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Dit parochieblad is bedoeld voor een periode van 6 weken.
De volgende aflevering verschijnt 9 januari 2010.
Advent en Kerstmis

WIE DURFT UIT TE PAKKEN?
Verpakking en decoratie: twee begrippen die in onze tijd een grote rol spelen. Zonder
verpakking en mooie decoratie is het misschien geen goed product. Koop maar eens een
zak aardappelen. Mooi verpakt en een goede benaming, met cijfers en het vermelden
van afkomst, verder de houdbaarheidsdatum enz, dan is dat heel anders als bijvoorbeeld
een zakje aardappelen die je meekrijgt van een bevriende relatie die je iets van zijn
eigen “tuin“ wil meegeven. Je ziet de grond nog aan de vruchten van moeder aarde
hangen, ’t is dat je weet waar het vandaan komt…Verpakking en decoratie: twee
begrippen die nu in de komende weken weer actief hun rol zullen vervullen. Advent en
Kerstmis komen eraan! Sinterklaas wordt in vele landen al helemaal weggedrukt.
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In de afgelopen dagen kwam ik terug –via een autobusreis– van Rome. Een prachtige
reis, maar ook een bijzonder landschap met al haar pracht en praal van de moeder natuur
met de vele varianten van de uitbundige herfstkleuren. En daar midden in het landschap,
toen de avond al viel, zagen we al verschillende Adventsbomen met alle lichtjes: hoewel
de dagen van Christus Koning, Sinterklaas enz nog moeten komen, wees men daar al op
de komende Advent. Toch wel vreemd en tegelijkertijd drukt het een verlangen uit. Het
decoreert de lange duistere avonden: je voelt in de schittering van de vele lichtjes het
oerverlangen naar geborgenheid: de duisternis legt het dan af tegen het Licht. Toch is
het: decoratie. Meer en meer zal het te zien zijn in de komende dagen, in etalages en
huizen, woningen en bedrijven, openbare gebouwen en straatverlichtingen, ze drukken
een kerstsfeer uit….. maar het is allemaal verpakking, het decoreert, het siert, het fleurt
op. Het is ook zo bij een boeket bloemen: je geeft het en het onderstreept wat je
geestelijk wilt uitdrukken: je hartelijke verbondenheid met de ontvanger van de
bloemengroet. Maar: kun je wel kijken in de ziel van de mens, de gever of de ontvanger,
de passant of toerist? In de komende weken worden wereldwijd weer prestaties aan
decoraties geleverd, prachtige verpakkingen om inhoudelijk onze armoede of rijkdom
uit te drukken? Waarom gebeurt dat toch weer ieder jaar? Iedereen weet
dat het juist niet zit in de verpakking of decoratie en toch wordt er enorm
in geïnvesteerd. Wat bezielt ons toch? Wat me persoonlijk opvalt is de
relatie tussen enerzijds de tijdsgeest en anderzijds de verpakking en/of decoratie: hoe minder innerlijk geloof bij de mensen, hoe meer buitenkant, hoe meer
verpakking en/of decoratie.gebeurt dat toch weer ieder jaar? Iedereen weet dat het
juist niet zit in de verpakking of decoratie en toch wordt er enorm in geïnvesteerd.
Wat bezielt ons toch? Wat me persoonlijk opvalt is de relatie tussen enerzijds de
tijdsgeest en anderzijds de verpakking en/of decoratie: hoe minder innerlijk geloof bij
de mensen, hoe meer buitenkant, hoe meer verpakking en/of decoratie. De vele
schoonheden van de kerstsfeer “verbloemen” onze geestelijke armoede. En
“verbloemen” mogen we hier letterlijk opvatten. We zetten er bloemen voor in de
plaats omdat we het eigenlijk ons geloof niet goed onder woorden kunnen brengen.
Daarom geven we vaak een bloemetje wat we misschien beter met een paar woorden
hadden kunnen vertolken: van… dank je wel tot… sorry enz. Natuurlijk moeten we
doorgaan met onze kerstsfeer en leuke versieringen. Maar doe het nu eens vanuit een
heel ander uitgangspunt. Pak eens anders uit! Je ziet het ieder jaar bij pakjesavond.
Mensen die uitpakken om te zien wat ze krijgen. Ik herinner me van onze pakjesavond
thuis niet meer wat ik gekregen heb, maar het staat wel diep in me gegrift hoe gezellig
en warm die familieavonden waren. En dat laatste is het kostbaarste wat je van thuis
uit kunt meekrijgen. Niet wat je ontvangt aan materiële zaken maar veel meer wat je
aan warmte en huiselijkheid meekreeg. Immateriële waarden die nergens te koop zijn.
Dat is ook kort en bondig gezegd ons geloof. Pak eens anders uit dit jaar! Om anders
uit te pakken heb je ook de hulp nodig van ouders en grootouders, familie en vrienden.
Die moeten het dit jaar eens anders inpakken. Durf eens iemand een cadeau te doen in
de trant van: ik breng je in het komend jaar iedere zondagmorgen naar de Kerk want
ik weet dat je moeilijk kunt lopen…schrijf dat eens op een briefje en pak dat eens
feestelijk in… of iemand in je straat iedere week gaan bezoeken… schrijf het eens op
een briefje en maak een afspraak daarover met je huisgenoten om zo’n belofte waar te
maken… dat zijn cadeaus van heel andere waarden...
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of een ver familielid maandelijks gaan opzoeken in een verpleeghuis… schrijf eens op
een briefje en vertrouw elkaar deze cadeaus toe of maak er afspraken over dat we als
familie of gezin dat doen ….. dan doen we echt uitpakken waar we zelf ook innerlijk
beter en sterker van worden. De Kerststal opbouwen is geen kunst aan, je kunt er van
alles bijkopen en ieder jaar maken we nog mooier. Maar of je ieder jaar iets van je
goede voornemens hebt weten te delen met hen die het echt nodig hebben? Dat is pas
uitpakken!! Ik wens u allen toe de nodige creativiteit om meer te letten op de inhoud
van een cadeau dan op de mooie
verpakking. De Wijzen kwamen na een lange reis eindelijk bij het Kerstkind
aan: wat hadden ze als cadeau bij zich? Goud, wierook en mirre. Deze drie
geschenken symboliseren de weg die Jezus zou gaan om ons te verlossen.
Het gaat niet om hoeveelheden van goud e.d. Het ging om de dieperliggende gedachte
erachter. Dat was hun cadeau: niet hoeveelheid en kostbaarheid, maar waardevolle
gedachten van dankbaarheid jegens de Schepper. Wat betekenen immers de geschenken
van de wijzen? Goud, wierook en mirre waren in die tijd bijzonder kostbaar. In de tijd
van Jezus' geboorte vond de keizer dat hij goddelijk was, en daarom liet hij zich
bewieroken. De wierook symboliseert dus dat Jezus een goddelijk kind is. Mirre werd
onder meer gebruikt om doden te balsemen. Zo wijst de mirre vooruit naar Jezus' dood
en daaraan gekoppeld zijn verrijzenis. De mirre symboliseert zo Jezus menselijkheid.
Goud was voorbehouden voor koningen. De wijzen geven Jezus goud en zeggen
daarmee: je bent koning. Jij bent voor ons de pure en heilige Gods. Dit inzicht over deze
cadeaus wens ik u toe in de komende Advents-en Kersttijd. Maak er gebruik van en
weet voor een ander zo iets in te pakken dat hij/zij behoorlijk kan uitpakken. Deze
geestelijke rijkdom wens ik van harte toe.
Mede namens onze collega’s in het priesterschap en diaconaat, ook namens alle
medewerkers in de pastoraal, en zeker namens ons kerkbestuur wens ik U allen toe een
Gezegend Kerstfeest en voor 2010 een Zalig Nieuwjaar!
Deken W. van Rens
***********************

