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Dit parochieblad is bedoeld voor een periode van 5 weken.
De volgende aflevering verschijnt 13 februari 2010.

DRIEKONINGEN EN DOOP DES HEREN:
NAAR EEN JAAR VAN EEN ECHTE DIALOOG
De Wijzen uit het Oosten….. zij kwamen ‘van verre’, zo zingen we nog altijd. Ze
worden ook magiërs genoemd. In de H.Schrift wordt het getal drie niet vermeld, maar in
de oudste verslaggeving van de eerste kerk wordt het getal van Drie Wijzen of Drie
koningen genoemd. De grote stad Keulen met haar prachtige Dom heeft als patroon
en logo: de Driekoningen. De eerste christenen hebben deze invloed
van de Wijzen centraal gesteld. En met name de Oosterse Katholieke
Kerken beschouwen Driekoningen als het Kerstfeest! De wijzen, de
zoekers, ze lieten zich niet intimideren door Herodus of welke wrede
vorst of machthebber van die dagen dan ook.
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Ze gingen hun weg waarvoor ze geroepen waren, de weg die de lichtende ster hen
wees. God wijst nog altijd de weg. Het is de kunst, en dus je roeping, om die weg te
gaan die God met je voorheeft. En dat durven te onderkennen: dat is de opdracht ook
voor onze tijd. Jong en oud: iedereen wordt uitgenodigd om op die roeping in te gaan.
Maar wat doen U en ik met die uitnodiging? Ook in onze tijd kennen we wrede
dictators of machthebbers die zo maar over het leven van anderen beschikken.
Opvallend daarbij is dat men de naam God erbij gebruikt als een legitimatie. Joden,
Christenen en Moslims hebben alle eeuwen meegemaakt dat in naam van God anderen
van het leven kon worden beroofd. We denken bijvoorbeeld aan het afgelopen
herdenkingsfeest op 28 december: H.H. Onnozele Kinderen. De sluwe en wrede vorst
Herodus liet kleine kinderen vermoorden om de kleine Koning of Messias uit de weg
te ruimen. Ook in deze dagen beschouwen vorsten en dictators zich soms nog als een
soort Nero of god die zomaar over het leven van anderen kan beslissen. En met
verdriet kijken we terug naar de 20e eeuw met haar twee wereldoorlogen waarvan we
nu nog de gevolgen ondervinden. Na de 2e Wereldoorlog kreeg het christendom en het
katholicisme sterke impulsen om zich te kwijten van haar taak om weer vrede onder
de volkeren te brengen, óók onder de verschillende godsdiensten.
Maar de laatste tijd zien we alleen meer een toename van geweld: zelfmoordcommando’s en alle andere vormen van terreur. Het wordt ook waargenomen in allerlei
kerkelijke bewegingen. Ik denk terug aan paters, zusters en vele kerkelijke
lekenmedewerkers die de afgelopen 20 jaar hun leven moesten geven in hun missie.
Nemen we het voorbeeld van de monniken in de abdij van Tibhirine in Algerije, die in
1993 - net als alle vreemdelingen in dat land- al te horen kregen dat ze een maand de
tijd hadden om te vertrekken. Die monniken waren juist bezig om in naam van
Christus met elkaar in vrede te leven, ieder in zijn eigen geloof te respecteren
enzovoort. De plaatselijke bevolking droeg hen op handen en toch zijn er
bedreigingen. ‘Wat heeft het voor zin om daar te blijven??’ kan men dan denken. ‘Ze
bedreigen ons alleen maar.’ Op 27 december 1994 werden vier missionarissen (Witte
Paters) om het leven gebracht op de binnenplaats van hun klooster. Vraagt Christus
dat van ons? Ook in andere werelddelen worden mensen omwille van hun geloof, ras
of afkomst afgeslacht. Vraagt Christus van ons dat we toch daar moeten blijven? Feit
is dat bijvoorbeeld de monniken van Tibhirine bewust ervoor hebben gekozen op hun
plaats te blijven in hun abdij, één voor één namen ze een persoonlijke beslissing en
kwamen tot een unaniem besluit: ze bleven bij de moslims, bij de bewoners van hun
streek met wie ze al ruim 75 jaar lief en leed, geloof en zoektocht hadden gedeeld,
ieder vanuit hun eigen geloof. Hun klooster groeide immers uit tot een plaats van
dialoog en ontmoeting tussen christenen en moslims. We weten hoe in de nacht van
26 op 27 maart 1996 zeven broeders werden opgepakt en ontvoerd, en hoe ze na twee
maanden gevangenis op 21 mei werden onthoofd. Ze hebben gestudeerd, gebeden en
concreet gastvrijheid en solidariteit beleefd met en voor de hen omringende bevolking
die zo goed als uitsluitend moslim was. De precieze omstandigheden van zowel de
ontvoering als de dood zijn nog steeds niet verhelderd: de gruweldaad blijkt veel
ingewikkelder te zijn verlopen dan wat in een eerste berichtgeving bekend raakte.
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Anno 2010. Moeten we op onze post blijven? Moeten we doorgaan? Of afbouwen,
kerken gaan sluiten, omdat de secularisering en de onkerkelijkheid meer en meer
toenemen? Moeten we als katholieken ons helemaal uit deze maatschappij laten
wegduwen? Trouw op je post blijven: ja, ten koste van wat? Ja, je hoort wel eens
stemmen die reageren op de dramatische gebeurtenissen van onze kerkelijke mensen op
vele plekken in de wereld en daar op hun post bleven terwijl iedereen wist: dat kan daar
niet goed gaan! Ze hebben zelf het onheil uitgedaagd …. Of het zijn echte naïeve
dromers die zich al te lichtvaardig hebben blootgesteld aan zo’n catastrofale
gebeurtenissen.
Een paar jaar voor de dramatische gebeurtenis van Tibhirine was er een ontmoeting van
alle monniken van de Trappisten (in 1994 in Frankrijk) en er was ook aanwezig één van
de monniken van Tibhirine, Pater Christian. De generale abt van de Trappisten, Dom
Bernardo, stelde: “De orde heeft meer nood aan monniken dan aan martelaren” ... en de
reactie van de prior van Tibhirine Pater Christian was zeer profetisch; het antwoord dat
hij met een glimlach aan zijn generale abt meegaf: “Daar is geen tegenstelling tussen”.
Pater Damiaan de Veuster – die onlangs heilig verklaard werd – liet zich
ook niet door de waan van zijn tijd leiden. Men zei hem destijds: ‘Je moet
niet tussen de melaatsen gaan wonen… dan ga je ook dood en wat heeft
de Kerk dan nog aan jou…’ Achteraf blijkt zijn leven als offergave in
naam van Christus nu nog zijn vruchten af te werpen.
Je moet uitdrukkelijk het onheil of de bedreigingen etc niet zoeken… maar ze
neerleggen in Gods Hand en jezelf de vraag stellen: Wat vraagt U van mij, Heer?
Drie koningen: ze gingen op weg. Het waren mensen van hoog niveau. Een groepering
van mensen die wij nu misschien diplomaten zouden noemen. Ze overlegden met de
plaatselijke wrede vorst Herodus, en gingen toch de weg die God met hen voorhad.
Wie van ons durft te zijn als deze Driekoningen?
Als die monniken? Als Pater Damiaan?
We moeten verder gaan op de weg van ontmoeting met God en onze medemensen. En
wij moeten niet mensen gaan “uitselecteren” ….. zoals men helaas bij sporters doet
…… alle mensen zijn kinderen van God: Joden, Christenen en Moslims en we moeten
met elkaar die dialoog blijven aangaan. Als wij niet meer voor elkaar bidden, als wij
niet meer met elkaar praten, als wij niet meer met elkaar kunnen lachen en zingen, dan
hebben we God doodgezwegen in onze eigen kring. Ieder moet streng toezien dat men
zijn eigen geloof goed en trouw beleeft. Trouwe gelovigen hebben wat in te brengen in
de dialoog. Zelf onkerkelijk zijn en anderen de les lezen over geloofszaken moeten we
ten strengste afwijzen.
Wees dus als een gedoopte van Christus: je bent bij je doopsel namelijk gedoopt tot een
drievoudige taak: te delen in het algemeen priesterschap, profeet-zijn door je
persoonlijk getuigenis en als Koningskind-van-Christus zijn. Dat wens ik U van harte
toe voor het komende jaar 2010.
Moge Gods Zegen op onze koninklijke taak rusten.
Deken W. van Rens
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**************

