Vanaf 5 september is de kalender van CMC-Mensen met een Missie weer verkrijgbaar. 

De kalender met als thema: ‘Dialoog met het penseel’ bevat 13 prachtige platen van de 

Indiase kunstenaar Jyoti Sahi. Naast de vertrouwde kalende van 24 bij 24 cm, komt er 

dit jaar ook een kalender op grootformaat (40x45 cm) uit. De opbrengst komt ten goede 

aan het werk van CMC. Bestellen kan: -met de bestelkaart achterin de kerk,   

 

  -per e-mail via campagne@cmc.nu  

  -per post via CMC-Mensen met een Missie,      

    antwoordnr. 10842,  2501 WB Den Haag 

De ‘gewone’ kalender kost € 6,50, + € 3,25 verzendkosten, de grote € 19,50 (all-in). 

 

mailto:chg@bisdom-roermond.nl
http://www.jongkatholiek.nl/agenda/www.jongkatholiek.nl
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UITBREIDING DEKENAAT SITTARD 
In een onlangs uitgevaardigd decreet heeft mgr Frans Wiertz, bisschop van Roermond, 

zijn besluit bekend gemaakt van  

de opheffing van het dekenaat Meerssen per 1 september 2009.  

De parochies die tot aan deze datum tot dekenaat Meerssen behoorden, zullen worden 

toebedeeld en toegevoegd aan de omliggende dekenaten.  Dit betekent dat met ingang 

van 1 september ons dekenaat Sittard is uitgebreid met de parochies H. Augustinus te 

Elsloo en H. Jozef te Meers. Hiermee omvat ons dekenaat nu 20 parochies. 

 

GEBEDSINTENTIES 
De pauselijk aanbevolen gebedsintentie voor de maand september luidt: ‘Wij bidden 

dat het Woord van God meer bekend, verwelkomd en beleefd moge worden als bron 

van vrijheid en vreugde.’  

Voor de maand oktober luidt de intentie: ‘Wij bidden dat de zondag moge worden 

beleefd als de dag waarop de christenen bijeenkomen om de Verrezen Heer te vieren 

door hun deelname aan de Eucharistie.’ 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

. 

 

PROFESSIEFEEST ZUSTER JOLANDA 

Na in 1966 ingetreden te zijn bij de zusters Dochters van Onze 

Lieve Vrouw van het Heilig Hart werd zuster Jolanda 

Akkermans op 11 oktober 1969 geprofest. In 1972 legde zij de 

eeuwige geloften af. Zuster Jolanda heeft vrijwel haar gehele 

werkzame leven in dienst gesteld van Onze Lieve Vrouw van 

het Heilig Hart, waarvan 22 jaren als kosteres van de Sittardse 

basiliek.  In deze hoedanigheid is zij in de loop der jaren het 

“gezicht” van de basiliek geworden.   
Zuster Jolanda heeft vrijwel haar gehele werkzame leven in dienst gesteld van Onze 

Lieve Vrouw van het Heilig Hart, waarvan 22 jaren als kosteres van de Sittardse 

basiliek.  In deze hoedanigheid is zij in de loop der jaren het ‘gezicht’ van de basiliek 

geworden.   

Dit 40-jarig professiejubileum wordt gevierd op zondag 11 oktober 2009 tijdens een 

plechtige eucharistieviering om 10.30 uur in de basiliek, Oude Markt 3 te Sittard.  

Aansluitend is er gelegenheid zuster Jolanda te feliciteren in het repetitielokaal van de 

harmonie St.-Joseph in het Jochem Erenshuis op het Kloosterplein eveneens in Sittard.  

Zuster Jolanda ziet af van persoonlijke cadeaus maar wenst graag een bijdrage die ten 

bate komt van de Sittardse basiliek waarvoor zij sinds 1987 met veel liefde en 

toewijding zorg draagt. U kunt uw bijdrage persoonlijk overhandigen of overmaken 

op rekening 103.38.70 ten name van de Aartsbroederschap (o.v.v. zuster Jolanda).  
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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! 

 Onze deken, kapelaan, diakens en Welkomstgroep heten alle katholieken  

 die nieuw zijn komen wonen in onze Binnenstadparochie van harte welkom! 

 Bent u nieuw komen wonen in onze parochie? Of bent u binnen de parochie verhuisd?  

 Wees dan zo vriendelijk uw nieuwe adres en telefoonnummer  door te geven,      

 aan de administratie, Kloosterplein 10, 6131 EP Sittard,   4512275  of 

 aan  mw. R. Gieskens, Mgr. Claessensstraat 33, 6131 AH Sittard, of  4519039. Dank u!  
 

  

   

OVERLEDEN 

Liza Joosten,De Baenje, 88 jaar  †     1 - 8 - 2009 

Bertha Hermans-Spijkers, De Baenje, 87 jaar †     1 - 8 - 2009 

Wolf Geene, Baenjehof 57, 77 jaar  †     6 - 8 - 2009 

Erna Storms, De Baenje, 90 jaar  †   16 - 8 - 2009 

Theresia Spanjaard, Hub Dassenplein 50, 95 jaar  †   24 - 8 - 2009 

Jos Laumen, Bradleystraat 24, 58 jaar   †   27 - 8 - 2009 

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

GEDOOPT 
Joshua, zoon van echtpaar Keulers-Scheffer, Burg. Corbeystraat 3  26-7-2009 

