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Dit parochieblad is bedoeld voor een periode van 6 weken.
De volgende aflevering verschijnt 1 mei 2010.

PAASMORGEN
Nu is de morgen gerezen
boven de dood en het graf,
van angstig hopen en vrezen
hangt Gods rijk niet meer af;

A.J.D. van Oosten

Allen die zijn gekomen
op deze derde dag,
zien 't Eeuwig Licht ontstromen
waar Christus begraven lag;
Eng’len en heiligen knielen
waar de Zoon verheerlijkt staat:
Zon voor Wie de duivelen vielen,
Die niet meer ondergaat
Zingende en in verblijden
met alle zielen tezaam,
Winnaar der hel, door Uw lijden
loven ook wij Uwen Naam!

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

1

DE VERREZENE HERKENNEN:
EEN FEEST VAN DURVEN GETUIGEN
Soms herken je iemand die je al jaren niet meer gezien hebt. Zo laatst: een studiegenoot.
Ik herkende hem niet. Maar toen ik zijn stem hoorde, wist ik meteen wie het was. Een
stem is uniek. Al verander je nog zoveel: de stem is a.h.w. je paspoort. Ook typische
menseigen gewoontes: de wijze waarop je loopt of je omdraait, of lachen en
zenuwtrekjes of kuchjes, je herkent iemand direct: dat hoort bij hem of haar. In de hal
van het ziekenhuis was ik laatst met iemand aan het praten. Een beetje verderop stonden
enkele mannen in witte jassen met elkaar te overleggen. Ik hoorde wel wat stemmen,
maar mijn gesprek was gericht op de parochiaan die ik toen bezocht. Toen we afscheid
namen en ik verder ging, liep ik in de richting van de groep witte jassen. Ook deze
gingen blijkbaar uit elkaar en ineens hoorde ik één van hen zeggen: ‘tot de volgende
week’... Ik draaide me om naar de persoon die dat zei en ik riep hardop zijn voornaam:
je bent toch niet… Wat uiterlijk betreft herkende ik hem geheel niet, maar de stem
verraadde hem meteen. Ineens waren we volop in gesprek terwijl we elkaar zeker 40
jaar niet gezien hadden. Hij was tijdelijk in dit ziekenhuis en had al naar mij gevraagd,
maar ook hij herkende mij niet. Maar nu waren we volop in gesprek. Ik herkende
terstond de stem. Het gezicht kwam me de eerste minuten vreemd voor, maar plotseling
was hij er weer helemaal. Bijna onveranderd.
In de komende paastijd lezen we als Kerk weer allerlei verschijningsverhalen waarbij
Jezus zich als Verrrezene presenteert aan zijn vrienden, apostelen en leerlingen. Er is
toch iets merkwaardigs aan de hand met al die verhalen. Het zijn toch aangrijpende
verhalen. Hun Heer en Meester hadden ze dood zien gaan – weliswaar op afstand – en
nu staan ze met Hem ineens oog-in-oog en ze hebben de grootste moeite om Hem te
herkennen. De evangelisten vertellen ons allemaal hoe de eerste leerlingen na Jezus’
dood aangrijpende ervaringen hebben van de nabijheid van de Heer. Ze maken duidelijk
dat Jezus niet zomaar herkenbaar is. De leerlingen wandelen en praten met
hem het hele eind naar Emmaus, maar ze herkennen hem niet. Hij lijkt een
vreemdeling, een volkomen onbekende. Hij heeft kennelijk niet het
gezicht en de gestalte van de Jezus met wie ze door Palestina hebben
gereisd. Hij lijkt op de tuinman, of op een toevallige voorbijganger. Of op
een visser, zoals op die morgen dat de apostelen als vermoeide vissers
terugkeren van hun werk, en Hij ook als visser langs de kant staat.
Herkennen?? Toch, zo wordt ons op het hart gedrukt, is hij geen spook, geen geest. Hij
kan gewoon een gebakken visje pakken, kauwen en doorslikken. De Heer gaat kennelijk
schuil in de gestalte van medemensen die op cruciale ogenblikken opduiken in hun
leven. Zo lezen we dat bij Lucas. De vrienden herkennen hun Heer niet aan zijn gezicht
of gestalte, niet aan zijn gang of geur en ook niet aan zijn stem.
In Lucas 24 vertelt de evangelist ons dat ze hem herkennen aan zijn handen en zijn
voeten. Duidelijker gezegd: ze herkennen hem aan de tekenen van het lijden. De
Verrezene zoekt zijn leerlingen te ontmoeten in de gestalte van lijdende mens. Letterlijk
wordt het woord van Jezus waargemaakt:
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“Ik had honger en jullie hebben Mij te eten gegeven, en anderen hebben mij hun brood
geweigerd. Ik was ziek en jullie hebben me opgezocht, en anderen hebben me langs de
kant van de weg laten liggen.” Voor de leerlingen is dit niet een wijze van spreken maar
het is de diepste werkelijkheid waarvoor het geloof hun de ogen opent.
Jezus wordt de Levende, hun gids, als zij woorden van vergeving spreken, als ze de
Eucharistie van hun Heer vieren: Zijn Heilig Brood breken en uitdelen. En als zij daarbij
dus de lijdende mens diep in de ogen durven te zien.
Zo zijn de leerlingen op zoek gegaan, dat werd hun zending. Ze leerden hun medemens
diep in de ogen te kijken. Ze zijn meer gevoelig geworden voor het lot van misdeelden en
verstotenen. Zo kunnen ze hun Heer voortaan beter herkennen aan zijn handen en voeten,
aan de wonden en aan de pijn. Zie het Lam Gods ….. naar Hem opzien en herken Hem
ook in het lijden en de tegenslagen van allen die Hem trachten te vinden. We moeten mee
zoeken, we moeten Christus de Verrezene telkens present stellen door de gave van de
Eucharistie en Zijn goddelijke Naastenliefde.
Dat wens ik U allen toe: een Gezegend en Heilig Pasen. Ook mede namens al mij
collega’s in onze pastoraal. Bidden we voor elkaar: bidden we ook voor onze Kerk die
ook nu nog volop moet delen in de wonden die Christus worden aangedaan. En toch blijft
Hij zich aan ons present stellen. Dat is Zijn trouw, en dat is ons eeuwig geluk!
Zalig Pasen!
Deken W. van Rens.
LUCAS 24, 35
Terwijl ze daarover spraken, stond Hijzelf plotseling in hun midden
en zei: 'Vrede zij u.' In hun verbijstering en schrik meenden ze een geest te zien.
Maar Hij sprak tot hen: 'Waarom zijt ge ontsteld en waarom komt er twijfel op in
uw hart? Kijkt naar mijn handen en voeten: Ik ben het zelf. Betast Mij en kijkt: een
geest heeft geen vlees en beenderen, zoals ge ziet dat Ik heb.' En na zo gesproken te
hebben toonde Hij hun zijn handen en voeten. Toen ze het van vreugde en verbazing
niet konden geloven, zei Hij tot hen: 'Hebt ge hier iets te eten?' Zij reikten Hem een
stuk geroosterde vis aan; Hij nam het en at het voor hun ogen op. Toen maakte Hij
hun geest toegankelijk voor het begrijpen van de Schriften. Hij zei hun: 'Zo staat er
geschreven: dat de Christus moest lijden en op de derde dag verrijzen uit de doden
en dat in zijn naam bekering tot vergiffenis van de zonden gepredikt moet worden
onder alle volken, te beginnen met Jeruzalem. Gij zijt mijn getuigen.’
********************************************************************