NIEUW: DE DINSDAGMIDDAGCLUB (DMC)
alle dames van 55 jaar en ouder:
van harte welkom op elke eerste dinsdag van de maand
in een zaal bij de zusters Karmelietessen, Kollenberg 2.
U bent van harte uitgenodigd om op de 1e dinsdag van de maand samen te komen
voor een middag van -ontmoeting en gezellig samenzijn,
-gedachte- uitwisseling aan de hand van een inhoudelijk moment,
-en creatief bezig zijn.
Dag en tijd: dinsdag 1 december (en daarna elke 1e dinsdag vd maand), 14.00 uur
Informatie bij: mw. Karin Spanjaard:  4521161 of Kapelaan Vd Wegen:  4512628
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ROND ADVENT EN KERST:
KERSTSTALLENTENTOONSTELLING

december
Na een paar jaar rust is er dit jaar in de bibliotheek van Klooster Wittem weer een grote
kerststallententoonstelling te zien. Onder het thema 'Kind in deze wereld' is een kleine
honderdtal kerstgroepen uit de hele wereld te bewonderen.
Plaats:
Kloosterbibliotheek Wittem
Geopend: op zaterdag 12 en 19 december: 14.00 -16.30 uur
op zondag 6, 13, 20, 26 en 27 december: 12.00-16.30 uur.
Kosten:
volwassenen: € 2,50
kinderen: € 1,50 (incl. glas ranja)
Meer info en aanmelding: klooster-receptie  043-4501741.

BEZINNINGSDAG VOOR JONGEREN ‘Licht in de duisternis!’

zaterdag 12 dec.
Voor jongeren én voor de jeugdwerkers in de parochies organiseert Bisdom Roermond
in de donkere adventstijd een speciale Bezinningsdag ter voorbereiding op Kerstmis.
Sprekers zijn hulpbisschop De Jong en pater Benoit Devos. De dag biedt o.a. een H. Mis,
lezingen, gespreksgroepen, kruisweg, biechtgelegenheid en een vesperviering. De lunch
wordt verzorgd. Wie zich aanmeldt, ontvangt rond 6 december
via e-mail een bevestiging en nadere praktische info !
Plaats:
Zusterklooster te Simpelveld
Tijd:
9.00 uur - 17.00 uur
Kosten:
vrijwillige bijdrage
Aanmelden en info:  0475-386756 / g.v.dierendonck@bisdom-roermond.nl

KERSTFESTIJN KERKPLEIN
Op initiatief van enkele ondernemers en buurtbewoners rondom de Petruskerk, zal het
kerkplein in de twee weekeinden vóór Kerstmis worden omgetoverd tot een sfeervol
Kerstfestijn. Kom op 12-13 en 19-20-21 december tussen 12.00 en 18.00 uur
een kijkje nemen bij tal van kraampjes met leuke kerstspulletjes,
genieten van Glühwein, Bratwurst en nog meer winterse lekkernijen,
en de heuse Levende Kerststal bewonderen. Ook de kerstman geeft acte de presence!
Van harte welkom op dit eerste Kerstfestijn!

♪♫

KERSTCONCERT SI - TARD

♪♪

zondag 20 dec.

Op zondag 20 december geeft het Sittards Mannenkoor SI-TARD een Kerstconcert
in de Basiliek aan de Oude Markt. Onder leiding van de nieuwe dirigent Emmanuel
Pleijers, die per 1 november dhr. Piet Tobben is opgevolgd, breng het koor een uur
lang mooi kerstrepertoire ten gehore. Aanvang van het concert is 17.00 uur en de
entree is gratis. Welkom!
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WEIHNACHTSORATORIUM J.S.BACH
Cantates 1,2,5,6
de meest feestelijke delen met trompetten
door koor, solisten en orkest o.l.v. Huub Ehlen

door Collegiam AD MOSAM
Kaarten à € 25,- verkrijgbaar via
Stadsschouwburg Sittard-Geleen
 4524400 / www.uitbalie.nl

op maandag 21 december om 20.00 uur
in de St.-Petruskerk
Geen enkel werk is zo verbonden met het Kerstverhaal als het Weihnachtsoratorium
van J.S. Bach (Lees meer hierover op pagina 19). Geen Kerst daarom zonder
Jauchzet, frohlocket! Collegium AD MOSAM voert het Weihnachtsoratorium uit
op oude instrumenten maar in een actuele interpretatie.
Solisten:

Julian Podger (evangelist-tenor)
Karolina Hartman (alt)

Hayat Chaoui (sopraan)
Jussi Lehtipuu (bas)

IN 2010:
BEZINNINGSWEEKEND 30+ ‘Herders naar Gods hart’

8 t/m 10 januari
RK Platform 30+ organiseert in januari weer een Bezinningsweekend voor jongvolwassenen (30-45 jaar). Het thema, in het kader van het ‘Jaar van de Priester’, helpt
ons in het licht van het priesterschap Gods liefde en zorg voor ons leven te ontdekken.
Naast o.m. inleidingen, gebed en aanbidding is er ook ruimte voor onderlinge ontmoeting.
Plaats:
Bezinningshuis Regina Carmeli, Kollenberg 2, Sittard
Aanvang: vrijdag 8 januari, 17.00 uur
Sluiting: zondag 10 januari, 16.45 uur
Kosten: € 76,-Aanmelden en info: ZEH Otto  043-3642259 /www.platform30plus.ontheweb.nl
‘Heb je even voor Mij?’
22 t/m 24 januari
Voor de eerste maal organiseert het Centrum voor Huwelijk en Gezin van het bisdom
Roermond een weekeinde voor gezinnen. Middels inleidingen, groepsgesprekken,
vieringen en gezellig samenzijn wordt geprobeerd samen antwoorden te vinden op vragen
als: Hoe maak je tijd voor elkaar in een druk gezinsleven? Waar en hoe maak je tijd voor
God? Hoe geef je aandacht aan je partner geven naast je bezigheden met de kinderen? En
hoe praat je met kleine en grotere kinderen over het geloof? De kinderen volgen in vijf
leeftijdsgroepen een eigen programma. Ook zijn er uiteraard zijn er gezamenlijke gezinsmomenten, zoals een bezoek aan het Missiemuseum, de H. Mis, spel en de maaltijden.
Plaats:
Klooster van de zusters Dienaressen van de Heilige Geest te Steyl
Aanvang: vrijdag 22 januari, 17.00 uur
Sluiting: zondag 24 januari, 15.30 uur
Kosten: richtprijs € 150,-- per gezin (werkelijke kosten € 300,--)
Aanmelden en info:
m.rademaker@bisdom-roermond.nl óf  0475-386892.