Sem, zoon van echtpaar Ten Tije-Demandt, Straatsburglaan 37   1- 8-2009 

Melle, zoon van echtpaar Heuts-Spanjaard, Eenbesweg, Nieuwstadt  16-8-2009 

Noor, dochter van echtpaar Vrinssen-Heilkens, Beatrixlaan 17  16-8-2009  

Gina, dochter van mevrouw Zentjens, Kruisweide, Nieuwstadt  23-8-2009  

Gefeliciteerd! Wij bidden dat Joshua, Sem, Melle, Noor en Gina 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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KERKELIJK HUWELIJK        
 

   

 zijn gehuwd: 

Mathijs Peeters en Joyce Leenaerts, Andersonstraat 4 15 aug. 2009  te Born 

 gaan huwen: 

Stan Hellenbrand en Mariëlle Camps, IJsvogelstraat 10 11 sept. 2009 te Limbricht  

  ‘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 

 

AVOND (19.30-21.30 uur)  ‘Karmelspiritualiteit, wat is dat eigenlijk? do. 10 sept. 
Leiding:  mgr. drs. J. Schröder  
Kosten:  € 6,00- 

 

BEZINNINGSWEEKEND - in stilte  ‘Hoe kan ik beter innerlijk bidden 26 -28 sept. 
 in de leerschool van Teresa vanAvila?’ 

Leiding:  Pater Koen de Meester, karmeliet 
Aanvang:  Vrijdag 26 september, 17.00 uur   
Sluiting: Zondag 28 september, 13.30 uur  
Kosten:  € 82,-- 
 

BEZINNINGSDAG   - in stilte  ‘Van Woord naar Stilte’ za. 10 oktober 
Het Johannesevangelie lezen met Augustinus. 
Leiding:  Pater Johannes Schiettecatte 
Aanvang:  10.00 uur  
Sluiting: 17.00 uur  
Kosten:  € 12,-- (lunchpakket meebrengen) 
 

BEZINNINGSWEEKEND - in stilte  ‘Bidden met de apostel Paulus’ 16 t/m 18 okt 
Leiding:  Pater Carlos Noyen 
Aanvang:  Vrijdag 16 oktober, 17.00 uur 
Sluiting: Zondag 18 oktober, 13.30 uur  
Kosten:  € 86,-- 
 

  INFORMATIE: Bezinningshuis Regina Carmeli, Kollenberg 2, 6130 AA Sittard,   
    4525380, Zr. M. Gisela of www.carmeldcj.nl. 
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DENNIS, TOT ZIENS EN VEEL SUCCES ! 

Vanaf deze plaats willen wij onze parochiaan Dennis Seelen uit de Felix Ruttenlaan 

uitzwaaien, hem een goede reis wensen  

en alle goeds en Gods zegen voor zijn nieuwe taak! 

Eind september zal Dennis voor een periode van twee jaar afreizen naar Zuid-Afrika,  

waar hij zijn vaardigheden als schilder zal gaan inzetten op het bouwkundig 

projectbureau van het Bisdom aldaar en in een opvangcentrum voor weeskinderen. 

Evenals Mieke Scholte (die sinds een klein jaar werkzaam is in Madagascar) wordt 

Dennis uitgezonden door FIDESCO, een katholieke organisatie voor internationale 

ontwikkelingssamenwerking die vrijwilligers uitzendt en begeleidt. Wij ondersteunen 

hem en zijn werk met ons gebed.  

Wilt u Dennis’ missie financieel ondersteunen, dan kunt u rechtstreeks uw bijdrage 

overmaken op bankrekening 5660.14.297, ten name van Stg. Fidesco Nederland te 

Vught o.v.v. Donatie Dennis (of kijk op de website www.fidesco.nl voor andere 

manieren).  

Tijdens de Wereldmissiedagen (17-18 okt.) wordt in onze kerken meer aandacht besteed aan de 

projecten van Dennis en Mieke. Meer info kunt u ook vinden via www.fidesco.nl 

 

 

NAAR ROME …? 
In het najaar: 13 t/m 20 november 2009 met Stichting Bon Pasteur.  

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 bij deken Van Rens 

 

In het voorjaar : 30 april tot en met 7 mei 2010 met de bisschop. 

In het kader van het 450-jarig bestaan van ons Bisdom nodigt bisschop Wiertz 

alle inwoners van het bisdom Roermond uit om mee te gaan met de bedevaart 

naar Rome. Een bijzondere pelgrimstocht, niet alleen omdat we als Limburgers 

natuurlijk graag samen met onze bisschop de paus willen begroeten om daar-

mee onze verbondenheid met de Wereldkerk uit te drukken, maar ook bv 

omdat gelogeerd wordt in het centrum van Rome, dicht bij het Vaticaan. 

 

De reis is compleet verzorgd met een toeristisch en religieus programma. Alle 

verplaatsingen in de stad worden ondernomen met eigen touringcars, dus er hoeft geen 

gebruik van openbaar vervoer gemaakt te worden. 

U kunt kiezen uit een zesdaagse vliegreis of een achtdaagse busreis. Download de 

folder met alle informatie over de reis via www.bisdomjubileum.nl of vraag ‘m aan via 

450jaar@bisdom-roermond.nl of   0475- 386879. 

 

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

Denkt u aan uw kerkbijdrage?? Girorekening 1032540 – Rabobankrekening 147603676 

t.n.v. Penningmeester Parochie-comité kerkbijdrage, Kloosterplein 10, Sittard. 

mailto:450jaar@bisdom-roermond.nl
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 GEZINSVIERINGEN  IN DE  ST.PETRUSKERK 

Kinderen en ouders:  

van harte uitgenodigd! 