GEBEDSINTENTIES
De pauselijk aanbevolen gebedsintentie voor de maand april luidt: ‘Wij bidden dat
iedere tendens tot fundamentalisme en extremisme moge worden weerlegd door
volhardend respect, verdraagzaamheid en dialoog onder alle gelovigen.’
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IN MEMORIAM: PATER SJENG VERDONSCHOT MSC
Op 19 februari jl. overleed onze gewaardeerde medebroeder en rector van de
basiliek, Pater Sjeng Verdonschot MSC. Pater Sjeng was bekend bij velen in Sittard
door zijn plaats in de basiliek en mede door zijn betrokkenheid bij de Grote Kerk. In
juni 2009 werd bij hem een ernstige ziekte geconstateerd, waarbij in eerste instantie
hoop was op genezing. De operatie en verdere behandelingen werden uitgesteld tot
na zijn 50-jarig Priesterfeest in augustus. Terugkijkend kunnen we zeggen dat dat
een mooie en waardige afsluiting was van zijn actieve leven als kloosterling en
priester. In september begon voor Pater Sjeng een lijdensweg die een half jaar heeft
geduurd. Zijn verzorging en verpleging moest begin februari worden overgenomen
door het Moederhuis van de zusters Dochters van O.L.Vrouw van het H. Hart in
Tilburg, alwaar hij is overleden. Pater Sjeng was een blijmoedig mens, die volop
kon genieten van de natuur. Bijna dagelijks trok hij er op zijn (nieuwe) fiets op uit,
meestal naar bos en veld. Op kantoor zat hij vaak te fluiten; niet echt een melodie,
maar een 'improvisatie op het leven' dat hem zo lief was. Hij was trouw en
nauwkeurig en heeft gewerkt tot het echt niet meer ging. In januari nog kwam hij
naar kantoor om zijn teksten voor het Blauwe Boekje te brengen! In de bijna 11
jaren die hij verbonden was aan de basiliek, heeft hij nooit één dag verzuimd. Het
toch nog plotseling overlijden van Pater Sjeng Verdonschot was een schok voor
allen die hem mochten kennen. Zijn medebroeders en -zusters, het bestuur van de
Aartsbroederschap, de vrijwilligers, de bezoekers van de basiliek en de medewerkers
van het kantoor zullen zijn heel eigen aanwezig-zijn missen. Moge Pater Sjeng
Verdonschot rusten in de liefde en vrede van zijn Hemelse Vader.
Paters MSC, Zusters FDNSC,
Deken en Bestuur Aartsbroederschap, medewerkers Basiliek

SAM’S KLEDINGINZAMELING VOOR MENSEN IN NOOD
Uw goede, nog draagbare kleding, schoeisel en huishoud-textiel
kunt u weer in gesloten plastic zakken afgeven:
op:
bij:

zaterdag 24 april van 10.00 - 12.00 uur
sacristie Petruskerk - Kerkplein Binnenstad
Pauluskerk – Limbrichterveld

Net als vorig jaar steunt Sam’s Kledingactie ook in 2010 het project in Kenia waarin
‘droogte cyclus management’ centraal staat. Droogte is al jaren een van de meest
serieuze problemen in Kenia. Samen met lokale hulporganisaties zorgt Cordaid
Mensen in Nood ervoor dat de mensen minder kwetsbaar worden in periodes van
droogtes. Dit doen ze door het creëren van nieuwe inkomstenbronnen of het realiseren
van waterbronnen. Hierdoor zijn de mensen minder afhankelijk van klimaatsinvloeden
en zo hoeft droogte niet altijd tot een ramp te leiden!
Meer informatie over Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood en de gesteunde
projecten: via website www.samskledingactie.nl of  073-687 1060.
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OPEN MIDDAG PETRUSSCHOOL

donderdag 1 april

Op donderdag 1 april, organiseren wij van 13.00-15.00 uur een open middag waarop
alle belangstellenden een kijkje kunnen nemen in de keuken van de Petrusschool.
Geheel in de geest van Pasen en ook van Witte Donderdag hebben we tijdens deze dag
het thema delen specifiek meegenomen. Vanuit de gedachte “iets doen voor een ander”
organiseren wij samen een Paasmarkt, waar U zelfgemaakte knutselwerkjes en
lekkernijen van de kinderen kunt kopen. De opbrengst komt ten goede aan onze
adoptieschool in Guatemala. Hopelijk tot ziens op de Petrusschool!
Tussenschoolse Opvang (TSO) bij BS St. Petrus zoekt enthousiaste vrijwilligers
De naast de Petrusschool gelegen kinderopvang ‘De Bellon’ is op zoek naar vrijwilligers
voor de Tussenschoolse Opvang (TSO). Enthousiaste dames en heren die zin en tijd
hebben om de kinderen van BS St. Petrus tussen de middag op te vangen, kunnen voor
meer informatie contact opnemen met: Annelies Knaapen,
hoofd Tussenschoolse Opvang MIK  043-3517171.

EERSTE HEILIGE COMMUNIE
Op zondag 25 april zullen onderstaande kinderen van de
basisscholen Limbrichterveld en Loedoes (parochie H. Paulus) in de Eucharistieviering
van 9.30 uur in de St.Petruskerk hun Eerste Heilige Communie ontvangen:
Lei Ackermans
Merlijn Arts
Sam Baars
Wendy Barendsz
Fraon Bischoff
Jill de Bree
Jarno Broers
Stan Claessens
Yuri Dijkstra
Isa Dreissen
Diego Ehlen
Sven van Eijs
Lieke Erven

Shakira Extra
Choënne Gielen
Jesse Hendrix
Jamie Houben
Rivolino Jörissen
Melvin Junghans
Lucas Laarmans
Chloë Lamers
Justin Lenselink
Imani Loontjes
Dena Kersemakers
Vicky Koch
Carlijn Krijger

Bas Mengels
Bjorn Munsters
Karlijn Nelissen
Jordi Sievers
Dawid Szrejder
Bram Sullot
Rinke Quix
Maud Vanwersch
Kim van Vehmendahl
Koen Vroemen
Sofie de Weerd
Ryanne Zelissen

Jongens en meisjes, van harte proficiat en Gods zegen bij deze mooie gebeurtenis!
Wij wensen jullie en jullie ouders een heel fijne en zonnige dag toe.
*************************** ***************************

VOORJAARSREIS NAAR PATER PIO EN FRANCISCUS
Stg Bon Pasteur organiseert van 25 mei t/m 3 juni een bedevaartsreis door Zwitserland en Duitsland naar o.a. Assisië (H. Franciscus) en San Giovanni Rotondo (H. Pater
Pio). Ook Bari, Cesenatico en Altötting worden bezocht. Kosten voor deze 10-daagse
busreis met verblijf in uitstekende 3-sterrenhotels obv half-pension: € 675,00.
Meer informatie of aanmelding: reiscoördinator G. van Rens,  06-52497965.
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VOOR EN NA PASEN:
PALMZONDAG, 28 maart om 16.30 uur: Vesperdienst in de Petruskerk