GEZINSWEEKEND
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Parochie H. Petrus en H. Michaël - Sittard
Pastoor-deken W. van Rens, Kloosterplein 10  4512275
Pastoor P. Kerkhofs, Heistraat 9- Einighausen  4859684
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, 4519039. Dank u!

OVERLEDEN
Toon de Ree, Burg. Kampstraat 42, 87 jaar,
Gertie Palmen-Leentjens, Kastanjelaan 31, 78 jaar
Hub Duijsters, De Wiëer 16, 87 jaar,
zuster Ligora (Johanna Breuer), Plakstr 24, 96 jaar
Fons Schaeken, Baenjehof 26, 91 jaar

†
†
†
†
†

24-10-2009
27-10-2009
28-10-2009
10-11-2009
16-11-2009

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

GEDOOPT
Pien, dochter van echtpaar Jussen-Pennings, Agricolastraat 148
25-10- 2009
Emma, dochter van echtpaar Webers-Brouwers, Mgr. Vranckenstr 7/15 22-11- 2009
Gefeliciteerd! Wij bidden dat Pien en Emma 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.

MISSTIPENDIA 2010
Onze parochies hanteren de tarieven voor misstipendia zoals het Bisdom die adviseert.
De meeste stipendia blijven in 2010 ongewijzigd (leesmis: € 7,- / weekendmis € 21,-).
Het tarief voor Begrafenismis (Rouwgeld) en Huwelijksmis (Trouwgeld) wordt € 360,-.
De bijdrage voor begeleiding van een priester of diaken naar crematorium zonder
voorafgaande kerkdienst wordt € 295,-.

6

13e jaargang, nr. 1 – 28 november 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

Nieuw: GEBEDSAVOND
elke 1e dinsdag vd maand
Wij geloven dat God onze gebeden wil gebruiken om ons bezinningshuis nieuw leven in
te blazen door de vernieuwende kracht van het evangelie van Jezus Christus. Daarom
zullen we elke 1e dinsdag van de maand, 19.30-21.00 uur samen komen om te bidden.
We hopen dat velen met ons:
* bidden met het evangelie of met een andere tekst
* bidden voor persoonlijke intenties en voor de intenties van het bezinningshuis
* tijd nemen voor uitwisseling
* de dagsluiting (nachtgebed van de Kerk) bidden met de zusters
BEZINNINGSDAGEN - in stilte
“Waken en bidden”
11 t/m 13 dec.
Aan de hand van enkele teksten uit de Karmeltraditie van Teresa van Avila, Elisabeth van
Dyon en Edith Stein op weg naar het vreugdevolle feest van Kerstmis.
Leiding: mgr. J. Schröder
Aanvang: vrijdag 11 december, 17.00 uur
Einde:
zondag 13 december, 13.30 uur
Kosten: € 86,-VSV-CURSUS ‘Zitterd onger de loep’
do 14 januari
Avond met de film 100 jaar Karmel DCJ - pauze- bezoek aan de kapel,
oude foto’s, ontmoeting met zusters - museum: de zalige Maria-Teresa Tauscher
Tijd:
19.30-21.30 uur
INFORMATIE: Bezinningshuis Regina Carmeli, Kollenberg 2, 6130 AA Sittard,
 
 4525380, Zr. M. Gisela of www.carmeldcj.nl.

GEZINSMIS BEGIN ADVENT
Op zaterdagavond 28 november mag alweer het eerste kaarsje van de
Adventkrans gaan branden. Bij gelegenheid daarvan is de H. Mis van
18.00 uur in de St.Petruskerk een speciale Gezinsmis, waaraan ook de
Communicantjes van dit jaar zullen meewerken. Kinderen en ouders:
van harte uitgenodigd om samen op weg te gaan naar Kerstmis!
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OPBRENGST “KERK EN WERELD”
De collecte ten bate van Wereldmissiedag 2009 (17-18 oktober) heeft bijna € 1200,00
opgebracht. Een deel hiervan is bestemd voor het werk van Pater Meulemans, en een deel
voor de activiteiten van Stg. Fidesco in Afrika waaraan onze parochianen Mieke Scholte
en Dennis Seelen meewerken. Hartelijk dank aan alle gulle gevers!

HEILIG UUR
Op donderdag 3 december houden wij het maandelijks biduur voor roepingen tot
het priesterschap, het diaconaat, het religieuze en ander aan God gewijde leven en
tevens voor goede gezinnen bij het uitgestelde Allerheiligste Sacrament in de St.
Petruskerk. Eenieder is uitgenodigd op de vooravond van elke 1e vrijdag van de
maand -bijzonder toegewijd aan het H. Hart van Jezus- samen te bidden voor
genoemde intenties. Elke maand wordt een aantal straten speciaal uitgenodigd.
Voor december zijn dat de bewoners van: de Linde, Lindenhof, Markt, Oude Markt,
Misboekstraat, Molenbeekstraat, Nieuwstraat, Odasingel en Overhovenerstraat.
Het Heilig Uur van januari komt te vervallen, vanwege het feit dat de vooravond van de
eerste vrijdag van januari dit jaar op Oudejaarsavond valt.

♪♫

WIJ KOMEN TESAMEN… ♪♫♪♫

... om ons lied te laten klinken voor het Kind van Bethlehem!
Op Tweede Kerstdag, 26 december, van 14.00-15.00 uur
is iedereen welkom in de St.-Petruskerk voor een uur Kerst-Samenzang.
Geen optredens of uitvoering, maar eenvoudig met groot en klein samen rond de Kribbe
de mooie en aloude kerstliederen zingen. Dus.. kun je nog zingen, zing dan mee!