      

 

Zaterdag 3 oktober 

Zaterdag 7 november 

Zaterdag 28 november 

Donderdag 24 december 

 

18.00 uur 

18.00 uur 

18.00 uur 

17.00 uur   

18.00 uur 

 

Sint Franciscus  

Sint Maarten 

Begin Advent  

Kindje wiegen 

Kerstavondmis 

H.VORMSEL en Eerste H. COMMUNIE 

In het jaar 2010 wordt Het Sacrament van het H. Vormsel wordt toegediend op  

zondag 24 januari 2010 om 11.30 uur in de St. Petruskerk (Grote Kerk);  

De vieringen van de Eerste Communie vinden plaats op 

zondag 25 april, 9.30 uur (BS Limbrichterveld en Loedoes) 

zondag 30 mei, 9.30 uur (BS St.-Petrus, De Baandert, Gustav Hoefer) 

zondag 13 juni, 9.30 uur (SBO Het Mozaiek). 

Ouders, attentie: 

Zit uw kind in groep 4 of 8, maar niet op één van onze R.K. basisscholen, en wilt u hem 

of haar toch graag dit schooljaar de Eerste H. Communie of het Heilig Vormsel laten 

doen? Meld uw kind dan zo spoedig mogelijk aan bij de parochiegeestelijkheid, 

op   4512275 (parochie-administratie) of    4512628 (kapelaan Van der Wegen)  

 

UW AANDACHT S.V.P. 

In de Rozenkransmaand oktober sluiten wij ons weer aan bij de Mariavieringen 
in de Basiliek van OLV van het H. Hart aan de Oude Markt (zie pag. 15): 

Er is op de donderdagen in oktober daarom géén Lof / Heilig Uur in de Petruskerk! 
 

 

Zondag 6 september: Drie-en-twintigste zondag door het jaar. MIVA-collecte. 
Dinsdag 8 september: Feest van Maria Geboorte 
Zaterdag 12 september: diakenwijding te Rolduc 

Zondag 13 september: Vier-en-twintigste Zondag door het jaar 
Maandag 14 september: Feest van de Kruisverheffing. Bedevaart naar Kevelaer 
Vrijdag 19 september: start Vredesweek 
Zondag 21 september: Vijf-en-twintigste zondag door het jaar.  
Internationale dag van de vrede. 
Zondag 27 september: Zes-en-twintigste zondag door het jaar.  
De St.-Michielskerk viert deze dag haar patroonsfeest.  
Dinsdag 29 september: Feest van HH Michaël, Gabriël en Rafaël, aartsengelen. 
Vrijdag 2 oktober: Eerste vrijdag van de maand, toegewijd aan het H. Hart van Jezus. 
Vanaf 17.00 uur wordt de H. Communie gebracht aan zieken en aan-huis-gebondenen. 
Zaterdag 3 oktober: om 18.00 uur in de St.Petruskerk een Gezinsmis bij gelegenheid 
van de gedachtenis van H. Franciscus van Assisi (Dierendag) 
Zondag 4 oktober: Zeven-en-twintigste zondag door het jaar. Kinder-WereldMissiedag  
Zondag 11 oktober: Acht-en-twintigste zondag door het jaar 
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KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES 
Misintenties die u graag in het volgende parochieblad vermeld wilt zien, dienen  
uiterlijk vrijdag 9 oktober 2009 opgegeven te zijn op de pastorie, Kloosterplein 10: 
ofwel via  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 5 september 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; ev 
voor priesterroepingen in parochie, dekenaat 
en bisdom 

18.00 uur plev levenden en overledenen vd 

fam Dieteren en fam Hellbach  

nadienst Liza Joosten, Wolf Geene, Erna 

Storms, Theresia Spanjaard, Jos Laumen 

(samenzang) 
Zondag 6 september 
 Vier-en-twintigste Zondag 

11.30 uur gestpljrd echtp Van de Weyer-

Palmen en ouders Niesten-Paulsen, ouders 

Kreijn-Buijzen, Gerardine Vermeulen en 

overl ouders, ouders Teney-Pennings, 

 overl ouders Barleben-Diehl; gestplev uit 

dankbaarheid (A); pljrd Harie Vink; plev Mia 

Wauben-Schroen, Truke Schmeits en echtp 

Vink-Schmeits (Petruskoor) 
Maandag 7 september  
08.00 uur ev tev de H. Geest voor allen die 
in ons bisdom en in de parochies zijn gesteld 
om leiding te geven 
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

ev overl leden vd fam Vleugels-Dieteren 

Dinsdag 8 september,  Maria Geboorte 
08.00 uur gestev overledenen vd fam 

Corbeij-Kerrens, echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur jrd Josephine Burhenne-Dubois 

Woensdag 9 september 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen  

19.00 uur gestev overl echtpaar Kaptein-

Haagmans 

Donderdag 10 september 
08.00 uur ev fam. Wyszenko, Meerts 
en Hendriks 
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.30 uur Lof (samenzang) 

Vrijdag 11 september 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev Corry Close en familie 
Zaterdag 12 september 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen  
18.00 uur gestpljrd overl ouders 