WAT VALT ER TE DOEN:

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

ROME-BEDEVAART IN JUBILEUMJAAR
Zoals u weet, wordt het feestjaar van het 450-jarig bestaan van ons
Bisdom Roermond in het voorjaar afgesloten met een bedevaartsreis
met de bisschop. Het is nog mogelijk u aan te melden voor deze
bijzondere reis, waar we als Limburgse pelgrims samen liturgie zullen
vieren en al die bijzondere plekken bezoeken die van Rome een eeuwige
stad maken. Op het programma staat o.a:
- Kennismaking met de stad Rome, bezoek aan de vier patriarchale kerken van Rome
(St Pieter, St Jan van Lateranen, Sancta Maria Maggiore en St Paulus buiten de Muren);
- Algemene audiëntie met paus Benedictus XVI op het Sint Pietersplein;
- Bezoek aan de Kerk der Friezen (Nederlandse kerk in Rome);
- Stadswandeling langs Colosseum, Forum Romanum, Trevifontein, Piazza Navona,
Spaanse trappen en het Pantheon.
8-daagse busreis: 30 april t/m 7 mei 2010,
€ 790,-6-daagse vliegreis: 1 mei t/m 6 mei 2010
€ 890,-Het verblijf is in redelijk centraal gelegen middenklasse hotels en religieuze huizen
met hotelfunctie. Alle boekingen zijn op basis van halfpension
Meer info: 043-3215715 of via de website www.bisdom-roermond.nl

DE DINSDAGMIDDAGCLUB (DMC)
voor alle dames van 55 jaar en ouder:
elke eerste dinsdag van de maand, 14.00 uur
in een zaal bij de zusters Karmelietessen, Kollenberg 2.
-ontmoeting en gezellig samenzijn - en creatief bezig zijn
-gedachte-uitwisseling aan de hand van een inhoudelijk moment,
Data:
dinsdag 2 februari, 2 maart, 6 april enzovoort
Informatie bij: mw. Karin Spanjaard:  4521161 of Kapelaan Vd Wegen:  4512628.

COLLECTE CORDAID MEMISA
In het weekeinde van 6-7 februari wordt weer de jaarlijkse collecte voor Cordaid
Memisa gehouden. De opbrengst is dit jaar bestemd voor veilig moederschap in
Malawi. De kans dat een vrouw in Malawi bij haar bevalling overlijdt is 200 keer zo
groot als in Nederland. Vooral in afgelegen dorpen kunnen eenvoudige complicaties
aanstaande moeders fataal worden. Onder het motto ‘Veilig bevallen doe je samen’
betrekt Cordaid Memisa mannen en dorpsgenoten volop bij de gezondheid van
moeder en kind. Samen met de Medische Faculteit van de Universiteit van Malawi zet
Cordaid Memisa zich de komende jaren in om moedersterfte in 255 plattelandsdorpen
in het district Mangochi terug te dringen. Helpt u mee? Geef aan de collecte of maak
uw gift over op Cordaid Memisa, giro 5657 te Den Haag, onder vermelding van
Veilig moederschap Malawi.
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SCHRIJFACTIE AMNESTY INTERNATIONAL
Deze maand liggen er in de kerk de brieven, gericht aan de president en de ambassadeur
van Irak, waaraan gevraagd wordt om een eerlijk proces of onmiddellijke vrijlating van
Wakid Yunis Ahmad. In het jaar 2000 kreeg hij, na het bijwonen van een vergadering
van een oppositiepartij in Erbil, de hoofdstad van Iraaks Koerdistan, een lift naar huis.
De auto waarin hij zat, werd aangehouden en er werden explosieven gevonden. Ahmad
verklaarde daarvan niets te weten. De bestuurder en hij werden gearresteerd. De
bestuurder kwam na drie maanden vrij; van Ahmad hoorde diens familie pas na drie jaar
via het Rode Kruis dat hij nog leefde en gevangen zat. Hij zegt tijdens zijn
gevangenschap te zijn gemarteld. In de brieven van Amnesty wordt tevens gevraagd
onderzoek te doen naar deze aanklacht. Iedereen wordt uitgenodigd zo´n brief mee te
nemen, thuis te ondertekenen en te versturen.

WEEK VAN DE EENHEID
Van 17 tot en met 24 januari wordt weer de Week van Gebed voor de
eenheid van de christenen gehouden. De Raad van Kerken en de
Evangelische Alliantie (EA) hebben hiervoor opnieuw een gezamenlijk
thema gekozen: 'Jij bent mijn getuige', gebaseerd op de bijbeltekst uit
Lucas 24,48 waar staat: 'Jullie zullen hiervan getuigenis afleggen'.
De organisaties willen met het thema uitdrukken dat bidden en getuigen hand in hand
gaan. De inspiratie voor dit thema komt vanuit Schotland waar in Edinburgh nu precies
honderd jaar geleden een zendingsconferentie plaatsvond, waarbij het belang van de
wereldwijde verspreiding van het evangelie centraal stond. Deze conferentie was een
mijlpaal in de interkerkelijke missionaire samenwerking.
Christenen uit verschillende tradities zullen door deze samenwerking tijdens de
gebedsweek in 2010 wereldwijd stilstaan bij de opdracht om in spreken en handelen een
getuige te zijn van Jezus.
In Sittard is op zondag 24 januari, 10 uur in de kerk van Vrangendael een gezamenlijke (oecumenische ) kerkdienst in het kader van de Gebedsweek voor de Eenheid.

