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Dit parochieblad is bedoeld voor een periode van 6 weken.
De volgende aflevering verschijnt 12 juni 2010.

JEZUS IS ONTROERD
In de laatste weken van de Paastijd lezen we ook de afscheidsrede, beter gezegd het
afscheidgebed van Jezus. We kunnen het lezen in hoofdstuk 17 van Johannes. De
evangelist vertelt ons hoe Jezus zelf ontroerd is nu de dag komt dat Hij ons gaat
verlaten. Hij zegt letterlijk in zijn gebed: “Ik bid voor hen. Niet voor de wereld bid Ik
maar voor hen die U mij hebt toevertrouwd, omdat zij de uwen zijn…” en even later
zegt Jezus: “…zij blijven achter in de wereld terwijl Ik naar U toekom. Heilige Vader,
bewaar hen in uw naam... opdat zij één mogen zijn zoals Wij.” Een ontroerende Jezus
die zo’n woorden uitspreekt. Ik las onlangs van een collega een mooie bezinning aan
de hand van vier kleine levensverhalen. Ze gaan alle vier over Margriet. Eerst het
verhaal van haar vader.
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DE VADER
‘Margriet is een lieveling. Ze is misschien niet zo bijdehand als andere kinderen. Maar
ze is ontzettend lief. Ik zou haar voor geen goud willen missen. Mensen kunnen me
het ergste pijn doen door te vragen: “Hebt u een ongelukkig kind?” Nee dus. Ik heb
een gelukkig kind en ik ben een gelukkige vader. Maar soms lig ik wakker ‘s nachts.
Dan denk ik aan later, als wij er niet meer zijn. Ik kan niet van Dirk verwachten dat hij
met zijn zusje blijft optrekken... Ja, aan doodgaan moet ik niet denken.’
DE MOEDER
Nu het verhaal van haar moeder.
‘Toen Margriet geboren werd zag ik meteen dat ze anders was. Ik wilde het niet zien.
Toch bleef het gevoel knagen dat ik een slechte moeder was. Ik had het niet goed
gedaan. Het heeft lang geduurd voordat ik durfde zeggen dat ik me schuldig voelde. Ik
had wel niet gerookt en bijna nooit gedronken tijdens de zwangerschap; maar ík had
haar in deze wereld gezet, zo onvoltooid, zo kwetsbaar. Ze heeft altijd zorg nodig.
Wie zal die geven als ik er niet meer ben?’
DE LEIDSTER
Nu het verhaal van een leidster van het dagverblijf.
‘Ik hou van mijn werk. Het is dankbaar werk. De bewoners zijn zo
aanhankelijk en dankbaar en levenslustig en echt. Mijn vriendinnen
vinden dat ik een zware baan heb, maar ze weten niet wat ze missen.
Neem nu Margriet. Het is ontroerend om te zien hoe ze hier opleeft.
Ze vindt het heerlijk als de muziek aangaat en ze gewoon mag mee wiegen met de
klanken. Haar ogen stralen als ik haar dan eens knuffel. Ik durf het bijna niet aan haar
moeder te vertellen hoe vrolijk ze hier is. De goeie vrouw denkt dat ze onmisbaar is.’
MARGRIET
Tenslotte het verhaal van Margriet zelf.
‘Brigit is lief. Soms gaan we dansen. Dan lachen we. Maar soms ben ik bedroefd. Er
gebeuren zoveel ongelukken. Als iemand onder een auto komt. Mamma is ook lief. En
mijn pappa is lief. En Dirk. Mamma wordt oud. Ik hoop niet dat ze onder een auto
komt. Maar gewoon doodgaat. In bed.’
ZORG OM NABESTAANDEN
Er zijn mensen die zich kunnen overgeven aan de dood en hun wereld loslaten. Zij
schudden alle zorgen van zich af en laten de voortgang van de geschiedenis rustig
over aan anderen. Er zijn ook mensen die geplaagd worden door angstige scenario’s.
Ze zijn doodsbang dat hun kleinkind zich niet zal handhaven in een toekomst van
honger, oorlog, bedreiging en geweld. Het is goed te begrijpen dat ouders met een
gehandicapt kind zich zorgen maken en bidden: ‘God behoedt degenen die
achterblijven.’ Of, zoals onlangs iemand op zijn sterfbed zei: ‘Ik ben niet bang om
dood te gaan, maar ik voel me zo ellendig en diepbedroefd dat ik mijn vrouw alleen
moet achterlaten.’
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JEZUS' ZORG OM ONS
Johannes beschrijft dus hoe Jezus een toespraak voor zijn leerlingen houdt. Jezus heeft de
dood voor ogen. Hij is bezorgd om de leerlingen. Hij bidt voor hen. Als Johannes zijn
verhaal opschrijft, weet hij in welke vijandige wereld de leerlingen terecht gekomen zijn.
De Romeinen roeren zich. Ze hebben Jeruzalem met de grond gelijk gemaakt. In Rome
hebben Jezus’ volgelingen het zwaar te verduren. Jezus heeft er moeite mee om zijn
vrienden achter te laten, meer dan met het sterven zelf. Jezus bidt dat zijn vrienden leven
en toekomst mogen hebben, ook als Hij er niet meer is. Aan de ene kant hoor ik
bezorgdheid om de nabestaanden, aan de andere kant hoor ik het vertrouwen dat God
toekomst zal schenken.
Er komt een moment waarop een mens zijn totale machteloosheid moet erkennen en zijn
ogen moet sluiten, op hoop van zegen. De wereld zal verder draaien, zonder ons. Ook wij
kennen in onze tijd hoe we als kerk het zwaar te verduren hebben. Vijandschap, boosheid
en verwijten krijgen meer aandacht dan liefde, trouw en rechtvaardigheid. Toch gaat die
wereld verder. Straks misschien zonder ons… maar niet zonder God. Het is die overgave
en Godsvertrouwen welke de apostel Johannes ook in 2010 ons voorhoudt: God blijft
zijn liefde en zorg naar ons uitstralen.. Het is onze opdracht om als gedoopte – bijzonder
in de Paastijd - hieraan mee te werken.
Dag-in …. Dag uit!
Dank voor uw gebed en Godsvertrouwen.
Deken W. van Rens.
********************************************************************