Zonnenberg-Willems, gestpljrd overl 

ouders en grootouders Dols-Hennen en 

zoon Piet; plev uit dankbaarheid voor een 

25-jarig huwelijk, voor Harie Vink, ouders 

Wessels-Schulpen en voor Zef Niesten, 

voor Betje Colaris-Spetgens en Louis 

Colaris en zoon Harrie, Annie Peukens-

Bachaus (vw de buurt); nadienst Liza 

Joosten, Wolf Geene, Erna Storms, 

Theresia Spanjaard, Jos Laumen 

(samenzang) 
Zondag 13 september 
 Vier-en-twintigste Zondag 
11.30 uur gestpljrd Jos Bitsch, overl 

ouders Kleinjans-Kühnen, overl echtp 

Lejeune-Hassig, overl echtp Van 

Groenendael-Wielders; 
pljrd Hans Grimmelt, Sjang Jessen, Alice 
Verhoeve-Cremers en voor Armand 
Verhoeve (Petruskoor) 
Maandag 14 september 
 Feest van de Kruisverheffing  
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 
ev overl ouders Leonard Dieteren en Maria 
Brandts uit dankbaarheid 

19.00 uur gestev overl. echtp. Feron-

Hoenen en em-past. Eduard Hoenen 

Dinsdag 15 september  
 Onze Lieve Vrouw van Smarten 
08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts 
en Hendriks en mgr Ben Janssen 
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
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Woensdag 16 september 

 HH. Cornelius, paus, en Cyprianus, 

 bisschop, martelaren 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestjrd ouders Tonglet-

Winteraeken 

Donderdag 17 september 
 H. Lambertus, bisschop en martelaar 

08.00 uur gestev overl ouders Schaekens-

Peulen en zonen Jozef en Martin 
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;  
ev overl ouders Kleikamp-Lemmens 
19.30 uur Lof (samenzang) 
Vrijdag 18 september 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur ev tev HH Priesters, voor de vrede 
Zaterdag 19 september 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

18.00 uur pljrd ouders Wijshoff-Bormans; 

plev uit dankbaarheid bgv het 50-jarig 

huwelijk van Seraph en Riet van den Elsen, 

voor Arnold Dieteren-Van Neer-Meyer; 

nadienst Erna Storms, Theresia Spanjaard, 

Jos Laumen (samenzang) 
 Zondag 20 september 

 Vijf-en-twintigste Zondag d/h jaar 

11.30 uur plzwd Wolf Geene; gestpljrd 

overl ouders en grootouders Meijers-

Tillmans, overl ouders Van Mierlo-Van 

Dooren en kinderen, overl ouders Baggen-

Starmans; gestplev tiv gezin en praktijk 

(P); plev uit dankbaarheid bgv het 50-jarig 

huw van Lou en Jeanne Colaris,  overl 

familieleden Pier-Weijzen   

(familie-ensemble fam Colaris) 
Maandag 21 september 
 H. Matteüs, apostel en evangelist  
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev overleden echtpaar 

Meulenberg-Kleuters 

Dinsdag 22 september 

08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts 
en Hendriks  
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
Woensdag 23 september 
 H. Pius v Pietrelcina, priester (Padre Pio) 

08.00 uur ev uit dankbaarheid 

19.00 uur gestev Sef Heuts, echtp Caulfield-

Tholen  
Donderdag 24 september 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
19.00 uur ev Maria Burgers-Hermens 

19.30 uur Lof (samenzang) 
Vrijdag 25 september 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen  

19.00 uur gestev overledenen vd fam  

Feron-Hoenen 

Zaterdag 26 september 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 

ev overl grootouders Simonis-Tummers  

en ouders Hage-Simonis 

18.00 uur plev overl ouders Math Ronden en  

Lies Ronden-Breukers, voor Robert Thijssen 

(vw ondernemers en buurtbew Brandstr), 

Annie Peukens-Bachaus (vw de buurt), dank 

aan deken Tijssen voor verkr gunst en om 

verdere bescherming; nadienst Theresia 

Spanjaard, Jos Laumen  (samenzang) 
Zondag 27 september 
 Zes-en-twintigste Zondag d/h jaar 

11.30 uur gestplev Zef Hamers; pljrd  

ouders Douffet-Claessens, Twan Douffet  

en Michel Douffet; plev Miny Reijnders-

Kuijpers (Petruskoor) 
Maandag 28 september 

08.00 uur ev Martin Meuwissen en dochter 

Josette, overledenen vd fam Smeets-Bouwels 
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

Dinsdag 29 september 
 HH. Michaël, Gabriël en Rafaël,  
 aartsengelen 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur ev echtpaar Keymis-Buyink  

Woensdag 30 september 

 H. Hiëronymus, priester en kerkleraar 

08.00 uur gestev overledenen vd fam 

Janssen-De Ponti, echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur ev Sjeng Sanders 
Donderdag 1 oktober 
 H. Teresia van het Kind Jezus,  
 maagd en kerklerares 

08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts 
en Hendriks 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
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Vrijdag 2 oktober 
 HH. Engelbewaarders 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
19.00 uur ev tev HH Priesters en voor de 

vrede 
Zaterdag 3 oktober 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; ev 
voor priesterroepingen in parochie, dekenaat 
en bisdom 

18.00 uur gezinsmis plzwd Erna Storms; 

gestpljrd Josine Derrez en overl ouders 

Derrez-Kallen, overl ouders Thewissen-

Linckens; plev overl echtelieden Schrijen-

Tholen, levenden en overledenen vd fam 

Dieteren en Hellbach; nadienst Theresia 

Spanjaard, Jos Laumen (samenzang) 

Zondag 4 okober 
  Zeven-en-twintigste Zondag d/h jaar 
11.30 uur gestpljrd Jan Voorselen, ouders 