CHRISMA-MIS IN ROERMOND

woensdag 31 maart
Op of rond Witte Donderdag wordt er in alle kathedralen een feestelijke viering
gehouden waarin de heilige oliën (de chrismata) gewijd worden en de priesters hun
wijdingsgelofte aan de bisschop vernieuwen. In bisdom Roermond vindt deze
plechtigheid sinds enkele aantal jaren plaats op de vooravond van Witte Donderdag,
dit jaar dus op woensdag 31 maart. Bisschop Wiertz gaat in aanwezigheid van de
kanunniken, dekens en een groot aantal andere priesters en diakens, voor in een
feestelijke Eucharistieviering. Van veel parochies zijn er afgevaardigden aanwezig om
aan het eind van de Mis de oliën in ontvangst te nemen. De plechtigheid in de
Christoffelkathedraal (aan de Markt in Roermond) begint om 19.00 uur en is voor
iedereen toegankelijk.

MEEVIERDAGEN HEILIG TRIDUÜM

Witte Donderdag t/m Paaszondag

Geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd om het Heilig Paastriduüm mee te vieren met
de seminariegemeenschap in Abdij Rolduc te Kerkrade. Het programma omvat o.m.
deelname aan de liturgische plechtigheden in de Abdijkerk, gelegenheid tot nachtelijke
aanbidding, enkele voordrachten, de ‘stille dag’ op Goede Vrijdag, een boeteviering en
gelegenheid om het sacrament van Boete en Verzoening te ontvangen. Het triduüm
schenkt dit jaar speciale aandacht aan het door de paus uitgeroepen ‘Jaar van de Priester’.
Het is ook mogelijk een deel van het programma mee te volgen.
Plaats:
Grootseminarie Rolduc in Kerkrade
Aanvang:
Witte Donderdag 1 april tussen 17.00 en 18.00 uur
Sluiting:
Paasochtend, zondagmorgen 4 april
Informatie: mw. Lux-Zinzen,  045-5466930 (ma/di/do) of g.lux@bisdom-roermond.nl

MATTHAEUS-PASSION IN ROERMOND

Goede Vrijdag, 2 april
In het kader van het 450-jarig jubileum van het bisdom Roermond wordt op Goede Vrijdag,
2 april in de Sint-Christoffelkathedraal te Roermond, op de meest geëigende dag dat
deze kan worden uitgevoerd, de beroemde Matthaeus Passion van Bach uitgevoerd
door het Limburgs Symfonie Orkest o.l.v. Ed Spanjaard. Diverse solisten,
de Limburgse Koorschool Cantarella en de Laurenscantorij verlenen medewerking
aan deze bijzondere uitvoering.
Plaats:
St.-Christoffelkathedraal te Roermond
Ook op:
Tijd:
19.30 uur
wo 31 maart, 19.30 uur
Kosten:
€ 35,-- ://www.theaterhotelroermond.nl/
Theresiakerk Maastricht( € 39,00)
Kaartverkoop: www.theaterhotelroermond.nl
do 1 april, 19.30 uur:
Theater Heerlen (€ 30,00)
za 3 april, 19.30 uur
‘de Maaspoort’ Venlo (€ 29,50)
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VOOR DE JEUGD:
EURREGIONALE JONGERENDAG

zaterdag 24 april
In het kader van het jubileumjaar organiseert ons Bisdom een groot geloofsfeest
voor alle jongeren tussen 12 en 25 jaar uit de bisdommen Roermond, Hasselt,
Munster en Aken. Mgr. De Jong opent de dag om 11.00 uur in de Sint Servaas
in aanwezigheid van speciale vertegenwoordigers van de diverse bisdommen.
In de middag zijn op zo’n 20 locaties culturele, creatieve en theologische workshops en
presentaties van diverse katholieke bewegingen. Er is een grote eucharistieviering, een
gezamenlijk avondmaal, en in de avonduren een cultureel programma. Kom meevieren!
Plaats:
Maastricht
Tijd:
11.00 uur - 21.30 uur
Kosten:
€ 5,00
Meer info en opgave: www.bisdomjubileum.nl/jongerendag
***************************
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JAARDIENST TOON HERMANS

Op 22 april aanstaande is het tien jaar geleden dat de in Sittard geboren en
getogen, cabaretier, dichter en liedjesschrijver Toon Hermans overleed. In
de Eucharistieviering van zondag 25 april om 11.30 uur in de St.-Petruskerk
(Grote Kerk) wordt bijzonder stilgestaan bij de 10 e jaardienst voor Toon en zijn vrouw
Rietje. In de H.Mis, die wordt opgedragen door bisschop Frans Wiertz, zijn teksten en
liederen van Toon te horen; de Philharmonie verzorgt de muzikale omlijsting. Deze
Eucharistieviering vormt tevens de start van het speciale Toon Hermans-Jaar, dat zal
lopen tot en met 29 december 2010.

BEDEVAARTEN NAAR BANNEUX
Stg. Organisatie Limburgse Bedevaarten organiseert ook dit voorjaar,
van vrijdag 11 t/m dinsdag 15 juni, weer een Ziekentriduüm naar
het Belgische Maria-bedevaartsoord Banneux. Kosten: € 260,-- p.p.
voor 4 overnachtingen in de Hospitaliteit Banneux Notre Dame o.b.v. vol-pension,
vervoer in luxe touringcar, koffietafel op heen- en terugreis, en reis- en
annuleringsverzekering. Voor meer informatie en aanmelding (tot 12 april)
kunt u terecht bij: mw. R. Gieskens, Mgr. Claessensstr. 33  4519039
Op woensdag 19 mei vindt vanuit Zuid-Limburg weer de dagbedevaart naar Banneux
plaats. Kosten: € 38,50 incl warme maaltijd, (€ 18,00 excl. maaltijd). Ook voor informatie
of opgave voor deze dag kunt u contact opnemen met mw. R. Gieskens,  4519039.

Denkt u aan uw bijdrage voor de Vastenaktie?!?
Het Vastenzakje wordt in de Goede Week bij u thuis opgehaald!
PAROCHIEBLAD H. PETRUS EN H. MICHAËL – H. BERNADETTE – H. PAULUS
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Parochie H. Petrus en H. Michaël - Sittard
Pastoor-deken W. van Rens, Kloosterplein 10  4512275
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
Gerrit Duijf, Hub Dassenplein 60, 87 jaar
Mieke Geraedts-Derhaag, Cavaleriestraat 156, 77 jaar
Jeanne Colaris-Arets, Oude Heerlenerweg 41, 78 jaar
Frits Muller, Schoorweg 8, Berg a/d Maas, 62 jaar
Nel van Bavel-Smits, De Baenje, 90 jaar
zuster Emilie Maria (Janssen), Hoogstaete, 88 jaar
Jan Kremers, Baanderthof 14, 73 jaar
Annie Stassen-Pfennings, Putstraat 128, 71 jaar
Jet Jamar-Schurgers, De Baenje, 96 jaar
Lord Hermans, De Baenje, 95 jaar