HET SPIJT ONS…
… als er in onze parochies op één of andere manier zaken verkeerd gelopen zijn, of
wanneer iemand of iets is vergeten. De priesters, diakens, kosters en medewerkers van
de administratie doen allemaal hun best alle gebeurtenissen zo goed mogelijk te laten
verlopen. Maar helaas.. soms gaat er gewoon iets mis. Onze excuses daarvoor!
OPGEVEN MISINTENTIES
U ziet op de pagina’s 10-14 de vele misintenties voor onze vieringen. Ook daarmee kan
af en toe iets fout gaan,en kan het gebeuren dat een opgegeven misintentie per ongeluk
niet vermeld of gelezen wordt. Dat is heel erg vervelend!
Wilt u ons helpen door misintenties zoveel mogelijk rechtstreeks op te geven bij
Daniëlle van de administratie van deken Van Rens,
via e-mail: kantoor-fedpetrus@123telcom.nl -u ontvangt dan per mail een bevestiging
of persoonlijk of telefonisch: Kloosterplein 10,  4512275
maandag t/m vrijdag tussen 10.00 en 12.30 uur
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UW AANDACHT S.V.P.
Attentie: Op de zondagen in de Advent (29 november, 6, 13, 20 december):
om 16.00 uur vesperviering in de St.-Petruskerk
overzicht van de vieringen rond feestdagen: zie achterzijde!!
Zondag 29 november: Eerste zondag van de Advent. Begin van het kerkelijk jaar C.
Vrijdag 4 december: 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 6 december: Tweede zondag van de Advent. Collecte voor ‘Solidaridad’ .
Dinsdag 8 december: Hoogfeest van Maria Onbevlekt Ontvangen, Patroonsfeest van
Bisdom Roermond.
Zondag 13 december: Derde zondag van de Advent, Zondag Gaudete. De H.Mis van
11.30 uur in de St.-Petruskerk wordt opgeluisterd door de Büschband uit Tuddern.
Maandag 14 december: Aansluitend aan de avondmis in de St.-Petruskerk:
Boeteviering ter voorbereiding op Kerstmis
Zondag 20 december: Vierde zondag van de Advent.
Maandag 21 december: 20.00 uur, Petruskerk: Weihnachtsoratorium (Coll. Ad Mosam)
Donderdag 24 december: Vanaf 14.00 uur wordt de heilige Communie gebracht aan
zieken en aan-huis-gebondenen. Krijgt u niet maandelijks de Communie aan huis
gebracht, maar wilt u wel graag de kerst-Communie ontvangen, neemt u dan even contact
op met één van de priesters/ diakens of de administratie.
HOOGFEEST VAN KERSTMIS, GEBOORTE VAN DE HEER.
Kerstavond, vigilie van Kerstmis:
17.00 uur: Petruskerk: Gebedsdienst Kindje wiegen, (géén H.Mis!) speciaal bedoeld
t/m groep 2 van de basisschool en hun ouders.
18.00 uur: Petruskerk: Gezinsmis, speciaal voor kinderen vanaf groep 3 en hun ouders
20.00 uur: Petruskerk: inleidende Vigiliedienst met lezing en gebed, muziek en
samenzang ter voorbereiding op de Nachtmis van 20.30 uur. De Nachtmis wordt
opgeluisterd door het Petruskoor, dat ook enkele malen de samenzang zal ondersteunen.
22.45 uur: Michielskerk: inleidende Vigiliedienst met lezing en gebed, muziek en
samenzang ter voorbereiding op de Nachtmis van 23.00 uur, m.m.v. het Michielkoor.
Vrijdag 25 december: Eerste Kerstdag. De heilige Missen zijn als op zondag.
Zaterdag 26 december: Tweede Kerstdag. Attentie: ’s ochtends is er één Mis om 9.30
uur in de Michielskerk; géén Mis om 8.30 (Michielskerk) en 11.30 uur (Petruskerk). Wel
om 10.30 uur de gewone Mis in de Basiliek en de Bernadettekerk. Om 14.00 Samenzang
in de Petruskerk. Om 18.00 uur de reguliere zaterdagavond-mis in de Petruskerk.
Zondag 27 december: Feest van de Heilige Familie, Jezus, Maria en Jozef
Donderdag 31 december: Oudjaar. Om 18.30 uur in de St.-Petruskerk: grote dankdienst
ter afsluiting van het jaar des Heren 2009, opgeluisterd door het Petruskoor.
Vrijdag 1 januari: Nieuwjaarsdag, Hoogfeest Heilige Maria, Moeder van God, octaafdag
van Kerstmis, Dag van de vrede. Na de Hoogmis van 11.30 uur in de St-Petruskerk bent u
van harte welkom op de Nieuwjaarsreceptie in het Jochem-Erenshoes.
Vrijdag 2 januari: Eerste Vrijdag van de maand, toegewijd aan het H.Hart van Jezus.
Vanwege de recente Kerstcommunie wordt deze dag géén Communie aan huis gebracht!
Zondag 4 januari: Hoogfeest Openbaring des Heren (Driekoningen)
PAROCHIEBLAD H. PETRUS EN H. MICHAËL – H. BERNADETTE – H. PAULUS

v

9

KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES
Misintenties die u graag in het volgende parochieblad vermeld wilt zien, dienen uiterlijk
op Oudjaarsdag, 31 december 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 28 november
Woensdag 2 december
08.00 uur ev ter ere van St. Joseph v goede
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
gezinnen en de moed om godsdienstig te
ev overl grootouders Simonis-Tummers en
leven, tev HH Priesters en religieuzen
ouders Hage-Simonis
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
18.00 uur Gezinsmis gestpljrd Wil Sieben;
Donderdag 3 december
pljrd Leo Willems; plev Robert Thijssen
H. Franciscus Xaverius, priester
(vw buurtbew en ondernemers Brandstr),
08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en
voor de levende en overleden leden van
Philharmonie Sittard; nadienst Toon de Ree, Hendriks
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Gertie Palmen-Leentjens, Fons Schaeken
19.30 uur Heilig Uur (samenzang)
(samenzang)
Vrijdag 4 december
Zondag 29 november
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Eerste Zondag van de Advent
19.00 uur gestev tev het Heilig Hart van
11.30 uur gestplev overledenen vd fam H.
Jezus; jrd Cor Huijs en Fien Huijs-Doggen
Canisius-Baggen; pljrd Jos Busch, ouders
Zaterdag 5 december
Van Binsbergen-Geenen; plev Miny
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
Reijnders-Kuijpers, Jo Bronneberg, Gertie
ev voor priesterroepingen in parochie,
Palmen-Leentjens (vw Kanstanjelaan en
dekenaat en bisdom
omg) (Petruskoor)
18.00 uur plev voor de levende en overl
16.00 uur vesperdienst
leden vd fam Dieteren-Hellbach; nadienst
Maandag 30 november
Gertie Palmen-Leentjens, Fons Schaeken
H. Andreas, apostel
(samenzang)
08.00 uur gestev overl ouders en grootZondag 6 december
ouders Dols-Peeters; ev ter ere van de H.
Tweede Zondag van de Advent
Geest voor allen, die in ons bisdom en in de
11.30 uur plzwd Toon de Ree; gestpljrd
parochies zijn gesteld omleiding te geven
Lily van Groenendael-Wielders en Jacques
19.00 uur gestpljrd Eduard Timmers,
van Groenendael; pljrd Frans Custers, Thei
echtpaar Schickx-Tummers; gestev echtp
Jessen, Mia Dols-Frusch, Tity SchelbergCaulfield-Tholen; ev Sjeng Sanders
Cortenraad; plev Theresia Spanjaard
Dinsdag 1 december
(Petruskoor)
08.00 uur ev tev de H. Engelbewaarders uit 16.00 uur vesperdienst
dankbaarheid voor bescherming en leiding
Maandag 7 december
19.00 uur gestjrd Eduard Timmers, echtp
H. Ambrosius, bisschop en kerkleraar
Schickx-Tummers;gestev echtp Caulfield08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en
Tholen; ev tev H. Antonius en voor overl
Hendriks
ouders Meerts
19.00 uur gestev overl echtpaar KapteinHaagmans, echtp Caulfield-Tholen
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Dinsdag 8 december
Hoogfeest Onbevlekte Ontvangenis
van de heilige Maagd Maria,
patroonsfeest Bisdom Roermond
08.00 uur ev Martin Meuwissen en dochter
Josette
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen,
Woensdag 9 december
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
ev uit dankbaarheid
19.00 uur gestev overl ouders Wim Fabus
en zijn overleden echtgenote
Donderdag 10 december
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
19.00 uur ev tev H. Antonius en voor overl
ouders Meerts
19.30 uur Lof (samenzang)
Vrijdag 11 december
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev Corry Close en familie;
ev tev HH Priesters en voor de vrede
Zaterdag 12 december
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
18.00 uur pljrd overl ouders WijshoffBormans, ouders Gieskens-Martens; plev
fam Gerard Driessen-Hermans; nadienst
Gertie Palmen-Leentjens, Fons Schaeken
(samenzang)
Zondag 13 december
Derde zondag van de Advent,
zondag Gaudete
11.30 uur gestpljrd overl ouders PfenningsHafkamp,overledenen van fam KeldersSchulpen; gestplev voor de overledenen vd
fam Spanjaard, voor em-deken Leo Feiter
en Anna en Maria Feiter; pljrd Paul
Timmermans en Jo Timmermans-Simons;
plev Jac Segers, Gertie Palmen-Leentjens,
(vw Kanstanjelaan en omg) (Büschband)
16.00 uur vesperdienst
Maandag 14 december
H. Johannes vh Kruis,
priester en kerkleraar
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
ev overl ouders Leonard Dieteren en Maria
Brandts uit dankbaarheid