GEBEDSINTENTIES
De pauselijk aanbevolen gebedsintentie voor de maand januari luidt: ‘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.’
Voor februari luidt de intentie: ‘Wij bidden voor allen die zich bezig houden met
wetenschap en cultuur, dat zij door oprecht te zoeken naar de waarheid kunnen komen
tot de kennis van ene ware God.’
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CATECHESEKRING DEKENAAT SITTARD
Doopvoorbereiding
Al jaren is het binnen ons dekenaat de gewoonte dat ouders die hun kind
willen laten dopen, zich gezamenlijk hierop voorbereiden. Dit gebeurt
tijdens 4 voorbereidingsavonden, op dinsdag 20.00 tot 22.00 uur
in het zaaltje van de Bernadettekerk in de Baandert.
Deze voorbereidingscyclus wordt georganiseerd door de Catechesekring Dekenaat Sittard
(CDS), een groep geschoolde en gemotiveerde vrijwilligers die onder meer op deze wijze
probeert de taken van de priesters enigszins te verlichten.
Communie-Ouder-voorbereiding
Vanaf dit schooljaar wil de Catechesekring Dekenaat Sittard ook een voorbereiding
bieden aan de ouders van de aanstaande Eerste Communicantjes. Net als voor de doop,
geldt ook voor de Eerste Communie: om het méér te laten zijn dan een uiterlijk feest, is
het belangrijk vooraf op zoek te gaan naar en stil te staan bij de betekenis ervan. Daarom
wordt de ouders van Communicanten een viertal avonden aangeboden, waarin samen
dieper ingegaan wordt op o.m. de thema’s
Geloof en Godsbeelden – Bijbel – Sacramenten
Gebed - Jezus en de Kerk - Geloofsopvoeding.
Ouders van eerste Communicanten: van harte uitgenodigd!
Data en plaats van de avonden worden vastgelegd aan de hand van de aanmeldingen.
Voor meer informatie over de Communievoorbereiding of over de Catechesekring
kunt u contact opnemen met: Catechesekring Dekenaat Sittard,
Diaken B. ter Haar,  4513381 of mw. A. Verboord, 4526327.
Wilt u uw kindje laten dopen, meldt u zich dan liefst 6 tot 8 weken vóór de gewenste
doopdatum aan bij: mw. R. ter Haar, 4513381.

HEILIG VORMSEL
Op zondag 24 januari zullen zo’n 70 jongens en meisjes van de
groepen acht van onze basisscholen uit handen van vormheer vicaris
H. Schnackers het Sacrament van het Heilig Vormsel ontvangen.
In de H.Mis van 11.30 uur in de St.-Petruskerk gaan onze vormelingen, die in de
meeste gevallen zo’n 11 jaar geleden door hun ouders naar de kerk werden gebracht om
gedoopt te worden, nu zélf hun ‘ja’ uitspreken aan God en aan Zijn Kerk. Bij het Vormsel
ontvangen ze de heilige Geest, die hen sterker op Christus wil doen gelijken en de kracht
geeft om in liefde en geloof voor Hem te getuigen. Het sacrament van het Vormsel wordt
toegediend door de handoplegging en de zalving van het voorhoofd met het heilige
Chrisma, waarbij de vormheer de woorden uitspreekt: “Ontvang het zegel van de heilige
Geest, de gave Gods”. Dit merkteken, of zegel, van de Heer dat een vormeling ontvangt,
is eenmalig en blijvend; het heilig Vormsel is dan ook een eenmalig sacrament.
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Parochie H. Petrus en H. Michaël - Sittard
Pastoor-deken W. van Rens, Kloosterplein 10  4512275
Pastoor P. Kerkhofs, Heistr. 9 - Einighausen  4516089
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
Leonie Paques-Stals, Putpoort 112, 82 jaar
Harrie Hermans, Lindenhof 64, 75 jaar
Annemie Pöttgens-Canisius, Gemmahof 6, 70 jaar
Gerda de Visser-van der Kamp, Walramstr 47, 82 jaar
Jeanne Le Haen-Wagener , Paardestraat 15, 92 jaar

†
†
†
†
†

14-12-2009
16-12-2009
30-12-2009
31-12-2009
3- 1 -2010

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

GEDOOPT
Django, zoon en
Lola, dochter van echtpaar Van Tiggelen, Hoogveldlaan 28
Skip, zoon van echtpaar Rombouts-De Groot, Koningstraat 48, Born
Luca, zoon van echtpaar Armino-Rohe, Stationstraat 6
Max, zoon van echtpaar Pfennings-Reuvers, Bertus Aafjesstraat 10
Roann, zoon van echtpaar Stauffenberg-Vogels, Ernest Claesstraat 12

29-11- 2009
6-12- 2009
13-12- 2009
20-12- 2009
3- 1- 2010

Gefeliciteerd! Wij bidden dat Django, Lola, Skip, Luca, Max en Roann 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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DANKBETUIGING VAN ZUSTER JOLANDA



Op 11 oktober 2009 vierde ik mijn 40-jarig Professiefeest als Dochter van Onze Lieve
Vrouw van het Heilig Hart. Op die mooie zonnige dag was er een feestelijke viering in
de Basiliek. Velen waren daarbij aanwezig; ook mijn familie, die voor deze gelegenheid
uit Brabant naar Sittard was gekomen. Na de Eucharistieviering was er een,
drukbezochte, receptie in het Jochem Erenshuis. Daar werd ik in het zonnetje gezet…er
was zoveel waardering… Daar was ik blij mee, maar het maakte ook verlegen.
Ik wil u ook laten weten wat uw giften hebben opgebracht: maar liefst € 1.800,-!
Een overweldigend bedrag! Het wordt besteedt aan de Basiliek en het zal u t.z.t. zeker
opvallen waaraan het is uitgegeven.
Nogmaals mijn hartelijke dank.
Wij blijven voor elkaar bidden en naar vermogen bijstaan.
Hartelijke groet,
Zr. Jolanda Akkermans FDNSC