Smit-Van Neer; pljrd Martin Meuwissen en 

dochter Josette; plev ouders Landuyt-

Willems en overledenen vd fam  

(Petruskoor) 

Maandag 5 oktober 
08.00 uur ev tev de H. Geest voor allen die 
in ons bisdom en in de parochies zijn gesteld 
om leiding te geven 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

Dinsdag 6 oktober 

08.00 uur tev de HH engelbewaarders uit 

dankbaarheid voor bescherming en leiding 
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;  
ev tev H. Antonius en voor overl ouders 
Meerts 

Woensdag 7 oktober 

 Heilige Maagd Maria van de Rozenkrans 
08.00 uur ev Piet Kox en Piet van 
Gellekom, tev van St. Joseph voor goede 
gezinnen en de moed om godsdienstig te 
leven 

19.00 uur gestev overl past.-deken Henri 

Haenraets, echtp Caulfield-Tholen 
Donderdag 8 oktober 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev overleden echtpaar 

Kaptein-Haagmans 
 

Vrijdag 9 oktober 

08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts 
en Hendriks  
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

Zaterdag 10 oktober 
 Heilige Maagd Maria, Sterre der Zee 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen  
18.00 uur gestplev overl fam Mevissen-
Driessen; plev Leonie Dieteren-Meyer, 
Annie Peukens-Bachaus (vw de buurt) 
(samenzang) 
Zondag 11 oktober 
  Acht-en-twintigste Zondag d/h jaar 

11.30 uur  plzwd Theresia Spanjaard; 

gestpljrd Thea Bruls-Barleben; gestplev 

overl fam Muyres-Maessen; pljrd Cor 

Fischer; plev overl ouders Broer Cals en 

Toos Schins (samenzang) 
Maandag 12 oktober 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev Corry Close en familie 

Dinsdag 13 oktober 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;  

ev overl ouders Leonard Dieteren en Maria 

Brandts uit dankbaarheid 

19.00 uur jrd Lou Luijten 

Woensdag 14 oktober 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen  

19.00 uur ev ouders Vleugels-Dieteren 
Donderdag 15 oktober 

 H. Teresia van Avila,  

 maagd en kerklerares 

08.00 uur gestev Lies Roppe en over-

ledenen vd fam Roppe-Kissels; ev fam 

Wyszenko, Meerts en Hendriks  
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

Vrijdag 16 oktober 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev fam. Gèr Pfennings tev 

van de H. Gerardus; ev tev HH Priesters  

en voor de vrede 
Zaterdag 17 oktober 
 H. Ignatius van Antiochië,  
 bisschop en martelaar 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen  

vrede 
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ST. MICHIELSKERK 

Zondag 6 september 
 Drie-en-twintigste Zondag d/h jaar  
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen,  

09.30 uur gestplev levenden en overleden 

leden vd Broederschap Sittard-Kevelaer; 

plev J. Wielders-Straatman 

 (samenzang) 
Zondag 13 september 
 Vier-en-twintigste Zondag d/h jaar 

08.30 uur plev fam Derrez, fam Nelissen 

09.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

(samenzang) 

Zondag 20 september 

 Vijf-en-twintigste Zondag d/h jaar 

08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

09.30 uur J. en J. Derrez (samenzang) 

 

 Zondag 27 september 
Hoogfeest  HH. Michael,  
Gabriël en Rafaël, aartsengelen, 
patroonsfeest van de St.-Michielskerk  

 

08.30 uur gestplev echtp Caulfield-Tholen 

09.30 uur plev tiv alle pelgrims (samenzang) 

Zondag 4 oktober 

 Zeven-en-twintigste Zondag d/h jaar 

08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

09.30 uur (samenzang) 
Zondag 11 oktober 
 Acht-en-twintigste Zondag d/h jaar 

08.30 uur plev J. en J. en fam Derrez 

09.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

 (samenzang) 

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

Zaterdag 5 september 
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen 
Zondag 6 september 
  Drie-en-twintigste Zondag d/h jaar 

10.30 uur Bedevaart van de parochie  

 OLV Geboorte Broeksittard 
jaardienst voor Jo Verheyden; voor overl 
echtp Caulfield-Tholen; voor overl Liza 
Joosten; voor alle levende en overl leden vd 
Aartsbroederschap 

Dinsdag 8 september 

 Maria Geboorte 

08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen 

Woensdag 9 september 

 08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen 
Donderdag 10 september 
08.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans 
en de leden vd Aartsbroederschap 
10.30 uur voor Pierre Schmeits, voor overl 
man Jan Schrijen, voor Harry Roebroek en 
zijn dochter Margriet Roebroek, voor overl 
echtp Caulfield-Tholen 
Zaterdag 12 september 
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen   
Zondag 13 september 
 Vier-en-twintigste Zondag d/h jaar 
10.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen   

 

Dinsdag 15 september 
 Onze Lieve Vrouw van Smarten 
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen   

Woensdag 16 september 

 HH. Cornelius, paus,  

 en Cyprianus, bisschop, martelaren 
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen   
Donderdag 17 september 
 H. Lambertus, bisschop en martelaar 
08.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans 
en de leden vd Aartsbroederschap 
10.30 uur voor overl echtp Caulfield-Tholen 