19.00 uur gestev overl ouders SchaekensPeulen en zonen Jozef en Martin,
Marijke Eijgelshoven-Eyckeler
19.30 uur Boeteviering (samenzang)
Dinsdag 15 december
08.00 uur gestev Lies Roppe en
overledenen vd fam Roppe-Kissels
19.00 uur gestev overl echtp HosmanFlood, echtp Caulfield-Tholen
Woensdag 16 december
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev overl ouders Van
Groenendaal-Van Leersum
Donderdag 17 december
08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en
Hendriks en mgr Ben Janssen
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.30 uur Lof (samenzang)
Vrijdag 18 december
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
15.00 Huwelijksmis
bruidspaar Van de Wetering-Ramakers
19.00 uur gestev overledenen vd fam
Feron-Hoenen; ev echtp Keymis-Buyink
Zaterdag 19 december
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
18.00 uur plzwd Gertie Palmen-Leentjens;
pljrd Jan Bormans; nadienst Fons Schaeken
(samenzang)
Zondag 20 december
Vierde Zondag van de Advent
11.30 uur gestpljrd Herman Boelens, Victor
Eijckeler en Elly Eijckeler-Tummers; pljrd
Lies Thissen-Janssen; plev overl
familieleden Pier-Weijzen (samenzang)
16.00 uur vesperdienst
Maandag 21 december
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
jrd overl echtp Diederen-Limpens
19.00 uur gestev overl echtp Feron-Hoenen
en em-past. Eduard Hoenen
Dinsdag 22 december
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev overl echtpaar
Meulenberg-Kleuters