NIEUWE NAAM VOOR BESTAAND KOOR
Aanvankelijk was er in onze parochie het Dameskoor. Jarenlang zongen de dames
vrijwel alle uitvaarten in de St.-Petruskerk, een enkele trouwerij en af en toe ook nog
wel bij een andere gelegenheid. Een paar jaar geleden werden er enkele heren aan dit
koor toegevoegd, waardoor een naamswijziging noodzakelijk werd. Min of meer
ongemerkt nam het koor de nieuwe naam Rouw- en Trouwkoor aan. Erg swingend
vond eigenlijk niemand deze naam, maar hij gaf wel goed aan wat de functie van het
koor was. Toen de dirigent/organist van het St.-Petruskoor, Arno Kerkhof, enige tijd
geleden ook dit koor ging leiden, werd mede daardoor de kwaliteit van het koor sterk
beproefd en werd gedeeltelijk een nieuw repertoire ingevoerd. Men kreeg daardoor de
behoefte aan een minder saaie naam. Na lang overleg en inspraak van diverse kanten is
onlangs tijdens het jaarlijkse Ceciliafeest de nieuwe naam bekend gemaakt. Het is
geworden:

Canticorum
hetgeen zoveel betekent als: ‘Laat ons samen zingen’.
Veel parochianen hebben dit vernieuwde koor al mogen beluisteren en de koorleden
hebben al vele complimenten mogen ontvangen. Het gaat goed met Canticorum. Er
hebben zich dan ook al diverse nieuwe leden aangemeld. Moge de stijgende lijn
voortgezet worden, want de hoofdkerk van Sittard verdient een kwalitatief goed koor ,
ook bij uitvaarten en huwelijken.

DRIE JUBILARISSEN BIJ CANTICORUM
Tijdens het laatste Ceciliafeest van Canticorum werden 3 jubilarissen gehuldigd, die uit
handen van deken W.van Rens een Gregoriusmedaille mochten ontvangen:
mw. Marian Buijzer en mw. Mia Cleef
ontvingen beiden een zilveren medaille voor 25 jaar trouwe dienst bij diverse koren.
De heer Sef Coumans kreeg een gouden medaille. Hij zong meer dan 40 jaar bij het
koor in Sanderbout en sinds enkele jaren bij Canticorum.
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REGINA CARMELI
Zondag na de 1e vrijdag van de maand:
16.30 uur: uitstelling van het H. Sacrament, stille aanbidding
17.00 uur: Nederlandse Vespers en Eucharistische zegen
Alle andere zondagen:
10.45 uur: uitstelling van het H. Sacrament, aanbidding tot
17.00 uur: Duitse Vespers en Eucharistische zegen

Nieuw: GEBEDSAVOND
elke 1e dinsdag vd maand
* 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.
Tijd: 19.30-21.00 uur
8-DAAGSE RETRAITE - in stilte “Het Woord van God”
28 jan t/m 6 feb.
Het Woord van God als Bron van de goddelijke deugden geloof, hoop en liefde. Door deze
kennis, vertrouwen en liefdesrelatie met de Scheppende Vader, de Verlossende Zoon en de
Heiligmakende Geest worden wij steeds meer opgenomen in het Trinitaire Leven.
Leiding: pater Bonifatius Honings
Aanvang: donderdag 28 januari, 17.00 uur
Einde:
zaterdag 6 februari, 9.30 uur
Kosten: € 401,-BEZINNINGSDAG - in stilte “Het eindoordeel van ons aardse bestaan”
zaterdag 6 feb.
Door het geloof verklaart de Kerk ons de zin van ons tijdelijk bestaan, mits wij het werk dat
de Vader ons in de wereld te doen geeft met de hoop op de hemel ten einde brengen en van
onze zaligheid werk maken. Daarom moeten wij allen, vóórdat wij met de verheerlijkte
Christus mogen heersen, voor zijn rechterstoel verschijnen, ‘opdat ieder het loon ontvangt
voor wat hij of zij in dit leven heeft gedaan, goed of kwaad.’ (1 Kor. 5,10)
Leiding: pater Bonifatius Honings
Tijd:
10.00 - 17.00 uur
Kosten: € 12,-- (lunchpakket meebrengen)
GEBEDSMORGEN
zaterdag 13 feb
- met inleiding op het leven en werken van "zalige Moeder",
uitstelling van het allerheiligst Sacrament, aanbidding, gebed voor speciale intenties,
Plechtige heilige Mis en gelegenheid tot verering van een relikwie van de zalige.
Leiding:
em.bisschop J. Gijsen
Tijd:
10.30 – 12.30 uur
Voor de kinderen (a.u.b van tevoren aanmelden) is er een aangepast programma, en,
indien gewenst, een speciale kinderzegen.
INFORMATIE: Bezinningshuis Regina Carmeli, Kollenberg 2, 6130 AA Sittard,
 
 4525380, Zr. M. Gisela of www.carmeldcj.nl.
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♪♫

GEMENGD KOOR CRESCENDO IN ST-PETRUSKERK ♪♫
zaterdag 9 januari

In het weekeinde van 9-10 januari sluiten we in de kerk de kersttijd af met het feest
van de doop van de Heer. De Eucharistieviering van zaterdag 18.00 uur zal worden
opgeluisterd door het Gemengd Koor Crescendo uit Doenrade. Het koor, bestaande
uit ruim 65 zangers, zal deze avond de prachtige, voor de Kersttijd geschreven,
Pastoral Messe van Anton Diabelli ten gehore brengen, alsmede een aantal
afwisselende koorwerken. Het koor staat onder leiding van dirigent Anton Kropivsec
en wordt begeleid door pianiste Margreet Wesseling. Eenieder van harte uitgenodigd!

GEZINSMIS MARIA LICHTMIS
Op zaterdagavond 6 februari is er bij gelegenheid van het feest van
de Opdracht van Jezus in de tempel -Maria Lichtmis- om 18.00 uur
in de St.Petruskerk weer een speciale Gezinsmis.
Ouders en kinderen, welkom!

OPBRENGST “KERK EN WERELD”
De MIVA-collecte heeft in onze parochies een bedrag van € 1238,34 opgebracht.
Ten bate van Wereldmissiedag 2009 (17-18 oktober) zijn nog giften nagekomen ter
waarde van € 568,50. Dit geld wordt overgemaakt aan de Stichting Fidesco, ten
behoeve van de activiteiten van onze parochianen Mieke Scholte en Dennis Seelen.
Ook is er nog € 250,00 ontvangen t.b.v. de Week van de Nederlandse Missionarissen.
Hartelijk dank aan alle gulle gevers!

HEILIG UUR
Op donderdag 4 februari 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 februari zijn dat de bewoners van: de Paardestraat, Paradijsstraat,
Plakstraat, Pullestraat, Putstraat, Rijksweg Noord en Zuid, Rosmolenstraat en
Oude Rosmolenstraat en Felix Ruttenlaan.