†
†
†
†
†
†
†
†
†
†

8 - 2- 2010
15- 2- 2010
19- 2- 2010
24- 2- 2010
24- 2- 2010
26- 2- 2010
27- 2- 2010
1 - 3- 2010
4 - 3- 2010
17- 3- 2010

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

GEDOOPT
Aicha, dochter van echtpaar Pepplinkhuizen-Leys, Eisenhowerstr 361
Sayenna, dochter van echtpaar Roberts-Eype, Rembrandtstraat 50
Luuk, zoon van echtpaar Meens-Crijns, Koningsstraat 79, Born
Noam-David, zoon van echtpaar Evers-Helmyr, Lelystad

21- 2 -2010
21- 2- 2010
7- 3- 2010
21- 3- 2010

Gefeliciteerd! Wij bidden dat Aicha, Sayenna, Luuk en Noam-David onder de goede zorgen van
hun ouders en naar hun voorbeeld en ook dat van hun peetouders en van de hele
geloofsgemeenschap, mogen opgroeien tot goede christenen.
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KERKELIJK HUWELIJK
gaan huwen:
Marc Vullings en Suzanne de Hoogh, Landweringstr. 35

22 mei 2010 (Basiliek)

‘God, onze eeuwige Vader, beware u in eenheid van hart en
moge de vrede van Christus steeds wonen in u en in uw huis’ (Uit de huwelijksliturgie)

REGINA CARMELI
Zondag na de 1e vrijdag van de maand:
16.30 uur: uitstelling van het H. Sacrament, stille aanbidding
17.00 uur: Nederlandse Vespers en Eucharistische zegen
Alle andere zondagen:
10.45 uur: uitstelling van het H. Sacrament, aanbidding tot
17.00 uur: Duitse Vespers en Eucharistische zegen

GEBEDSAVOND: 19.30-21.00 uur:
dinsdag 6 april
* 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.
GEBEDSMORGEN
zaterdag 17 april
- 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 zijn,
en, indien gewenst, een speciale kinderzegen.
WOESTIJNDAGEN -in stilte “Wijsheid uit de woestijn”
11 t/m 14 mei
Dagen met persoonlijke begeleiding, “Zoeken naar de Levende” met de woestijnvaders
Leiding:
pater F. Vervooren
Aanvang:
dinsdag 11 mei, 17.00 uur
Sluiting:
vrijdag 14 mei, 13.30 uur
Kosten:
€ 159,-INFORMATIE: Bezinningshuis Regina Carmeli, Kollenberg 2, 6130 AA Sittard,
 
 4525380, Zr. M. Gisela of www.carmeldcj.nl.
Bent u niet (meer) in de gelegenheid om naar de kerk te komen en wilt u toch Ons Heer
ontvangen? Meld u dan even bij één van de priesters, diakens of administratie  4512275.
Op Witte Donderdag wordt de H. Communie aan huis gebracht.
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GEZINSVIERING PASEN - tevens Presentatieviering
Op zaterdag 27 maart is er om 18.00 in de St.-Petruskerk weer een
speciale Gezinsviering! Op deze vooravond van Palmzondag vieren
en gedenken we met de palmtakjes en de versierde Palmpasenstokken de intocht van Jezus in Jeruzalem. Tevens zullen in deze
H.Mis de Eerste Communicantjes van dit schooljaar zich aan de
parochie presenteren. Eenieder van harte uitgenodigd!

VASTENAKTIE 2010: MALAWI
In dit parochieblad vindt u weer het bekende Vastenzakje. Deze zakjes worden in de
Goede Week, 29 maart t/m 3 april, huis-aan-huis opgehaald. Een karwei waarin onze
vrijwillige collectanten heel wat tijd en energie steken. Helpt u een handje mee door hen
vriendelijk te ontvangen en het Vastenzakje al bij de voordeur klaar te hebben liggen!
Overigens is hulp bij het ophalen óók nog zeer welkom. Hebt u in de Goede Week een
paar uurtjes tijd om te collecteren, belt u dan even de administratie: 4512275.
Denk in deze Vastentijd aan onze arme medemens en geef uw vastenoffer
via Vastenzakje, offerblok in de kerk of giro 1996699 van ‘Kerk en Wereld’

UW AANDACHT S.V.P.
Zaterdag 27 maart: Om 18.00 uur in de St.-Petruskerk: Gezinsviering met presentatie
van de Eerste-Communicanten van dit jaar.
GOEDE WEEK
Zondag 28 maart: Palm- of Passiezondag: aan het begin van alle vieringen
wijding van de palmtakken en lezing van het palmevangelie van Lucas.
Van 29 maart t/m 3 april huis-aan-huis-inzameling van de Vastenzakjes!
Maandag 29 maart: aansluitend aan de avondmis van 19.00 uur in de St.-Petruskerk:
Boeteviering ter voorbereiding op het Paasfeest, met aansluitend de mogelijkheid het
Sacrament van Boete en Verzoening persoonlijk te ontvangen.
Donderdag 1 april: Witte Donderdag: Wij vieren en gedenken de instelling van de
heilige Eucharistie en het heilig Priesterschap door onze Heer Jezus Christus. Vanaf
16.00 uur wordt de H. Paascommunie gebracht aan zieken en aan-huis-gebondenen.
Om 19.00 uur wordt in de St.-Petruskerk voor de drie parochies gezamenlijk de
Plechtige H. Mis van Witte Donderdag gevierd, m.m.v. het Michielkoor,
waarna tot 24.00 uur gelegenheid is tot stille aanbidding van het heilig Sacrament.
Vrijdag 2 april, Goede Vrijdag: Verplichte vasten- en onthoudingsdag.
Wij vieren en gedenken het heilbrengende lijden en sterven van
onze Heer Jezus Christus. Om 15.00 uur in de St.-Petruskerk
(óók in de Paulus- en Bernadettekerk) de plechtige Kruisweg.
Om 19.00 uur in de St.-Petruskerk de plechtige liturgie van Goede Vrijdag
met lezingen, lijdensverhaal, voorbeden, kruisverering en communiedienst.
Zaterdag 3 april, Paaszaterdag of Stille Zaterdag:
Om 21.00 uur begint de Paaswake (ook in de Pauluskerk), waarin de Paasboodschap van
de Verrijzenis wordt verkondigd en uitgejubeld, en onze doopbeloften hernieuwd worden.
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Zondag 4 april, Hoogfeest van Pasen, Verrijzenis van de Heer. Wij vieren de
Verrijzenis van onze Heer Jezus Christus, waarmerk en onderpand van onze eigen
verrijzenis uit de dood. De Heilige Missen zijn als op zondag.
Maandag 5 april: Paasmaandag, Maandag onder het octaaf van Pasen.
De Missen zijn als op zondag. De H.Mis van 11.30 uur is een speciale
Gezinsmis; aansluitend zijn alle kinderen uitgenodigd mee te gaan paaseieren
zoeken; bij mooi weer op de speelplaats van de Petrusschool, bij slecht weer in
het ZMC-honk (Leijenbroekerweg 31).
Dinsdag 6 tot en met zaterdag 10 april: Paasoctaaf: een week lang vieren wij
het Hoogfeest van Pasen, van de Verrijzenis van de Heer.
Zondag 11 april: Tweede Zondag van Pasen, Beloken Pasen, Zondag vd Goddelijke
Barmhartigheid.
Zondag 18 april: Derde Zondag van Pasen.
Zaterdag 24 april: Sam’s Kledingactie Mensen-in-Nood
Zondag 25 april: Vierde Zondag van Pasen. Om 9.30 uur in de Petruskerk: viering van
de E.H. Communie van de communicantjes van basisscholen Limbrichterveld en Loedoes.
Om 11.30 uur in de Petruskerk: H.Mis b.g.v. de 10 e jaardienst van Toon Hermans, met
bisschop Wiertz als hoofdcelebrant en muzikale medewerking van de Philharmonie.
De H. Mis in de Basiliek wordt opgeluisterd door het Byzantijns koor uit Drenthe.
Vrijdag 30 april: Koninginnedag
Om 10.30 uur is er in de St-Petruskerk een Oecumenische Gebedsviering,
met muzikale medewerking van de Philharmonie en het Koor Sound ’70.

KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES
Attentie: het volgend parochieblad bestrijkt de periode van 1 mei tot 12 juni.
Misintenties die u daarin graag vermeld wilt zien, dienen uiterlijk
op vrijdag 23 april 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 banknummer 147603676,
beide t.n.v. Parochie H. Petrus en H. Michaël te Sittard o.v.v. misintentie en datum.
ST.-PETRUSKERK
Zaterdag 27 maart
Meulenberg-Schreurs; plev Frits Muller
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
(Petruskoor)
18.00 uur Gezinsmis-Presentatiemis
16.30 uur Vespers
Maandag 29 maart
gestplev voor de zielenrust van overl echtp
08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en
Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
Hendriks
Catharina Krux plev Gertruda Dieteren-van
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Neer, Nico Schmeitz; nadienst Mieke
19.30 uur Boeteviering (samenzang)
Geraedts-Derhaag, Jeanne Colaris-Arets,
Dinsdag 30 maart
Jan Kremers, Annie Stassen-Pfennings, Jet
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Jamar-Schurgers (samenzang)
19.00 uur gestev levenden en overledenen
GOEDE WEEK
vd fam Bitsch-Lejeune
Zondag 28 maart, Palm- of Passiezondag
Woensdag 31 maart
11.30 uur gestpljrd Mia Zentjens-Paes en
08.00 uur ev Louis Corbeij
Wiel Zentjens, overl ouders Frits en Leonie
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
PAROCHIEBLAD H. PETRUS EN H. MICHAËL – H. BERNADETTE – H. PAULUS
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Donderdag 1 april, Witte Donderdag
PAASTRIDUÜM
08.00 uur geen H. Mis
19.00 uur gestplev voor de zielenrust van
mgr. Ben Janssen, echtp Caulfield-Tholen
(Michielkoor)
Vrijdag 2 april, Goede Vrijdag
15.00 uur Kruisweg (samenzang)
19.00 uur Kruisverering (samenzang)
Zaterdag 3 april, Stille Zaterdag
HOOGFEEST VAN PASEN,
Heilige Paasnacht
21.00 uur Paaswake gestpljrd voor de
zielenrust van pastoor-deken mgr. Ben
Janssen, van zijn ouders, echtelieden
Janssen-de Ponti, en van zijn broer en
zusters; gestplev levende en overl leden vd
fam Triepels-Vermij en Jansen-Renckens en
voor Zef en Truus Triepels-Janssen, voor de
zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs en
Maria Hubertina Catharina Krux; plev
levenden en overledenen vd fam Dieteren
en de fam Hellbach, overl echtelieden
Schrijen-Tholen; nadienst Jan Kremers,
Annie Stassen-Pfennings Jet JamarSchurgers (Petruskoor)
Zondag 4 april, Paaszondag,
Verrijzenis van de Heer
11.30 uur plzwd Mieke Geraedts-Derhaag,
Jeanne Colaris-Arets; gestpljrd Jean
Willems, ouders Custers-Stassen, overl
echtp Grijs-Heylands, overl fam MertensPötsch; gestplev overl echtp DaniëlsLaumen, overl ouders Eyckeler-Buijzen en
dochter Marijke, Lies Roppe en
overledenen vd fam Roppe-Kissels; pljrd
Ton Schalkx en Jules van Banning, ouders
Jeu Tonglet en Maria Boonen, overl ouders
Lenie en Laurens Erkens-Ruers en de fam
Erkens en Ruers; plev Tom Landman, Miny
Reijnders-Kuijpers, Cor de Wit en Dory
Neilen, Frits Muller (Petruskoor)
Maandag 5 april,
Tweede Paasdag
11.30 uur Gezinsmis
plev Klaus Scheibe (samenzang)
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Dinsdag 6 april
dinsdag onder het octaaf van Pasen
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
ev tev de H. Engelbewaarders uit
dankbaarheid voor bescherming en leiding
19.00 uur gestev overl echtp Feron-Hoenen
en em-past. Eduard Hoenen
Woensdag 7 april
woensdag onder het octaaf van Pasen
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
ev tev St. Joseph v goede gezinnen en de
moed om godsdienstig te leven
19.00 uur gestjrd Trude Zeekamp; ev overl
ouders Meerts en tev H. Antonius
Donderdag 8 april
donderdag onder het octaaf van Pasen
08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en
Hendriks
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.30 uur Lof (samenzang)
Vrijdag 9 april
vrijdag onder het octaaf van Pasen
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur ev Robert Thijssen en Klaus
Scheibe, voor heilige priesters en
religieuzen en voor de vrede,
Zaterdag 10 april
zaterdag onder het octaaf van Pasen
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
ev voor priesterroepingen in parochie,
dekenaat en bisdom
18.00 uur gestpljrd overl ouders PaquesDols en dochter Elvire, overl ouders en
grootouders van Acker-Klinkenbergh en
zoon Paul, overl ouders Kissels-Van Neer
en ouders Tossaint-Weerenbeck; gestplev
overl fam Muyres-Maessen, voor de
zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs en
Maria Hubertina Catharina Krux; pljrd Hein
Frenken, overl ouders Math en Fien
Thissen-Janssen; plev Nico Schmeitz,
Gerda de Visser-Van der Kamp (vw
Felicitatiedienst) Leonie Dieteren-Meyer,
ouders Gisbertz-Wijnen en kinderen;
nadienst Jan Kremers, Annie StassenPfennings Jet Jamar-Schurgers (samenzang)
13e jaargang, nr. 4 – 27 maart 2010