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

11

Woensdag 23 december
08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en
Hendriks
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 24 december
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
HOOGFEEST GEBOORTE VAN DE HEER
Heilige Kerstavond en Kerstnacht
17.00 uur Kindje wiegen
18.00 uur Gezinsmis
plev voor overl pelgrims,
ouders Schoenmakers-Sprengers
20.30 uur Nachtmis
gestplev overl ouders Van den Berg-Frehen,
overl ouders Tummers-Janssen, levende en
overl leden vd fam Triepels Vermij en fam
Jansen-Renckens en tevens voor Zef en
Truus Triepels-Jansen; pljrd Wim de Vet
(Petruskoor)
Vrijdag 25 december, Kerstdag
11.30 uur gestplev overl ouders SchaekensPeulen en zonen Jozef en Martin, Lies
Roppe en overledenen vd fam RoppeKissels; pljrd Jan Konings en ouders W.
Köhlen-Janssen, Noel Ramakers en fam
Ramakers-Indekeu; plev Miny ReijndersKuijpers, Cor de Wit en Dory Neilen, Jo
Bronneberg (Petruskoor)
Zaterdag 26 december, Tweede Kerstdag
H. Stefanus, eerste martelaar
11.30 uur vervalt
14.00 uur Kerst-Samenzang
18.00 uur gestplev voor de zielenrust van
Willy Karmelk-Oremus en haar ouders,
echtp Caulfield-Tholen (samenzang)
Zondag 27 december
Heilige Familie, Jezus, Maria, Jozef
11.30 uur gestpljrd voor Mia Rutgers-Hulst
en alle levende en overl ledenen vd fam
Rutgers-Hulst, voor ouders Willie en Fien
Muller-Simons; pljrd Hubertus van Rens en
Elisabeth van Rens-Reijnders en tevens
voor Elly en Fons Waelen-van Rens
(samenzang)
Maandag 28 december
HH Onnozele kinderen, martelaren
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08.00 uur overledenen vd fam ouders
Smeets-Bouwels
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Dinsdag 29 december
08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en
Hendriks
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen,
overl fam J. Lejeune-Duijkers
Woensdag 30 december
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev overl ouders KleikampLemmens
Donderdag 31 december, Oudjaar
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
18.30 uur gestpljrd Lies Laumen-van Loon;
gestplev levende en overl leden vd fam
Triepels-Vermij en Jansen-Renckens en
tevens voor Zef en Truus Triepels-Jansen;
pljrd Guus Jessen (Petruskoor)
Vrijdag 1 januari, Nieuwjaarsdag
Heilige Maria, Moeder van God,
octaafdag van Kerstmis
11.30 uur gestplev Hermine HameleersBoelens en echtgenoot, Lies Roppe en
overledenen vd fam Roppe-Kissels(samenzang)
Zaterdag 2 januari
HH. Basilius de Grote en Gregorius van
Nazianze, bisschoppen en kerkleraren
08.00 uur ev overl grootouders SimonisTummers en ouders Hage-Simonis, voor
priesterroepingen in parochie, dekenaat en
bisdom
18.00 uur plzwd Fons Schaeken;
gestplev voor de zielenrust van het overl
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
Catharina Krux; pljrd Rob Kuijer; plev
overl echtelieden Schrijen-Tholen, plev
Robert Thijssen (vw buurtbew en
ondernemers Brandstr), Gertie PalmenLeentjens (vw Kanstanjelaan en omg), voor
de levende en overl leden vd fam DieterenHellbach (samenzang)
Zondag 3 januari
Hoogfeest vd Openbaring des Heren
Driekoningen
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11.30 uur gestplev overledenen vd fam
ev ter ere van St. Joseph v goede gezinnen
Roppe-Kissels; pljrd Jos Moreau
en de moed om godsdienstig te leven
(samenzang)
19.00 uur jrd echtp Verviers-Gieskens
Maandag 4 januari
Donderdag 7 januari
08.00 uur gestev Lies Roppe en overledenen vd fam Roppe-Kissels; ev tev de H. 08.00 uur gestev Lies Roppe en
overledenen vd fam Roppe-Kissels;
Geest voor allen, die in ons bisdom en in de
ev fam Wyszenko, Meerts en Hendriks
parochies zijn gesteld omleiding te geven
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.30 uur Lof (samenzang)
Dinsdag 5 januari
Vrijdag 8 januari
H. Karel (Houben) van Sint Andries,
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
priester
08.00 uur ev tev de H. Engelbewaarders uit 19.00 uur ev tev HH Priesters en voor de
vrede
dankbaarheid voor bescherming en leiding
Zaterdag 9 januari
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Woensdag 6 januari
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
ST.-MICHIELSKERK
Zondag 29 november
Vrijdag 25 december, Kerstdag
Eerste Zondag van de Advent
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
08.30 uur ev Jacqueline Kabuth-Goossens
09.30 uur gestplev Corry Wetzels-Wilms
09.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
en voor een bijzondere intentie (mannenkoor
plev Jan Peters en fam (samenzang)
Si-Tard)
Zondag 6 december
Zaterdag 26 december, Tweede Kerstdag
Tweede Zondag van de Advent
H. Stefanus, eerste martelaar
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
08.30 uur vervalt
ev Jacqueline Kabuth-Goossens
09.30 uur gestev E. Derrez-Gieskens,
09.30 uur gestplev fam Jessen (samenzang)
(samenzang)
Zondag 13 december
Zondag 27 december
Derde Zondag van de Advent,
Heilige Familie, Jezus, Maria, Jozef
Zondag Gaudete
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
ev Jacqueline Kabuth-Goossens
ev Jacqueline Kabuth-Goossens
09.30 uur gestev overledenen vd fam Dols09.30 uur gestpljrd Jack en Gerty HageZeij en aangetrouwde kinderen (samenzang)
Simonis en fam; plev voor de overledenen vd
Vrijdag 1 januari, Nieuwjaarsdag
fam Vroemen-Heuts (samenzang)
Heilige Maria, Moeder van God,
Zondag 20 december
octaafdag van Kerstmis
Vierde zondag van de Advent
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
08.30 uur gestplev fam. Derrez;
09.30 uur plev tiv de vrede (samenzang)
ev Jacqueline Kabuth-Goossens
Zondag 3 januari
09.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Hoogfeest vd Openbaring des Heren
(samenzang)
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
Donderdag 24 december
ev Jacqueline Kabuth-Goossens
HOOGFEEST GEBOORTE VAN DE HEER
09.30 uur gestplev voor de zielenrust van
Heilige Kerstavond en Kerstnacht
het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria
23.00 uur plev voor alle overledenen
Hubertina Catharina Krux (samenzang)
(Michielkoor)
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BASILIEK VAN O.L. VROUW VAN HET H. HART
Attentie: De HH Missen van dinsdag, woensdag en donderdag 8.30 uur
zijn wegens omstandigheden vervallen !!!
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Zaterdag 28 november
09.00 uur voor zegen voor Marc Kaay en
Ewoud van de Nes; voor overl echtp
Caulfield-Tholen
Zondag 29 november
Eerste zondag van de Advent
10.30 uur jaardienst Mia en Wim Lubbers;
jaardienst overl ouders Colaris Spetgens en
zoon Harrie; voor overl echtp CaulfieldTholen
Donderdag 3 december
10.30 uur voor zegen voor Marc Kaay; voor
Harry Diederen en dochter Margiet, overledenen vd fam Jung-Gonera, de kinderen vd
Kinderkrans en leden vd Aartsbroederschap,
overl echtp Caulfield-Tholen
Vrijdag 4 december
08.30 uur voor zegen voor Michaëla Kaay;
voor een overledene, voor overl echtp
Caulfield-Tholen
Zaterdag 5 december
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Zondag 6 december
Tweede zondag van de Advent
10.30 uur jaardienst voor fam Penners-Van
Helden en dochter Bertha Pennners; voor
overl Liza Joosten, echtp Diederen-Limpens,
mw Gertie Palmen (vw de vriendenclub),
alle levende en overl leden vd Aartsbroederschap, overl echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 10 december
10.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans
en leden vd Aartsbroederschap, voor overl
echtp Caulfield-Tholen
Vrijdag 11 december
08.30 uur voor verjaardag van Anneke, dat
ze wijsheid, kracht en vreugde mag
ontvangen, overl echtp Caulfield-Tholen
Zaterdag 12 december
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Zondag 13 december
Derde zondag van de Advent
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10.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 17 december
10.30 uur voor fam G. Joosten-Gonera,
Leo Jessen, ouders Habets-Van
Gansewinkel, de kinderen vd Kinderkrans
en leden vd Aartsbroederschap, overl echtp
Caulfield-Tholen
Vrijdag 18 december
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Zaterdag 19 december
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Zondag 20 december
Vierde Zondag van de Advent
10.30 uur jaardienst Gerrit Goertz; voor
overl echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 24 december
10.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans
en leden vd Aartsbroederschap, overl echtp
Caulfield-Tholen
Er is géén Nachtmis in de Basiliek!
HOOGFEEST GEBOORTE VAN DE HEER
Vrijdag 25 december, Kerstdag
10.30 uur voor overl ouders CastroSchellinx, overl echtp Caulfield-Tholen
Zaterdag 26 december,Tweede Kerstdag
H. Stefanus, eerste martelaar
10.30 uur voor Gerrit Goertz, overl echtp
Caulfield-Tholen
Zondag 27 december
Heilige Familie, Jezus, Maria, Jozef
10.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 31 december
10.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans
en leden vd Aartsbroederschap, voor overl
echtp Caulfield-Tholen
Vrijdag 1 januari, Nieuwjaarsdag
Heilige Maria, Moeder van God,
octaafdag van Kerstmis
10.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Zaterdag 2 januari
HH. Basilius de Grote en Gregorius van
Nazianze, bisschoppen en kerkleraren
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
13e jaargang, nr. 1 – 28 november 2009

Zondag 3 januari
Openbaring des Heren
Driekoningen
10.30 uur voor alle levende en
overl leden vd Aartsbroederschap, voor
overl echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 7 januari

10.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans
en leden vd Aartsbroederschap, overl echtp
Caulfield-Tholen
Vrijdag 8 januari
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Zaterdag 9 januari
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen

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

KERSTGEDICHT
Veertig eeuwen vantevoren
was de Middelaar ons beloofd.
Eindelijk werd Hij dan geboren,
Hij der Eng’len Heer en hoofd!
Hij, de Redder van ’t heelal
kwam ter wereld in een stal,
als een Kindje zwak en teder
lag Hij in de kribbe neder.

En Maria diep bewogen
zat daar bij haar zuigling neer’.
Heil’ge vreugd straald’uit haar ogen
en haar ziel verhief de Heer.
Ginds in ’t veld van Efrata
zingen Eng’len Gods gena:
deden zij deez’lofzang horen:
Jezus Christus is geboren!