DANK U WEL..
aan al degenen die ook dit jaar weer hebben meegeholpen om alle vieringen tijdens de
Kerstdagen mooi en sfeervol te laten verlopen. De kosters, dirigent-organist en koorleden, acolieten, kerststalbouwers…., heel hartelijk dank voor uw inzet voor de kerk!
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UW AANDACHT S.V.P.
Zaterdag 9 januari: De H.Mis van 18.00 uur wordt opgeluisterd door Gemengd Koor
Crescendo uit Doenrade.
Zondag 10 januari: Feest Doop van de Heer. Afsluiting van de Kersttijd.
Zondag 17 januari: Tweede Zondag door het jaar.
17 t/m 24 januari: Gebedsweek voor de Eenheid van de Christenen.
Zondag 24 januari: Derde zondag door het jaar. In de St.Petruskerk wordt in de
eucharistieviering van 11.30 uur het sacrament van het heilig Vormsel toegediend aan 70
leerlingen van de groepen acht van onze basisscholen.
30-31 januari: In alle heilige Missen van dit weekeinde wordt aan de kerkgangers de
Blasiuszegen gegeven, ter afweer van keel- en andere ziekten
Zondag 31 januari: Vierde zondag door het jaar. Blasiuszegen.
Dinsdag 2 februari: Maria Lichtmis, Feest van de Opdracht van de Heer. Dag van het
Godgewijde leven. In de Eucharistievieringen van 8.00 uur en 19.00 uur vindt de
zegening van de kaarsen plaats.
Woensdag 3 februari: gedachtenis van de heilige Blasius. Blasiuszegen in alle
HH.Missen.
Vrijdag 5 februari: 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 6 februari: om 18.00 uur in de Petruskerk een gezinsviering b.g.g. van het
feest van Maria Lichtmis. Na alle HH Missen van dit weekeinde: collecte voor Memisa.
Zondag 7 februari: Vijfde Zondag door het jaar.
Donderdag 11 februari: Gedachtenis van O.L.Vrouw van Lourdes, Wereldziekendag

KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES
Misintenties die u graag in het volgende parochieblad vermeld wilt zien, dienen uiterlijk
op vrijdag 5 februari 2010 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 9 januari
Zondag 10 januari
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Feest Doop van de Heer
18.00 uur gestplev voor de zielenrust van
11.30 uur gestplev Rie Rutgers, overl fam
het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria
Muyres-Maessen, Lies Roppe en
Hubertina Catharina Krux; pljrd Pierre
overledenen vd fam Roppe-Kissels; pljrd
Meisen; plev om de voorspraak van dienaar
Nelly Gisbertz, ouders Schins-Meerts en
Gods Deken Tijssen; nadienst Leonie
overl familieleden, overl ouders Eduard
Paques-Stals, Harrie Hermans, Annemie
Smeets en Mia Erkens; plev uit
Pöttgens-Canisius, Gerda de Visser-van der
dankzegging, Cor de Wit en Dory Neilen uit
Kamp, Jeanne Le Haen-Wagener (GK
dankbaarheid (Petruskoor)
Crescendo)
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Maandag 11 januari
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev em-pastoor Eduard
Hoenen
Dinsdag 12 januari
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
ev overl ouders Leonard Dieteren en Maria
Brandts uit dankbaarheid
19.00 uur gestev Corry Close en familie
Woensdag 13 januari
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev Louis Corbeij,
overl echtp Meulenberg-Kleuters
Donderdag 14 januari
08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en
Hendriks
19.00 uur gestev overledenen vd fam
Feron-Hoenen, echtp Caulfield-Tholen
19.30 uur Lof (samenzang)
Vrijdag 15 januari
H. Arnold Janssen, priester
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur zwd Klaus Scheibe
Zaterdag 16 januari
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
18.00 uur gestplev voor de zielenrust van
het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria
Hubertina Catharina Krux; pljrd Elly
Beursgens-Kessels, Noel Olislagers; plev
om de voorspraak van dienaar Gods Deken
Tijssen; nadienst Leonie Paques-Stals,
Harrie Hermans, Annemie PöttgensCanisius, Gerda de Visser-van der Kamp,
Jeanne Le Haen-Wagener (samenzang)
Zondag 17 januari
Tweede zondag door het jaar
11.30 uur gestpljrd Guus van Aubel, overl
ouders Creemers-Cals; gestplev overl fam
Cobben-Cals, overledenen vd fam
Duynstee-Van Basten Batenburg, overl
ouders Busard-Helwegen; pljrd Paul Jessen
en Truus Jessen-Janssen; plev Gertie
Palmen-Leentjens (vw Kanstanjelaan en
omg), overl familieden Pier-Weijzen
(Petruskoor)
Maandag 18 januari
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
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19.00 uur gestev overl echtp KapteinHaagmans
Dinsdag 19 januari
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev overledenen vd fam
Stessen
Woensdag 20 januari
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur ev Cor de Wit en Dory Neilen
Donderdag 21 januari
H. Agnes, maagd en martelares
08.00 uur ev voor de overledenen vd fam
Smeets-Bouwels
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.30 uur Lof (samenzang)
Vrijdag 22 januari
08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en
Hendriks en mgr Ben Janssen
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Zaterdag 23 januari
09.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
18.00 uur gestev Maria ten Dijck, voor de
zielenrust vh overl echtp Jan Gerard Grijs en
Maria Hubertina Catharina Krux; plev om de
voorspraak van dienaar Gods Deken Tijssen;
nadienst Leonie Paques-Stals, Harrie
Hermans, Annemie Pöttgens-Canisius,
Gerda de Visser-van der Kamp, Jeanne Le
Haen-Wagener (samenzang)
Zondag 24 januari
Derde zondag door het jaar
11.30 uur Toediening H. Vormsel
plev overl ouders Heinen-Schuurmans
(samenzang)
Maandag 25 januari
Bekering van de heilige apostel Paulus
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
19.00 uur gestev overl echtp Feron-Hoenen
en em-past. Eduard Hoenen
Dinsdag 26 januari
HH. Timoteüs en Titus, bisschoppen
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
19.00 uur gestev Corry Close en familie
Woensdag 27 januari
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev overl ouders SchaekensPeulen en zonen Jozef en Martin
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Donderdag 28 januari
H. Thomas van Aquino, priester en
kerkleraar
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur jrd Robert Thijssen, Cor Fischer
19.30 uur Lof (samenzang)
Vrijdag 29 januari
08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en
Hendriks
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Zaterdag 30 januari
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
ev overl grootouders Simonis-Tummers en
ouders Hage-Simonis, overl ouders Meerts
18.00 uur plzwd Leonie Paques-Stals,
Harrie Hermans; gestplev voor de zielenrust
van het overl echtp Jan Gerard Grijs en
Maria Hubertina Catharina Krux; plev om
de voorspraak van dienaar Gods Deken
Tijssen; nadienst Annemie PöttgensCanisius, Gerda de Visser-van der Kamp,
Jeanne Le Haen-Wagener (samenzang)
Zondag 31 januari
Vierde zondag door het jaar
11.30 uur gestpljrd Corry Strijbos,
overl echtp Ritzen-Merckelbagh; 1e pljrd Zef
Vroemen en ouders De Jong-Solberg, Louis
Streutjens; pljrd Nico Schrijen, Antoinette
Gruisen-Hendriks, Armand Verhoeve en
tevens voor Alice Verhoeve-Cremers; plev
Cor de Wit en Dory Neilen, Miny ReijndersKuiijpers (Petruskoor)
Maandag 1 februari
08.00 uur ev ter ere van 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,
Clara Dohmen
Dinsdag 2 februari
Opdracht van de Heer, Maria Lichtmis
08.00 uur ev tev de H. Engelbewaarders uit
dankbaarheid voor bescherming en leiding
19.00 uur
Woensdag 3 februari
08.00 uur ev ter ere van St. Joseph voor
goede gezinnen en de moed om
godsdienstig te leven