Zondag 11 april, Beloken Pasen,
Tweede Zondag van Pasen,
zondag vd Goddelijke Barmhartigheid
11.30 uur plzwd Frits Muller; gestpljrd
voor de zielenrust van Willy KarmelkOremus en haar echtgenoot; pljrd Emile
Wagemans (samenzang)
Maandag 12 april
08.00 uur ev overl ouders Leonard Dieteren
en Maria Brandts uit dankbaarheid, tev de
H. Geest voor allen, die in ons bisdom en in
de parochies zijn gesteld om leiding te
geven
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
ev Klaus Scheibe
Dinsdag 13 april
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev overleden echtpaar
Kaptein-Haagmans
Woensdag 14 april
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
ev Martin Meuwissen en dochter Josette
19.00 uur ev overl ouders Meerts
Donderdag 15 april
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
ev fam Wyszenko, Meerts en Hendriks
19.00 uur gestev R.P. Jan Janssen
19.30 uur Lof (samenzang)
Vrijdag 16 april
08.00 uur gestev Lies Roppe en
overledenen vd fam Roppe-Kissels, echtp
Caulfield-Tholen
19.00 uur ev voor heilige priesters en
religieuzen en voor de vrede
Zaterdag 17 april
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
18.00 uur plzwd Jan Kremers, Annie
Stassen-Pfennings; gestplev overl ouders
Beursgens-Schörgers, voor de zielenrust v
overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria
Hubertina Catharina Krux; pljrd overl
ouders Lommen-Peeters en kleinzoon Loek;
plev Arthur, Nelly en Juul Gisbertz
(samenzang)
Zondag 18 april
Derde Zondag van Pasen
11.30 uur plzwd Jet Jamar-Schurgers; pljrd

voor Adrianus Oomens en zijn zus
Hendrika; plev overl familieleden PierWeijzen (Petruskoor)
Maandag 19 april
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev Frits Pfennings; ev Klaus
Scheibe
Dinsdag 20 april
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev overledenen vd fam
Feron-Hoenen, Corry Close en familie
Woensdag 21 april
08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en
Hendriks en mgr Ben Janssen
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 22 april
08.00 uur ev overledenen vd fam SmeetsBouwels
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.30 uur Lof (samenzang)
Vrijdag 23 april
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur: gestev overleden echtpaar
Meulenberg-Kleuters
Zaterdag 24 april
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen,
Freek Boels; ev overl grootouders SimonisTummers en ouders Hage-Simonis
18.00 uur plzwd Tom Landman; gestpljrd
overl echtpaar Martens-Van Loo; gestplev
voor de zielenrust v overl echtp Jan Gerard
Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux;
pljrd overl ouders Libert-Driessen en fam
Paques (samenzang)
Zondag 25 april, Roepingenzondag
Vierde Zondag van Pasen,
Zondag van de Goede Herder,
09.30 uur viering Eerste H Communie
communicantjes Limbrichterveld/Hoogveld

plev voor alle Communicanten en hun fam
11.30 uur 10e jaardienst Toon Hermans
gestpljrd Margriet Roebroek-Diederen,
overl ouders Sjeng Janssen en Maria
Janssen-Schurgers, overl echtpaar
Bergmans-Schattenberg, overl echtp Van
den Camp-Pasmans en dochter Riet van den
Camp; 10e pljrd Toon en Rietje Hermans,
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Donderdag 29 april
pljrd Toussaint Starren, Sjeer Geilen en
H. Catharina van Siena,
voor Zus Geilen-Kramer (Philharmonie)
maagd en kerklerares, patrones van Europa
Maandag 26 april
08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Hendriks
19.00 uur gestev em-pastoor Eduard
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Hoenen; ev Klaus Scheibe
19.00 uur Lof (samenzang)
Dindag 27 april
H. Petrus Canisius, priester en kerkleraar Vrijdag 30 april
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
10.30 uur Oecumenische dienst bgv
19.00 uur gestev overl ouders KleinjansKoninginnedag (Philharmonie +Sound ’70)
Kühnen; ev echtp Keymis-Buynk,
19.00 uur gestev overl echtpaar LejeuneWoensdag 28 april
Hassig
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Zaterdag 1 mei
19.00 uur gestev overl ouders Schaekens08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Peulen en zonen Jozef en Martin
ST.-MICHIELSKERK
Tweede Zondag van Pasen,
Zondag 28 maart,
zondag vd Goddelijke Barmhartigheid
Palm- of Passiezondag
08.30
uur gestev echtp Caulfield-Tholen
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
09.30
uur gestplev voor de zielenrust van
09.30 uur gestplev voor de zielenrust van
overl
echtp
Jan Gerard Grijs en Maria
overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria
Hubertina
Catharina
Krux (samenzang)
Hubertina Catharina Krux (samenzang)
Zondag
18
april
HOOGFEEST VAN PASEN
Derde Zondag van Pasen
Zondag 4 april, Paaszondag,
08.30
uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Verrijzenis van de Heer
09.30
uur
gestplev voor de zielenrust van
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria
09.30 uur gestpljrd diaken Thijs
Hubertina Catharina Krux; pljrd Roos
Cornelissen en echtgenote Zus CornelissenIJzendoorn-Wagemans (samenzang)
Konings; gestplev Corry Wetzels-Wilms en
Zondag 25 april, Roepingenzondag
voor bijzondere intentie, voor de zielenrust
Vierde Zondag van Pasen,
van overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria
Zondag van de Goede Herder,
Hubertina Catharina Krux (Michielkoor)
08.30 uur gestpljrd fam Tummers-Van Erp;
Maandag 5 april, Tweede Paasdag
gestev echtp Caulfield-Tholen
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
09.30 uur gestplev voor de zielenrust van
09.30 uur gestplev fam Derrez (samenzang)
overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria
Zondag 11 april, Beloken Pasen,
Hubertina Catharina Krux (samenzang)

GEBEDINTENTIES IN HET JUBILIEUMJAAR
Laat ons bidden dat wij dankbaar zijn aan de ouders en voorouders
die ons het christelijk geloof hebben overgeleverd;
dat wij deze dank mogen uitdrukken door zelf stand te houden in
geloof en te volharden in het gebed,
dat onze liefde voor de Heer groeit en vruchten draagt
dat Hij onze Kerk steeds sterker tot zijn teken en instrument van
geloof en liefde in deze wereld moge maken.
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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 27 maart
09.00 uur voor overl echtp CaulfieldTholen,
Zondag 28 maart, Palm- of Passiezondag
10.30 uur voor pater Sjeng Verdonschot
msc (vw de kerststalbouwers), voor overl
echtp Caulfield-Tholen
Witte Donderdag - Goede Vrijdag –
Paaszaterdag: géén HH Missen
HOOGFEEST VAN PASEN
Zondag 4 april, Paaszondag,
Verrijzenis van de Heer
10.30 uur uit dankbaarheid bij 50-jarig
huwelijk, voor alle levende en overl leden vd
Aartsbroederschap, overl ouders CastroSchellinx, overl Liza Joosten, overl ouders
Simons-Magermans en overl ouders UbbenMaintz, overl echtp Caulfield-Tholen
Maandag 5 april, Tweede Paasdag
10.30 uur zeswekendienst Pater Sjeng
Verdonschot msc, voor overl echtpaar
Caulfield-Tholen, voor zegen voor Carla
Kaay-de Harde
Donderdag 8 april
10.30 uur voor de leden vd Kinderkrans en
leden vd Aartsbroederschap, voor Harry
Diederen en dochter Margriet, voor overl
echtp Caulfield-Tholen
Vrijdag 9 april
08.30 uur voor overl echtp CaulfieldTholen, voor een goede afronding van studie
voor Ewoud vd Nes
Zaterdag 10 april
09.00 uur voor overl echtp CaulfieldTholen, uit dankbaarheid en waardering
voor alle gebeden, voor het welzijn van
Anneke de Harde
Zondag 11 april, Beloken Pasen,
Tweede Zondag van Pasen,
zondag vd Goddelijke Barmhartigheid
10.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen

Donderdag 15 april
10.30 uur voor de leden vd Kinderkrans en
leden vd Aartsbroederschap, voor overl
echtp Caulfield-Tholen, Pierre Schmeits,
Leonie Paques
Vrijdag 16 april
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen, uit
dankbaarheid en voor het welzijn van de
kinderen
Zaterdag 17 april
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Zondag 18 april
Derde Zondag van Pasen
10.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 22 april
10.30 uur voor de leden vd Kinderkrans en
leden vd Aartsbroederschap, voor fam
Joosten-Gonera, overl heer De Harde jr,
overl echtp Caulfield-Tholen,
Vrijdag 23 april
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen,
voor welzijn voor Aartje Metz
Zaterdag 24 april
09.00 uur uit dankbaarheid voor goed
huwelijk en liefdevolle band met kinderen
en kleinkinderen, voor overl echtp
Caulfield-Tholen
Zondag 25 april, Roepingenzondag
Vierde Zondag van Pasen,
Zondag van de Goede Herder,
10.30 uur voor overl echtp Caulfield-Tholen
(Byzantijns Koor Drenthe)
Donderdag 29 april
H. Catharina van Siena,
maagd en kerklerares, patrones van Europa
10.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans
en leden vd Aartsbroederschap, voor overl
echtp Caulfield-Tholen, voor welzijn voor de
heer Hagedorn
Vrijdag 30 april
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Zaterdag 1 mei
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
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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 28 maart: Palm- of Passiezondag
Cantate
10u30 Zwd. Bertha Zarubajko-Lam; jrd. Marie-Thérèse Coenen;
jrd. ouders Maas-Wolfs, schoonzoon Jan Scheren en kleinkind Marcel
nadienst: Liesbeth van Daal-Konings
Dinsdag 30 maart
19u00 tev. OLV van Lourdes en H.Bernadette
19u30 Boeteviering
Vrijdag 2 april: Goede vrijdag (vasten- en onthoudingsdag)
15u00 Kruisweg
Zondag 4 april: HOOGFEEST VAN PASEN
Bernadettekoor
10u30 Jrd. Bob Hanselaar; jrd. Tiny Nolten-Brands;
Reinhard en Fien v.d.Brock-Limpens; nadienst: Liesbeth van Daal-Konings
Maandag 5 april: Tweede Paasdag
Schola Gregoriana Sittardiensis
10u30 levenden en overleden leden v.d. KBO Baandert
Dinsdag 6 april
9u00 gest.H.Mis tev. OLV van Lourdes en H.Bernadette
Donderdag 8 april
9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven
Zondag 11 april: 2e zondag van Pasen (Beloken Pasen) Kinderkoor
10u30 pastoor Jos.Linssen
Dinsdag 13 april
9u00 gest.H.Mis tev. OLV van Lourdes en H.Bernadette
Donderdag 15 april
9u00 Gest.H.Mis tev H.Bernadette; roepingen tot priesterschap, diaconaat en rel.leven
Zondag 18 april: 3e zondag van Pasen
10u30 voor de geloofsopvoeding in de gezinnen
Dinsdag 20 april
9u00 t.e.v. H. Bernadette
Donderdag 22 april
9u00 roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
Zondag 25 april: 4e zondag van Pasen
Bernadettekoor
10u30 Jrd.ovl.oud. Reckmans-Spitters
Dinsdag 27 april: H.Petrus Canisius, priester en kerkleraar
9u00 t.e.v. OLV van Lourdes
Donderdag 29 april: Feest: H.Catharina van Siena, maagd en kerklerares
9u00 roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
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OVERLEDEN
8 februari:
Bertha Zarubajko-Lam (77 jaar), Sleutelbloem 11
18 februari: Liesbeth van Daal-Konings (75 jaar), Jozef Hoenstraat 15
Mogen zij rusten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer

50e VASTENACTIE
Voor de jubileumcampagne heeft Vastenaktie
één land centraal gesteld: Malawi. Dit is één van
de armste landen in Zuidoost Afrika. De 50e
Vastenaktie gaat over boerengezinnen en gemeenschappen in Malawi en de manier
waarop zij met landbouw niet alleen voorzien in hun eigen behoefte aan voedsel, maar
vooral ook een bron van inkomsten ontwikkelen.
Zoals gebruikelijk zullen in de laatste twee weken van de Vastentijd de medewerkers bij u
thuis aanbellen met de bekende vastenzakjes. Dat is dus tussen 22 maart en 2 april. Treffen de medewerk(st)ers u niet thuis aan, dan kunt u het door u gevulde zakje ook in de
brievenbus achter in de kerk of in de brievenbus van de pastorie deponeren.
MEDEDELINGEN ROND PASEN
- Op Palmzondag 28 maart worden tijdens de H.Mis
de Palmtakken gezegend en wordt het Passieverhaal
gelezen.
- Dinsdag 30 maart is om 19.30 uur na de H.Mis van
19 uur de boeteviering voor Pasen.
- Bent u met Pasen niet in de gelegenheid naar de
kerk te komen en wilt u toch de H.Communie ontvangen, geef dit dan even door: pastorie:
Baandert 23, tel. 4513381. Ook u zult dan op Witte Donderdag 1 april thuis de
H.Communie gebracht krijgen.
Triomfantelijk wordt Hij de
stad Jeruzalem binnengehaald.
De Palmtakken zijn niet van de
lucht. Nu gaat het gebeuren!

Met brood en beker maakt Hij duidelijk wie Hij is
- Witte Donderdag 1 april is één viering voor onze 3 parochies
in de Petruskerk om 19 uur.
- Goede Vrijdag: in alle 3 parochies 's middags om 15 uur de Kruisweg.
's Avonds om 19 uur is alleen in de Petruskerk
Die Vrijdag was goed,
de plechtige avonddienst van Goede Vrijdag.
want zo moest het gebeuren
- Voor de Paaswake bent u welkom in de
Maar die Zondag was beter,
Petruskerk op zaterdag 3 april om 21 uur.
want Christus is Verrezen
- Op 1e en 2e Paasdag is in de Bernadettekerk
Zalig Pasen
om 10.30 uur een plechtige H.Mis.
ROEPINGENZONDAG
De bisschop schrijft ieder jaar bij gelegenheid van roepingenzondag (4e zondag van Pasen)
een brief waarin hij speciale aandacht schenkt aan de bijzondere roeping van de mens.
Tevens beveelt hij een collecte aan voor de priester- en diakenopleiding van ons bisdom.
We houden daarom op zondag 25 april een deurcollecte voor dit doel.
KERKBALANS 2010: EEN KERK IS VAN BLIJVENDE WAARDE
Uw kerkbijdrage kunt u overmaken op gironummer 157.19.73
t.n.v. Parochie H.Bernadette, Baandert 23, Sittard.
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  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