Vrijdag 18 september 
08.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen   
Zaterdag 19 september   
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen   
Zondag 20 september 
 Vijf-en-twintigste Zondag d/h jaar 
10.30 uur jaardienst voor Frans Linssen en 
jaardienst Rob Wilkes en oma; voor overl 
echtp Caulfield-Tholen   
Dinsdag 22 september 
08.30 uur voor de verjaardag van Gerard, 
voor zijn welzijn; uit dankbaarheid, voor rust 
en aanvaarding; voor overl echtp Caulfield-
Tholen 
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Woensdag 23 september 
 H. Pius v Pietrelcina, priester (Padre Pio) 

08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen 
Donderdag 24 september 
08.30 uur voor de verjaardag van Pieter, voor 
wijsheid bij alle keuzes in zijn leven en voor 
behoud van geloof; voor de kinderen vd 
Kinderkrans en leden vd Aartsbroederschap  
10.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen 
Vrijdag 25 september 
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen 

Zaterdag 26 september 
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen  
Zondag 27 september 
 Zes-en-twintigste Zondag d/h jaar 
11.30 uur uit dankbaarheid voor het 50-jarig 

huwelijk van familie Van Osch; voor overl 

echtp Caulfield-Tholen 

Dinsdag 29 september 

 Feest van HH Michaël, Gabriël en 

Rafaël, aartsengelen 

08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen    
Woensdag 30 september 

 H. Hiëronymus, priester en kerkleraar 

08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen    
Donderdag 1 oktober 
 H. Teresia van het Kind Jezus,    
 maagd en kerklerares 
08.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans 
en de leden vd Aartsbroederschap,  
10.30 uur  overl echtp Caulfield-Tholen 
Vrijdag 2 oktober 
 HH. Engelbewaarders 
08.30 uur aan onze Engelbewaarders,  
dat ze ons bewaren en beschermen in alle 
omstandigheden; voor overl echtp 
Caulfield-Tholen 
Zaterdag 3 oktober 
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen   
11.00 uur Bedevaart uit Nederhorst –Ten Berg  

Zondag 4 oktober 
  Zeven-en-twintigste Zondag d/h jaar 

10.30 uur voor overl Liza Joosten; voor alle 

levende en overl leden vd Aartsbroederschap 
Dinsdag 6 oktober 
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen  

Woensdag 7 oktober 

 Heilige Maagd Maria van de Rozenkrans 

08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen   
Donderdag 8 oktober 
08.30 uur voor overl echtp Caulfield-Tholen; 
voor de kinderen vd Kinderkrans en de leden 
vd Aartsbroederschap 
10.30 uur voor fam G. Joosten-Gonera 
Vrijdag 9 oktober 
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen  
Zaterdag 10 oktober 
 Heilige Maagd Maria, Sterre der Zee 
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen  
Zondag 11 oktober 
  Acht-en-twintigste Zondag d/h jaar 

10.30 uur uit dankbaarheid bgv het 40-jarig 

Professiefeest van zuster Jolanda FDNSC; 

voor overl echtp Caulfield-Tholen 

Dinsdag 13 oktober 

08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen   

Woensdag 14 oktober 

08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen   
Donderdag 15 oktober 
 H. Teresia van Jezus (van Avila),  
 maagd en kerklerares 
08.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans 
en de leden vd Aartsbroederschap  
10.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen   
Vrijdag 16 oktober 
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen 
Zaterdag 17 oktober 
 H. Ignatius van Antiochië,  
 bisschop en martelaar 
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen  

 

 

Oktobermaand – Rozenkransmaand 
Let op de  tijden van de vieringen in de Basiliek, anders dan voorgaande jaren:  

Dinsdag, woensdag, vrijdag, zaterdag, zondag: 15.30 uur  Maria-viering  
      met Rozenhoedje en noveengebed 

                  donderdag: 18.30 uur  Marialof 

      met Uitstelling, Rozenhoedje, Noveengebed 
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Parochie H. Bernadette -Baandert 
Pastoor-deken W. van Rens, Kloosterplein 10  4512275 

Kapelaan A. van der Wegen, Oude Markt 24  4512628 

Diaken B. ter Haar, Baandert 23  4513381 

    Diaken R. Fleischeuer, Patchstraat 2  4528072 
 R.K. Kerkbestuur H. Bernadette, Baandert 23 

Kerkbijdrage Giro 157.19.73 
Misintenties kunt u opgeven bij de diaken: Baandert 23, tel. 4513381 

Het misstipendium (€ 7,- leesmis /€ 21,- hoogmis) kunt u ook overmaken op  

banknummer: 14.76.04.133 t.n.v. RK Parochie H.Bernadette 
 

Zondag  6 september: 23
e
 zondag door het jaar  

10u30 Jrd.ovl.oud.Cleven-Muyres en Fransje Cleven; jrd.oud.Hochstenbach-Hendrikse; 

jrd. Pierre Kleintjens en Fons Strijdonk; Reinhard en Fien v.d.Brock-Limpens; 

Dinsdag  8 september: Feest van Maria Geboorte 

 9u00 Christien Linssen 

Donderdag 10 september  
 9u00 roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

Zondag 13 september: 24
e
 zondag door het jaar 

10u30 Bernard Köhlen 

Dinsdag 15 september: Onze Lieve Vrouw van Smarten 

 9u00 Christien Linssen 

Donderdag 17 september: H.Lambertus, bisschop en kerkleraar 

 9u00 roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

Zondag 20 september: 25
e
 zondag door het jaar     Bernadettekoor 

10u30 voor de geloofsopvoeding in de gezinnen 

Dinsdag 22 september 
 9u00 t.e.v. H. Bernadette 

Donderdag 26 september 

 9u00 roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

Zondag 27 september: 26
e
 zondag door het jaar    Schola Gregoriana Sittardiensis 