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
ev levende en overl familie NikolavaKangva
Donderdag 4 februari
08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en
Hendriks
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.30 uur Heilig Uur (samenzang)
Vrijdag 5 februari
H. Agatha, maagd en martelares
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev ter ere van het H. Hart van
Jezus, overl echtp Feron-Hoenen en empast. Eduard Hoenen; ev Robert Thijssen en
Klaus Scheibe
Zaterdag 6 februari
HH Paulus Miki en gezellen, martelaren
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
ev voor priesterroepingen in parochie,
dekenaat en bisdom
18.00 uur Gezinsmis
gestplev voor de zielenrust van het overl
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
Catharina Krux; pljrd ouders WijshoffBormans; plev levenden en overledenen vd
fam Dieteren en de fam Hellbach, om de
voorspraak van dienaar Gods Deken
Tijssen; nadienst Annemie PöttgensCanisius, Gerda de Visser-van der Kamp,
Jeanne Le Haen-Wagener (samenzang)
Zondag 7 februari
Vijfde Zondag door het jaar
11.30 uur gest Sef en José Kleyen-Cals en
overl ouders Martens-Kleynen; pljrd Pi
Wilms en zoon Marc; plev overl fam
Haagmans-Kaptein (Petruskoor)
Maandag 8 februari
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev overl echtp KapteinHaagmans
Dinsdag 9 februari
08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en
Hendriks
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
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Woensdag 10 februari
H. Scholastica, maagd
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev Corry Close en familie,
overl echtp Kaptein-Haagmans
Donderdag 11 februari
O.L.Vrouw van Lourdes
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev R.P. Jan Janssen
19.30 uur Lof (samenzang)

Vrijdag 12 februari
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen,
ev overl ouders Leonard Dieteren en Maria
Brandts uit dankbaarheid
19.00 uur
Zaterdag 13 februari
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

ST.-MICHIELSKERK
09.30 uur gestplev voor de zielenrust van
Zondag 10 januari
het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria
Feest Doop van de Heer
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Hubertina Catharina Krux (samenzang)
09.30 uur gestplev voor de zielenrust van
Zondag 31 januari
het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria
Vierde Zondag door het jaar
Hubertina Catharina Krux (samenzang)
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen,
Zondag 17 januari
familie Storms-Zinken
Tweede Zondag door het jaar
09.30 uur gestpljrd Harry Flecken; gestplev
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
voor de zielenrust van het overl echtp Jan
09.30 uur gestpljrd Zus CornelissenGerard Grijs en Maria Hubertina Catharina
Konings; gestplev voor de zielenrust van
Krux; pljrd Nico Schrijen (samenzang)
het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria
Zondag 7 februari
Hubertina Catharina Krux , J. en J. Derrez
Vijfde Zondag door het jaar
(samenzang)
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Zondag 24 januari
09.30 uur gestplev voor de zielenrust van
Derde Zondag door het jaar
het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Hubertina Catharina Krux (samenzang)

GEBEDINTENTIES IN HET JUBILIEUMJAAR
Laat ons bidden,
om een warme en betrokken Kerk
die oog heeft voor de mens in nood,
die in Gods naam
dienstbaarheid betoont
aan de armste en zwakste mensen.
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Laat ons bidden
voor de armen en misdeelden,
voor wie verdriet hebben
en beproefd worden,
voor wie bedelen om brood
en genegenheid,
dat wij in hen allen
de stem van de Heer zelf
mogen horen.
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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 voorlopig wegens omstandigheden vervallen !!!
Zaterdag 9 januari
09.00 uur voor goede afloop van een
operatie en een goed herstel, voor overl
echtp Caulfield-Tholen
Zondag 10 januari
Feest Doop van de Heer
10.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 14 januari
10.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans
en leden vd Aartsbroederschap, voor Harry
Diederen en dochter Margriet, voor Joep
Geelen, voor Lars Douven, voor een spoedig
herstel na voetoperatie bij schoondochter,
voor overl echtp Caulfield-Tholen
Vrijdag 15 januari
08.30 uur voor kracht en zegen voor mw
Van Rozelaar, overl echtp Caulfield-Tholen
Zaterdag 16 januari
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Zondag 17 januari
Tweede Zondag door het jaar
10.30 uur voor René Bux en Fien BuxJanssen, voor overl echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 21 januari
H. Agnes, maagd en martelares
10.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans
en leden vd Aartsbroederschap, voor Pierre
Schmeits, voor overl heer en mw Vernooy,
voor fam Joosten-Gonera, voor overl echtp
Caulfield-Tholen
Vrijdag 22 januari
08.30 uur voor kracht en zegen voor mw
Van Rozelaar, overl echtp Caulfield-Tholen
Zaterdag 23 januari
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Zondag 24 januari
Derde zondag door het jaar
10.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 28 januari