Herders die hun vee bewaakten,
hoorden naar der Engelen stem
en met dankb’re vreugd genaakten
zij de krib van Bethlehem.
Wijzen brachten schatten aan
door de sterren voorgegaan.
Wij, wat zullen wij Hem geven?
Al de dank van hart en leven!

KERSTSTAL KIJKEN
Komt u een bezoekje brengen aan de kerststallen in onze Petruskerk, Michielskerk en
Basiliek! Tijdens de Kerstdagen zijn de kerken voor u geopend:
op Eerste en Tweede Kerstdag: van 13.30 tot 16.30 uur

GEBEDSINTENTIES
De pauselijk aanbevolen gebedsintentie voor de maand december luidt: ‘Wij bidden
dat de kinderen gerespecteerd en bemind mogen worden en nooit slachtoffer worden
van misbruik in diverse vormen.’
Voor januari luidt de intentie: ‘Wij bidden dat jonge mensen mogen leren om de
moderne sociale communicatiemiddelen te gebruiken voor hun persoonlijke groei
en voor een betere voorbereiding van zichzelf om de maatschappij dienstbaar te zijn.’
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Parochie H. Bernadette -Baandert
Pastoor-deken W. van Rens, Kloosterplein 10  4512275
Pastoor P. Kerkhofs, Heistraat 9- Einighausen  4859684
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 29 november: 1e zondag van de advent
Cantabile
10u30 Christien Linssen
Dinsdag 1 december
9u00 t.e.v. OLV van Lourdes
Donderdag 3 december: H. Franciscus Xaverius, priester
9u00 roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
Zondag 6 december: 2e zondag van de advent
Schola Greg. Sittardiensis
10u30 Jrd. Wies Leers-Quadvlieg; jrd. Bernard Köhlen;
Reinhard en Fien v.d.Brock-Limpens; ovl.oud. Neilen-Wessels
Dinsdag 8 december: Hoogfeest vd Onbevlekte Ontvangenis v.d. H.maagd Maria
9u00 gest.H.Mis tev. OLV van Lourdes en H.Bernadette;
gest.H.Mis echtg. Canton-Hermanns
Donderdag 10 december
9u00 roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
Zondag 13 december: 3e zondag van de advent
10u30 voor de geloofsopvoeding in de gezinnen
Dinsdag 15 december
19u00 t.e.v. H.Bernadette
19u30 Boeteviering voor kerstmis
Donderdag 17 december
9u00 roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
Zondag 20 december: 4e zondag van de advent
10u30 Jrd. Lena Wagemans-Hoofwijk; jrd. Theo Jansen
Dinsdag 22 december
9u00
t.e.v. OLV van Lourdes
Donderdag 24 december (Nachtmis van Kerstmis)
Bernadettekoor
22u30 voor de geloofsopvoeding in de gezinnen
Vrijdag 25 december: Kerstmis, Geboorte van de Heer
Bernadettekoor
10u30 voor pastoor Jos Linssen
Zaterdag 26 december: H.Stefanus, 1e martelaar (2e Kerstdag)
10u30 voor levende en overleden leden vd KBO Baandert
Zondag 27 december: Feest van de heilige Familie
Schola Greg. Sittardiensis
10u30 voor de geloofsopvoeding in de gezinnen
Dinsdag 29 december
9u00 t.e.v. H. Bernadette
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Donderdag 31 december: H.Silvester I, paus
9u00 roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
Zondag 3 januari: Hoogfeest Openbaring des Heren (Driekoningen)
10u30 Reinhard en Fien v.d.Brock-Limpens;
Dinsdag 5 januari: H.Karel (Houben) van St.Andries, priester
9u00 Gest.H.Mis t.e.v. OLV van Lourdes en H.Bernadette
Donderdag 7 januari
9u00 roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
ALTIJD ADVENT
Advent is meer dan een voorbereiding op Kerstmis. Dat Jezus zo’n 2000 jaar geleden
gekomen is, dat is het verleden. Maar het is goed daar vier weken bij stil te staan. Als
een herinnering aan wat ons christen-zijn eigenlijk betekent. Want Hij wil ons ook
vandaag ontmoeten. De advent nodigt uit tot een intensere beleving van ons christenzijn. Als God mens geworden is, verwacht Hij een antwoord daarop. Dat antwoord kan
ik alleen maar geven als ik probeer te leven zoals Jezus heeft voorgedaan. Niet alleen in
de advent of met kerstmis, maar het hele jaar. Eigenlijk is heel ons leven een advent.
H.COMMUNIE VOOR AAN HUIS GEBONDENEN
Op vrijdag 4 december (1e vrijdag van de maand) wordt in de namiddag
de H.Communie in de parochie rondgebracht.
ADVENTSACTIE SOLIDARIDAD
Op de 2e zondag van de Advent (6 december) wordt een kerkdeur-collecte gehouden
voor de adventsactie 'Solidaridad'. Dit jaar voor de cacaoboeren in Ivoorkust en Ghana.
BOETEVIERING VOOR KERSTMIS
Deze is op dinsdag 15 december om 19.30 uur na de H.Mis van 19 uur.
De H.Mis 's morgens om 9 uur vervalt.
H.COMMUNIE VOOR KERSTMIS
Op donderdag 24 december wordt de H.Communie rondgebracht in de parochie.
Op de 1e vrijdag in januari wordt geen H. Communie rondgebracht.
EUCHARISTIEVIERINGEN MET KERSTMIS EN NIEUWJAARSDAG
Kerstavond worden kinderen en ouders van harte uitgenodigd in de
Petruskerk om 17 uur voor het 'kindje wiegen' voor de allerkleinsten,
en voor de Gezinsmis om 18 uur.
In de Bernadettekerk is op Kerstavond de Nachtmis om 22.30 uur.
Op 1e en 2e Kerstdag is de H.Mis in de Bernadettekerk beide keren om 10.30 uur.
Op Nieuwjaarsdag houden onze samenwerkende parochies een gezamenlijke H.Mis om
11.30 uur in de Petruskerk, met aansluitend de nieuwjaarsreceptie in het Jochem
Erenshoes. Van harte uitgenodigd!
KERKBALANS 2009: EEN KERK IS VAN BLIJVENDE WAARDE
We zijn in de laatste maand van het jaar aangekomen en dan is het gebruik u te
herinneren aan uw kerkbijdrage. Mogen we op u rekenen? U kunt uw kerkbijdrage
overmaken op gironr 157.19.73 t.n.v. Parochie H.Bernadette, Baandert 23, Sittard.