10u30 Jrd. Hub Coenen 

Dinsdag 29 september: Feest v.d. HH. Michael, Gabriel en Rafael, aartsengelen 

 9u00 t.e.v. OLV van Lourdes 

Donderdag  1 oktober: H.Theresia van het Kind Jezus, maagd 

 9u00 roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

Zondag  4 oktober: 27
e
 zondag door het jaar 

10u30 Jrd. Ria Geilen-v.d.Diepstraten; Reinhard en Fien v.d.Brock-Limpens 

Dinsdag  6 oktober 

 9u00 t.e.v. H. Bernadette 

Donderdag  8 oktober  
 9u00 roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

Zondag 11 oktober: 28
e
 zondag door het jaar        Bernadettekoor 

10u00 Vertrek bidprocessie naar de Basiliek 
10u30 Christien Linssen 



PAROCHIEBLAD  H. PETRUS EN H. MICHAËL  –  H. BERNADETTE  –  H. PAULUS 17  

Dinsdag 13 oktober 
 9u00 t.e.v. OLV van Lourdes 

Donderdag 15 oktober: H.Teresia van Avila, maagd en kerklerares 

 9u00 roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 
 
MIVA-COLLECTE 
Deze jaarlijkse collecte is in onze parochies dit jaar op zondag 6 september. De MIVA za-
melt gelden in om de missionaire werkers in staat te stellen over zo goed mogelijke 
vervoermiddelen te beschikken. Dit jaar staan in de actie drie Afrikaanse vrouwen 
centraal: zuster Philomenia Ezeh die een nieuwe landrover nodig heeft, Gladys Gbappy 
die een nieuwe motor nodig heeft en Esther Omam, die vervoermiddelen nodig heeft om 
landbouwproducten naar de markt te brengen. Na afloop van de H.Mis wordt voor hen 
aan de kerkdeur gecollecteerd. 

 
H.COMMUNIE VOOR AAN HUIS GEBONDENEN  
Op vrijdag 2 oktober (1

e
 vrijdag van de maand) wordt in de namiddag de H.Communie in 

de parochie rondgebracht.  
 
MARIALOF IN OKTOBER 
In de Basiliek zijn in de maand oktober diverse Maria-vieringen, zie pagina 15.  
 
BEDEVAART NAAR DE BASILIEK 
Ieder jaar gaat onze parochie op de tweede zondag van oktober op bedevaart naar de 
Basiliek. Dit jaar dus op zondag 11 oktober. We nemen dan een bedevaartskaars mee 
welke de rest van het jaar in de Basiliek op verzoek voor intenties uit onze 
parochiegemeenschap zal branden. Op zondag 4 oktober is ieder in de gelegenheid om na 
afloop van de H.Mis bij de deurcollecte een gave hiervoor te geven.  
Op zondag 11 oktober vertrekt om 10 uur de bidprocessie vanaf onze parochiekerk; om 
half 11 is de H.Mis in de Basiliek. 
 
GROOT IN HET KLEINE 
De maand oktober is in de Kerkelijke traditie de rozenkransmaand. Met het bidden van de 
rozenkrans eren we Maria als de moeder van Jezus en vragen om haar voorspraak bij 
God. Het rozenkransgebed is een beschouwende wijze van bidden. Tijdens het bidden van 
de Weesgegroeten overwegen we namelijk de 'geheimen', de heilsfeiten uit het leven van 
Jezus en Maria: het zijn de blijde, droevige en de glorievolle momenten, alsmede de 
geheimen van het Licht. Het Evangelie in eenvoudig zakformaat zou men kunnen zeggen. 
De mens heeft in deze hectische tijden, waarin het niet gauw genoeg sneller en weer 
nieuwer kan, steeds meer behoefte aan reflectie en overweging. Dat blijkt tevens uit het 
feit dat onlangs voor de iPhone nu ook een volledig Nederlandse katholieke applicatie 
beschikbaar is gekomen met enkele tientallen katholieke gebeden, waaronder een 
reisgebed, het rozenkransgebed en noveengebeden. Op zich niet vreemd, want in alle 
godsdiensten en culturen over de hele wereld geldt dat een regelmatige reflectie en 
overweging gezien wordt als levensnoodzakelijk. En ook op deze wijze kunnen we Maria 
volgen: groot in het kleine! 

 
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. 

 

http://www.katholieknederland.nl/abc/detail_objectID1663.html
http://www.katholieknederland.nl/abc/detail_objectID673444.html
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23

e
 ZONDAG DOOR HET JAAR 

zaterdag 5 sept 19.00 u. Overleden ouders Schrans-V.d.Riet en dochter Thea 

Nadienst Nöl Haagmans                                 ♫Pauluskoor 

maandag 7 sept 19.00 u. OLV van Lourdes  

woensdag 9 sept 19.00.u. Roepingen voor priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

 
24

e
 ZONDAG DOOR HET JAAR 

Zaterdag 12 sept     19.00 u. Nadienst Nöl Haagmans 

maandag 14 sept 19.00 u. OLV van Lourdes 

woensdag 16 sept 19.00 u. Roepingen voor priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

 
25

e
 ZONDAG DOOR HET JAAR 

zaterdag 19 sept 19.00 u. Nadienst Nöl Haagmans                                  ♫Pauluskoor 

maandag 21 sept 19.00 u. OLV van Lourdes 

woensdag 23 sept 19.00 u. Roepingen voor priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