H. Thomas van Aquino, priester en
kerkleraar
10.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans
en leden vd Aartsbroederschap, voor overl
echtp Caulfield-Tholen
Vrijdag 29 januari
08.30 uur voor kracht en zegen voor mw
Van Rozelaar, overl echtp Caulfield-Tholen
Zaterdag 30 januari
H. Johannes (Don) Bosco, priester
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Zondag 31 januari
Vierde zondag door het jaar
10.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 4 februari
10.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans
en leden vd Aartsbroederschap, voor overl
echtp Caulfield-Tholen
Vrijdag 5 februari
H. Agatha, maagd en martelares
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Zaterdag 6 februari
HH Paulus Miki en gezellen, martelaren
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Zondag 7 februari
Vijfde Zondag door het jaar
10.30 uur voor kracht en zegen voor mw
Van Rozelaar, voor overl Liza Joosten, voor
alle levende en overl leden vd Aartsbroederschap,voor overl echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 11 februari
O.L.Vrouw van Lourdes
10.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans
en leden vd Aartsbroederschap, voor overl
echtp Caulfield-Tholen
Vrijdag 12 februari
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Zaterdag 13 februari
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
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Parochie H. Bernadette -Baandert
Pastoor-deken W. van Rens, Kloosterplein 10  4512275
Pastoor P. Kerkhofs, Heistr 9 - Einighausen  4516089
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 Gironr 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 10 januari: feest van de Doop van de Heer
10u30 Jrd. ovl.oud. Gerards-Schoonus nadienst Sjeer Tummers
Dinsdag 12 januari
9u00 t.e.v. OLV van Lourdes
Donderdag 14 januari
9u00 roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
Zondag 17 januari: 2e zondag door het jaar Bernadettekoor
10u30 Zwd. Sjeer Tummers
Dinsdag 19 januari
9u00 t.e.v. H. Bernadette
Donderdag 21 januari: H. Agnes, maagd en martelares
9u00 roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
Zondag 24 januari: 3e zondag door het jaar Schola Gregoriana Sittardiensis
10u30 voor de geloofsopvoeding in de gezinnen
Dinsdag 26 januari: HH. Timoteus en Titus, bisschoppen
9u00 t.e.v. OLV van Lourdes
Donderdag 28 januari: H.Thomas van Aquino, priester en kerkleraar
9u00 roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
Zondag 31 januari: 4e zondag door het jaar
10u30 voor de geloofsopvoeding in de gezinnen
Dinsdag 2 februari: Feest v.d. Opdracht v.d. Heer in de tempel (Maria Lichtmis)
9u00 Frans Fiddelers en Gertrudis Mostard;
Donderdag 4 februari
9u00 roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
Zondag 7 februari: 5e zondag door het jaar
10u30 Jrd. Leen Brouwers-van Halbeek; Reinhard en Fien v.d.Brock-Limpens;
Dinsdag 9 februari
9u00 t.e.v. OLV van Lourdes
Donderdag 11 februari: O.L.Vrouw van Lourdes
9u00 gest.H.Mis tev. OLV van Lourdes en H.Bernadette; roepingen tot priesterschap,
diaconaat en religieuze leven
OVERLEDEN
25 november: Sjeer Tummers (85 jaar), Albrecht Rodenbachstraat 35-I
Moge hij rusten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer
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KLIMAATVERANDERING
Vóór de klimaattop in Kopenhagen waren de verwachtingen hoog gespannen. Maar
allerlei eigen meningen en eigen oplossingen maakten dat het tot een heel zwak akkoord
kwam. Het eigenbelang gaat boven het algemeen belang. En niemand wil matigen,
iedereen wil steeds meer. En wel zo snel mogelijk. Toch roept de tijd van het materialisme
steeds meer weerstand op. De tijden van ongebreidelde groei hebben ons ook niet
gelukkiger gemaakt. Totale autonomie en individualisme maken de mens eerder droevig,
eenzaam en nooit tevreden. Maar diegenen die de schaduwen hiervan al eerder zagen en
mijmerden naar die goede oude tijd, zien deze toch ook niet terugkeren. De wereld is niet
meer wat ze was: samenlevingen en culturen zijn heel anders geworden. Hoe komt het
toch dat we niet kunnen bereiken wat we zo graag zouden willen? Het Nazisme gaf
sommigen hoop op een verbeterde wereld, zonder al die ‘kneuzen’ en ‘minderwaardigen’.
Het Communisme bracht hoop op een wereld waar iedereen precies gelijk aan alle
anderen was. Als reactie op deze totalitaire systemen kwam de vrijheid-blijheid-gedachte
op, maar deze blijkt eveneens zo zijn nadelen te hebben. En nu doemen weer allerlei
andere ideeën op, die eigenlijk toch ook weer oude ideeën in een nieuw jasje zijn. Als we
naar Jezus luisteren, weten we waarom al deze levensvisies niet gelukkig maken. Er kan
echter dooi intreden na de ijstijd van het leven zonder God. Overal groeit een nieuw
gevoel voor spiritueel leven. Wat dat soms ook mag zijn. Je kunt ook spiritueel zonder
God zijn. Er moet toch ‘iets’ zijn! Maar de uitspraken: “Ik kan het wel rooien zonder God.
Ik zorg wel voor mezelf!”, hoor je toch wat minder vaak. Er gloren misschien wel tekens
van hoop. Het geestelijk klimaat lijkt op te warmen. En dit dan zonder ecologisch
bezwaar. Is dit een duidelijke klimaatverandering die echt zal doorzetten? Of zal de mens
toch blijven tobben?
HARTELIJK DANK
De collecte voor het katholiek jongerenwerk in Nederland heeft € 49,88 opgebracht. De
Adventcollecte 'Solidaridad' voor de cacaoboeren in Ivoorkust en Ghana heeft € 69,09
opgebracht. Hartelijk dank aan alle gevers!
KERKBALANS 2010: EEN KERK IS VAN BLIJVENDE WAARDE
In de maand januari vindt ieder jaar de landelijke Actie Kerkbalans plaats.
Dan wordt uw aandacht gevraagd voor de financiële kant van de parochie.
Zie voor meer informatie de achterzijde van dit parochieblad. Uw kerkbijdrage kunt u
overmaken op gironummer 157.19.73 t.n.v. Parochie H.Bernadette, Baandert 23, Sittard.
BLASIUSZEGEN
Op 3 februari is de feestdag van de H.Blasius. De Blasiuszegen kunt u ontvangen in de
H.Mis van zondag 31 januari,10.30 uur en van dinsdag 2 februari, 9 uur (Maria Lichtmis).
H.COMMUNIE VOOR AAN HUIS GEBONDENEN
Op vrijdag 5 februari (1e vrijdag van de maand) wordt in de namiddag de H.Communie
in de parochie rondgebracht.
MEDISCHE PROJECTEN IN DE MISSIE
Op zondag 7 februari is de jaarlijkse collecte voor de ondersteuning van medische
projecten in missielanden. Na de H.Mis van 10u30 is er collecte aan de kerkdeur.