PAROCHIEBLAD H. PETRUS EN H. MICHAËL – H. BERNADETTE – H. PAULUS
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St. Paulusparochie - Limbrichterveld - Hoogveld
Pastoor-Deken Mgr. W. van Rens, Kloosterplein 10  4512275
Pastoor P. Kerkhofs, Heistraat 9- Einighausen  4859684
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


1E ZONDAG VAN DE ADVENT
zaterdag 28 nov
maandag 30 nov
woensdag 2 dec

19.00 u. Jrd Vic Hendriks en ouders ♫ Pauluskoor
19.00 u. OLV van Lourdes
19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
2E ZONDAG VAN DE ADVENT

zaterdag 5 dec
maandag 7 dec
woensdag 9 dec

19.00 u. OLV van Lourdes
19.00 u. OLV van Lourdes
19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
3E ZONDAG VAN DE ADVENT

zaterdag 12 dec
maandag 14 dec

19.00 u. OLV van Lourdes
♫ Pauluskoor
19.00 u. Willy v. Hees en
overleden ouders Keijzers-Franken
woensdag 16 dec 19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
19.30 u. Boeteviering
4E ZONDAG VAN DE ADVENT
zaterdag 19 dec
maandag 21 dec
donderdag 24 dec
vrijdag 25 dec

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

OLV van Lourdes
OLV van Lourdes
OLV van Lourdes
♫ Pauluskoor
Kerstmis, Geboorte van de Heer
OLV van Lourdes

H. FAMILIE, JEZUS, MARIA, JOZEF

zaterdag 26 dec
19.00 u. OLV van Lourdes
maandag 28 dec 19.00 u. OLV van Lourdes
woensdag 30 dec 19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
OPENBARING DES HEREN

zaterdag 2 jan 19.00 u.
maandag 4 jan 19.00 u.
woensdag 6 jan 19.00 u.
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Jrd Lies Tummers-Tangelder
♫ Pauluskoor
OLV van Lourdes
Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
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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 29 december bij:
- Diaken R. Fleischeuer  4528072, dhr. W.Oostenbrink  4511801,
- het priesterteam, kerkbestuur of kosteres.
Spreekuur diaken Fleischeuer, Patchstr. 2 (zij-ingang): elke zaterdag 11.00-12.30 uur.
Op woensdag 23 december is er géén H.Mis in de H. Pauluskerk.
Donderdag 1 januari 2010 om 11.30 uur is er voor de 3 parochies een gezamenlijke
Nieuwjaarsmis in de H. Petruskerk met aansluitend Nieuwjaarsreceptie in het Jochem
Ehrenshoes. U bent van harte welkom!!!

Overleden Annie Vanderlijde-Dorst, 81 jaar, De Lemborgh
Lenie Smeets-Keulers, 79 jaar, Hoogstaete
Mogen zij rusten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer

Gedoopt Thijs, zoon van echtpaar Jacobs-Van Langeveld, Eisenhowerstr. 499
Medina,dochter van echtpaar Nagarajah, Walstr 32, Mannheim
Bjarne, zoon van echtpaar Maessen-Zwamborn, Eberhardstr. 34 Geleen
Gefeliciteerd! Wij bidden dat Thijs en Bjarne onder de goede zorgen van hun ouders,
peetouders en van de hele geloofsgemeenschap, moge opgroeien tot goede christenen.

DE KERSTVERHALEN EN J.S. BACH
‘Jauchzet, frohlocket’, wie kent niet deze prachtige klanken van het openingskoor in
Weihnachtsoratorium van Johann Sebastian Bach (1685-1750). Als eenmaal de pauken, fluiten, en hobo’s onze aandacht vangen en uitbundige trompetten ons meenemen
in een waterval van vrolijk tuimelende vioolfiguren barst dat geweldige muzikale feest
los van hoop en verwachting. Geen enkel muziekwerk is zo verbonden
met het Kerstverhaal als dit oratorium. Bach schreef de 6 cantates die samen het Weihnachtsoratorium vormen, voor de 3 Kerstdagen van 1734 en
de 3 navolgende zondagen. De teksten zijn ontleend aan de evangeliën
van Lucas en Matteüs en waarschijnlijk geschreven door librettist
Picander (pseudoniem van Christian Friedrich Henrici). Hoewel sommige delen uit
wereldlijke cantates zijn overgenomen, heeft de componist toch een spirituele
verklanking van het kerstverhaal gegeven in een ongekend intimiteit tussen woord en
toon. Elke cantate vertelt zijn eigen verhaal en kent zijn eigen muzikale sfeer. Zo
begint de Sinfonia van de 2e cantate in een wiegende herderssfeer (fluiten en hobo’s)
en klinkt even later de beroemde alt-aria Schlafe mein Liebster in een geromantiseerde
stalscène. Heel anders zijn de cantates 5 en 6, waar de dreiging van koning Herodes
voelbaar is (kindermoord) en de drie Wijzen Herodes met hun omweg misleiden.
Op donderdag 17 december wordt er uitleg gegeven over dit Weihnachtsoratorium
tijdens een luistermiddag in het Colamgebouw in Roermond (info  0475-332886)
Op maandag 21 december, 20 uur wordt het (gedeeltelijk) uitgevoerd in de
Petruskerk door het Barokensemble Collegiam AD MOSAM (zie pagina 5).
PAROCHIEBLAD H. PETRUS EN H. MICHAËL – H. BERNADETTE – H. PAULUS
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VIERINGEN ROND KERST
BOETEVIERINGEN: 19.30 uur
19.30 uur
19.30 uur

KERSTAVOND: 17.00 uur
18.00 uur
20.00 uur
20.30 uur
20.30 uur
22.30 uur
22.45 uur
23.00 uur

ma 14 december
di 15 december
wo 16 december

Petruskerk
Bernadettekerk
Pauluskerk

Kindje wiegen
Gezinsmis
Vigiliedienst en
Nachtmis
Nachtmis
Nachtmis
Vigiliedienst en
Nachtmis

Petruskerk
Petruskerk
Petruskerk
Pauluskerk
Bernadettekerk

18.00 u

20.30 uur Nachtmis

Michielskerk

1E KERSTDAG: als op zondag, óók een H.Mis om 9.30 in de Pauluskerk
2E KERSTDAG: 09.30 uur
10.30 uur
14.00 uur
18.00 uur

H.Mis
H.Mis
Kerst-Samenzang
H.Mis

Michielskerk
Bernadettekerk
Petruskerk
Petruskerk

OUDJAAR: gezamenlijke dankviering om 18.30 uur in de Petruskerk
NIEUWJAAR: als op zondag, géén H.Mis in de Bernadette- en Pauluskerk
Op 1 januari is traditiegetrouw aansluitend aan de plechtige
Hoogmis van 11.30 uur in de Petruskerk de Nieuwjaarsreceptie
in het Jochem Erenshoes. Parochiegeestelijkheid en Kerkbestuur wensen u dan graag persoonlijk een Zalig Nieuwjaar!

Dank aan alle Vrijwilligers !!!
Onze parochies kunnen niet zonder uw steun en inzet. Bij het naderen van Kerst
en het einde van het jaar willen wij nog eens extra Dank-u-wel zeggen aan onze vele
vrijwilligers en vrijwilligsters. Eveneens hartelijk dank aan alle parochianen
die het afgelopen jaar weer mee hebben gedaan aan de kerkbijdrage.
We hopen ook in 2010 weer op uw inzet en bijdrage te mogen rekenen.

Alle priesters, diakens, kerkbestuursleden
en medewerkers van onze parochies
wensen U van harte
Gezegende Kerstdagen en ‘n Zalig 2010 !!

20

13e jaargang, nr. 1 – 28 november 2009