 
26

E
 ZONDAG DOOR HET JAAR 

zaterdag 26 sept      19.00 u. Nadienst Nöl Haagmans 

maandag 28 sept 19.00 u. OLV van Lourdes 

woensdag 30 sept 19.00 u. Ter ere van de H. Engelbewaarders 

 
27

E
 ZONDAG DOOR HET JAAR 

zaterdag 3 okt 19.00 u. Zeswekendienst Nöl Haagmans                      ♫Pauluskoor 

Jrd Pierre Thissen en overleden familieleden 

maandag 5 okt 19.00 u. OLV van Lourdes 

woensdag 7 okt 19.00 u. Roepingen voor priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

 
28

E
 ZONDAG DOOR HET JAAR 

zaterdag 10 okt 19.00 u. OLV van Lourdes 

maandag 12 okt 19.00 u. OLV van Lourdes 

woensdag 14 okt 19.00 u. Roepingen voor priesterschap, diaconaat en religieuze leven 
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Overleden   

Nöl Haagmans, 78 jaar, Eisenhowerstraat 14 

Cato Tummers-Hagenaars, 91 jaar, Achter de Kerk 15 

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

 

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 3 oktober bij: 

- Diaken R. Fleischeuer  4528072, W.Oostenbrink  4511801,  

- het priesterteam, kerkbestuur of kosteres. 

Spreekuur diaken Fleischeuer, Patchstr. 2 (zij-ingang): elke zaterdag van 11.00-12.30 uur. 
 

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Aartsengelen 

Aan het eind van de maand september vieren wij de feestdag van de drie heilige 

aartsengelen Michaël, Gabriël en Rafaël. 

Michaël (zijn naam betekent ‘iemand als God’) is bekend vanwege zijn 

strijd tegen de kwade machten. In het boek Openbaring lezen we van 

Michaëls strijd tegen de draak (Op. 12, 7). Zijn beeltenis is vaak te vinden 

op oosterse iconen. Heilige Michaël is de patroon van de St. Michielskerk.  

Gabriël (‘kracht van God’) is voor ons de meest bekende van de drie; hij is de Engel 

die aan de maagd Maria de Blijde Boodschap brengt zoals we lezen in Lucas 1, 26-38. 

Zijn naam komt ook al voor in het Oude Testament, wanneer hij aan Daniël de komst 

van Christus aankondigt. 

Rafaël (‘geneesmiddel van God’) wordt alleen in het Oude Testament genoemd, in het 

boek Tobit, waar hij de reisgezel is van Tobias en de ogen geneest van diens vader 

Tobit. Hij wordt dan ook aangeroepen tegen oogkwalen, en is de patroon van onder 

meer apothekers, reizenden, pelgrims en matrozen. 

Na het Vaticaans Concilie werden vanwege de vereenvoudiging van de Romeinse 

kalender de drie afzonderlijke feesten van deze engelen samengebracht in één viering. 

Er werd gekozen voor de datum van 29 september, omdat dit vanaf de zesde eeuw de 

dag is waarop in Rome de kerkwijding van de basiliek ter ere van de heilige Michaël 

wordt herdacht. 

Drie dagen later, op 2 oktober, wordt de gedachtenis van de heilige Engelbewaarders 

gevierd. In de liturgische viering van deze dag gedenken wij hoe God zijn engelen 

heeft gezonden om ons te behoeden. Het refrein van de antwoordpsalm geeft 

fundering van dit feest: ‘De Heer heeft zijn engelen last gegeven op al uw wegen u te 

bewaken’ (Psalm 91,11) 

 

Engel van God, die mijn bewaarder zijt,  

aan wie de Goddelijke Goedheid mij heeft toevertrouwd,  

verlicht, bewaar, geleid en bestuur mij. Amen. 
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AFSLUITING PRIESTERFEEST 
U weet ongetwijfeld nog wel dat  pastoor-deken mgr. W. van Rens op zondag 31 mei 

j.l zijn 40-jarig priesterfeest vierde. Afgelopen zondag, 30 augustus, na de mooie St.-

Rosaprocessie heeft het feestcomité een cheque aan deken Van Rens kunnen 

aanbieden met het fantastische bedrag van € 23.500,-. Daarnaast zijn er diverse giften 

in natura ontvangen, zowel voor de inrichting van het parochiecentrum als voor de 

organisatie van dit feest. 

Velen van u hebben aan dit resultaat een belangrijke bijdrage gegeven. Omdat het niet 

mogelijk is alle gevers persoonlijk te bedanken willen wij u daarom op deze wijze van 

harte bedanken: voor uw felicitatie, voor uw bemoedigende woorden, voor uw feestgave. 

Dit alles geeft de stimulans om in de komende jaren samen in vertrouwen verder te gaan.  

Het feestcomité   Pastoor-deken mgr. W. van Rens 

 

 

 

 

SINT ROSA 2009: 
Vol dankbaarheid en vreugde mogen wij terugkijken 

op het voorbije Sint Rosafeest. 
 

 

Heel veel dank aan al degenen die hebben bijgedragen aan de diverse vieringen en 

activiteiten; aan al de comités, verenigingen en individuele parochianen die het mede 

mogelijk maken dat wij ieder jaar deze mooie, Sittardse  geloofstraditie samen 

mogen beleven!! Dank u wel!  Mogen alle pelgrims van binnen en ver buiten Sittard 

die op weg zijn gegaan naar de heilige Rosa, gesterkt en bemoedigd door haar 

voorbeeld en voorspraak naar huis zijn teruggekeerd! 

       Deken W. van Rens 
 