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

17

St. Paulusparochie - Limbrichterveld - Hoogveld
Pastoor-Deken Mgr. W. van Rens, Kloosterplein 10  4512275
Pastoor P. Kerkhofs, Heistraat 9- Einighausen  4516089
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 St. Paulus, Kloosterplein 10
Kerkbijdrage: Postbank 3268633 - Rabobank 147607558


maandag 11 jan
woensdag 13 jan

Doop van de Heer
19.00 u. Jrd overl ouders Lebens-Janssen en Zef en Mia Lebens
Nadienst Lambert Hermens
19.00 u. Willy van Hees en overl ouders Keijzers-Franken
19.00.u. Roepingen voor priesterschap, diaconaat en religieuze leven

Zaterdag 16 jan
maandag 18 jan
woensdag 20 jan

2E ZONDAG DOOR HET JAAR
19.00 u. Nadienst Lambert Hermens
19.00 u. OLV van Lourdes
19.00 u. Roepingen voor priesterschap, diaconaat en religieuze leven

zaterdag 23 jan
maandag 25 jan
woensdag 27 jan

3E ZONDAG DOOR HET JAAR
19.00 u. Patroonsfeest H. Paulus - Nadienst Lambert Hermens
19.00 u. OLV van Lourdes
19.00 u. Roepingen voor priesterschap, diaconaat en religieuze leven

zaterdag 9 jan

maandag 1 feb
woensdag 3 feb

4E ZONDAG DOOR HET JAAR
19.00 u. Jrd Piet Klinkers en overleden familieleden
Nadienst Lambert Hermens
19.00 u. OLV van Lourdes
19.00 u. Roepingen voor priesterschap, diaconaat en religieuze leven

zaterdag 6 feb
maandag 8 feb
woensdag 10 feb

5E ZONDAG DOOR HET JAAR
19.00 u. Zeswekendienst Lambert Hermens
19.00 u. OLV van Lourdes
19.00 u. Roepingen voor priesterschap, diaconaat en religieuze leven

zaterdag 30 jan

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 6 februari bij:
- Diaken R. Fleischeuer  4528072, dhr. W.Oostenbrink  4511801,
- het priesterteam, kerkbestuur of kosteres.
Spreekuur diaken Fleischeuer, Patchstr. 2 (zij-ingang): elke zaterdag van 11.00-12.30 uur.
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Blasiuszegen
Rond de gedenkdag van de heilige Blasius op 3 februari vindt traditiegetrouw de zegening
van de gelovigen tot afweer van van keel- en andere ziekten plaats. In de Pauluskerk wordt
de Blasiuszegen gegeven in de HH Missen van 19.00 uur van zaterdag 30 januari en van
woensdag 3 februari.
Overleden
Lambert Hermens, 81 jaar, Lupinestraat 1
Moge hij rusten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer

Gedoopt
Vroni, dochter van het echtpaar Heinen-Van Huykelom, Tessmanstraat 33
Vinz, zoon van het echtpaar Derks-Wetzels, Veersestr. 51, Guttecoven
Gefeliciteerd, Wij bidden dat Vroni en Vinz onder de goede zorgen van hun ouders,
peetouders en van de hele geloofsgemeenschap, moge opgroeien tot goede christenen.

Bekering van de Heilige Apostel Paulus
Op 25 januari herdenkt de Kerk de bekering van de patroon van onze kerk, de heilige
apostel Paulus. In de Pauluskerk vieren we dat het weekeinde er voorafgaande, op
zaterdag 23 januari. We horen dan niet de lezingen van de derde zondag door het jaar,
maar de tekst uit de Handelingen van de apostelen die verhaalt van de ommekeer in
Paulus’ leven.
Paulus, die oorspronkelijk Saul(us) heette, werd geboren in Tarsus en
was Romeins burger. Hij behoorde tot de farizeeën en vervolgde de
jonge christelijke gemeente. "Met ziedende woede bedreigde hij de
volgelingen van Jezus met de dood," zo verhaalt de Handelingen van
de Apostelen. Hij had het voornemen om de christenen die zich in
Damascus begaven, als gevangenen naar Jezuzalem te voeren.
Onderweg naar Damascus kreeg Saul een visioen. Een licht uit de
hemel omstraalde hem en Saul viel op de grond. Hij hoorde een stem
die zei: Saul, Saul, waarom vervolgt gij mij? De stem was van Jezus.
Saul die door het licht blind was geworden, bekeerde zich en werd een van de
apostelen. Na handoplegging door de christen Ananias genas Saul van zijn
blindheid. Vanaf het moment van zijn bekering noemde hij zich Paulus, dat is Grieks
voor 'de kleine'. Paulus' missiereizen waren van groot belang voor het vormen van de
wereldkerk en de verkondiging van het geloof in de eerste jaren van het christendom.
Toen hij in Jeruzalem werd beschuldigd van heiligschennis, deed Paulus een beroep
op zijn Romeins burgerschap. Dat hield in dat hij het recht had om zich voor de keizer
in Rome te verantwoorden. Zijn hoger beroep werd ingewilligd en Paulus werd als
gevangene naar Rome gevoerd. Daar stierf hij uiteindelijk de marteldood.
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2010:
“EEN KERK IS VAN BLIJVENDE WAARDE”
In heel Nederland staan kerkdeuren open voor iedereen. Dat is alleen mogelijk als
parochies en gemeenten financieel worden gesteund. Kerkgebouwen moeten
worden onderhouden; pastores en dominees moeten kunnen voorzien in hun
levensonderhoud. Sinds 1973 maakt de jaarlijkse Actie Kerkbalans dat mogelijk.
Vijf Nederlandse kerken doen een beroep op hun leden voor een financiële
bijdrage ten behoeve van de plaatselijke parochie, gemeente en kerk. Jaarlijks zijn
meer dan een half miljoen vrijwilligers in de weer, die enkele honderden miljoenen
euro's bij elkaar krijgen. Kerkbalans is daarmee de grootste financiële
inzamelingsactie van Nederland.
In Kerkbalans werken de volgende kerken samen:
- Rooms-Katholieke Kerk in Nederland
-Protestantse Kerk in Nederland
-Oud-Katholieke Kerk van Nederland
-Algemene Doopsgezinde Sociëteit
-Remonstrantse Broederschap
Dit jaar wordt de Actie Kerkbalans alweer voor de 38e keer gehouden.
In week 3 en 4, van 17 t/m 30 januari, voeren de deelnemende kerken hun jaarlijkse financiële kernactie onder het motto "Een kerk is van blijvende waarde”.
De actie start dit jaar actie Kerkbalans op een andere manier dan voorgaande jaren.
Op woensdagmorgen 13 januari worden cijfers van een onderzoek en resultaten
aan de media gepresenteerd.
De Kerk - als gemeenschap, instituut of gebouw - is van onschatbare waarde voor
de samenleving. De Kerk kan die rol alléén blijven vervullen met uw steun.
De parochie wordt niet gefinancierd door de paus of de bisschop, maar is
afhankelijk van uw vrijwillige bijdrage. Geloven is gratis. Maar het onderhoud van
de Kerk kost wel geld en het werk van de priesters en hun medewerkers ook.
Daarom: gééf aan de Actie Kerkbalans als de Kerk u lief is, als u onze parochies
en kerken hun waarde wil laten behouden. Door uw bijdrage kan de Kerk haar
waardevolle werk blijven doen!
In dit parochieblad vindt u in binnenzijde gevouwen
een acceptgiro en een machtigingsformulier: u kunt één van deze formulieren
gebruiken om mee te doen aan Kerkbalans -- Kerkbijdragen 2010
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