PALMZONDAG

Zaterdag 27 mrt
19.00 u. OLV van Lourdes
Maandag 29 mrt 19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
Woensdag 31 mrt 19.00 u. Ter ere van H. Antonius
19.30 u. Boeteviering
Vrijdag 2 apr
15.00 u. Goede Vrijdag - Kruisweg
HOOGFEEST VAN PASEN

Zaterdag 3 apr
Maandag 5 apr
Woensdag 7 apr

21.00 u. Paaswake - OLV van Lourdes
Géén H.Mis
19.00 u. Ter ere van H. Antonius
2E ZONDAG VAN PASEN

Zaterdag 10 apr
19.00 u. OLV van Lourdes
Maandag 12 apr 19.00 u. Tonnie Willemen (verjaardag)
Woensdag 14 apr 19.00 u. Ter ere van H. Antonius
3E ZONDAG VAN PASEN
Zaterdag 17 apr
19.00 u. Jrd Overleden ouders Kessels-Van Montfort
Maandag 19 apr 19.00 u. Willy van Hees en overleden ouders Keijzers-Franken
Woensdag 21 apr 19.00 u. Ter ere van H. Antonius
4E ZONDAG VAN PASEN
Zaterdag 24 apr
19.00 u. Jrd Overleden familieleden Hall-Bondrager
Maandag 26 apr 19.00 u. Jrd Overleden familieleden Thissen-Tummers
Woensdag 28 apr 19.00 u. Ter ere van H. Antonius

Extra collecte Misdienaars
Op zaterdag 27 maart en op Paaszaterdag 3 april is er na afloop
van de H.Mis een extra deurcollecte ten behoeve van de misdienaars.
Deze opbrengst zal gebruikt worden voor hun jaarlijkse uitstapje.
Met deze collecte kunnen we laten zien hoe dankbaar we zijn met de
inzet van deze groep jongeren. Van harte aanbevolen!
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Parochiemededelingen H. Paulusparochie
Van maandag tot zaterdag is om 18.30 uur het rozenhoedje, en op vrijdag Lof.
Op donderdagmorgen is de kerk van 10.00 - 12.00 uur geopend voor stil gebed.
Goede Vrijdag om 15.00 uur: kruisweg.
Paaszaterdag om 21.00 uur de plechtige Paaswake met ontsteking van het Paas-vuur.
Paaszondag en Paasmaandag is er géén H.Mis in de H. Pauluskerk.
Voor de plechtigheden van het Paastriduüm kunt u terecht in de St. Petruskerk.
Op zondag 25 april ontvangen 38 kinderen van de basisscholen Limbrichterveld en
Loedoes hun Eerste Heilige Communie, in de H.Mis van 9.30 uur in de St.-Petruskerk.
Misintenties voor het volgende parochieblad opgeven tot 17 april 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.
Overleden
Paulini Schmeitz, 96 jaar, Smithlaan 151
Gerrit Duijf, 87 jaar, De Lemborgh
Jeanne Wolfs-Boon, 90 jaar, Molenweg 55
Moge zij rusten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer

De Paaskaars
De mens is vanouds in staat om zelf licht te scheppen. Zo had hij een middel tegen de
duisternis die als een kwade macht werd beschouwd. Een brandende fakkel of kaars
betekende niet alleen verlichting, maar ook een afweer tegen boze geesten.
In de middeleeuwen gaat ze deel uitmaken van de paaswake in de westerse Kerk. In
de Paaswake wordt de aangestoken kaars gezien als het symbool van Christus die het
licht voor de wereld is. Maar eerst wordt de kaars getekend met symbolen die
betrekking hebben op Christus. Ze wordt versierd met een kruis, het teken van Zijn
lijden en dood. Op de kaars staan de begin- en eindletter van het Griekse alfabet, de
alpha en omega, en het jaartal. Dit drukt uit dat Christus als God het begin en einde
van alle tijden beheerst. Er worden vijf wierookkorrels ingestoken die de vijf wonden
van Christus symboliseren.
De brandende paaskaars is met dit alles het symbool van Christus die door zijn
verrijzenis dood en lijden, duisternis en kwaad heeft overwonnen. Wanneer dan onder
de processie met de paaskaars alle kaarsjes van de kerkgangers worden aangestoken,
betekent dit dat het licht van Christus bestemd is voor alle gelovigen.
Dat wij met Pasen deel mogen krijgen aan de genade van Jezus' verrijzenis, zodat wij
van harte kunnen zeggen: "De Heer is mijn herder, mij zal niets ontbreken. Hij wijst
mij te liggen in grazige weiden, Hij voert mij naar wateren der rust. Hij behoedt mijn
ziel voor verdwalen, … " (Psalm 23, 1-3a). Dan zal de nieuwe lente in ons hart
aanbreken.
Zalig Pasen!
PAROCHIEBLAD H. PETRUS EN H. MICHAËL – H. BERNADETTE – H. PAULUS
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VIERINGEN ROND PASEN
BOETEVIERINGEN:

WITTE
DONDERDAG:

Maandag 29 mrt 19.30 uur:
Dinsdag 30 mrt 19.30 uur :
Woensdag 31 mrt 19.30 uur :

19.00 uur Pl. Witte Donderdagmis Petruskerk

GOEDE VRIJDAG:

15.00 uur
15.00 uur
15.00 uur
19.00 uur

PAASZATERDAG:

21.00 uur Paaswake
21.00 uur Paaswake

1E PAASDAG:
2E PAASDAG:

Petruskerk
Bernadettekerk
Pauluskerk

Kruisweg
Kruisweg
Kruisweg
Kruisverering

Petruskerk
Pauluskerk
Bernadettekerk
Petruskerk 20.30 uur
Petruskerk
Pauluskerk

als op zondag
als op zondag

Het Heilig Paastriduüm
“Daar Christus het werk van de verlossing der mensen en van de volmaakte verheerlijking
van God bovenal heeft voltrokken door zijn paasmysterie, waarin Hij onze dood heeft teniet
gedaan door te sterven en ons leven hersteld door te verrijzen, is het Paastriduüm van het
lijden, de dood en de verrijzenis van de Heer het stralende hoogtepunt van het gehele
liturgische jaar. Evenals de zondag het hoogtepunt van de week vormt,
is het hoogfeest van Pasen het hoogtepunt van het liturgisch jaar.”
(uit: de Apostolische Brief 'De viering van het paasmysterie', paus Paulus VI)
Het Paastriduüm begint met de avondmis van Witte Donderdag; het hart ervan is de
Paaswake en het wordt besloten met het avondgebed van Paaszondag. De plechtige wake in
de paasnacht (door de heilige Augustinus ‘de moeder van alle heilige nachtwaken’ genoemd) heeft een bijzondere betekenis. Daarin ziet de kerk wakend uit naar Christus'
verrijzenis en viert zij deze in de sacramenten van de christelijke initiatie. Tegelijk vernieuwt
het volk van God door de hernieuwing van de doopbelijdenis zijn verbond met Christus die
als de Heer verrijst. Daarom vindt de viering van deze heilige wake geheel in de nacht
plaats, dat wil zeggen, ze begint na het invallen van de duisternis of eindigt vóór de dageraad
van de zondag.'.

Priesters, diakens, kerkbestuur en medewerkers
wensen u allen een Zalig en Gezegend Pasen!
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