EERSTE HEILIGE COMMUNIE
Zondag 30 mei breekt de grote dag aan voor de 39
communicantjes van de basisscholen St. Petrus,
De Baandert, Aan de Meule en Gustav Hoefer. In de feestelijke Eucharistieviering
van 9.30 uur in de St.Petruskerk ontvangen zij hun Eerste Heilige Communie.
Romy Bär
Cheryl de Bats
Cyriel Beckers
Theike Brinkman
Thomas Bruinsma
Shanon Charlier
Fleur Claessens
Ronny Dekker
Chantal Derks
Senna Dols
Emma Essing
Djahlissa Eype
Sanne Gelissen

Noah Gravëe
Elise Hage
Joep Hage
Levi Hanselaar
Colin Huiveneers
Rae Keulers
Anne Köhlen
Mika Leinders
Randy Mols
Dimphy Moonen
Mackenzie Niën
Dolores Nijsten
Tycho Oijen

Larissa Phyl
Verena Ouix
Sabrina Revenich
Liza Raven
Tom Smeets
Ruud Smits
Chelsea Stachowiak
Quinn Vahsen
Famke Vanneer
Rafke ten Wolde
Veerle Ydema
Laura Zegwaard
Rick Zegwaard

Van harte proficiat, jongens en meisjes! Wij wensen jullie en jullie ouders
een heel fijne en zonnige dag toe. Moge Jezus altijd jullie beste Vriend zijn!
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GEBEDSINTENTIES
De pauselijk aanbevolen gebedsintentie voor de maand mei luidt: ‘Wij bidden dat er een
einde moge komen aan de trieste en onrechtvaardige mensenhandel, waarbij jammerlijk
genoeg miljoenen vrouwen en kinderen betrokken zijn.’
De intentie voor de maand juni luidt: ‘Wij bidden dat alle nationale en supranationale
instellingen zich ervoor inzetten om de eerbied voor het menselijk leven vanaf de
conceptie tot aan het natuurlijk einde te garanderen.’

MOGELIJK NIEUWE ZALIGE
Bisschop Frans Wiertz heeft op 15 april 2010 een speciale kerkelijke rechtbank
geïnstalleerd die de mogelijkheid gaat onderzoeken voor een zaligverklaring van zuster
Theresia Ysseldijk (1897-1926). De zuster was lid van de congregatie van de
Karmelietessen van het Goddelijk Hart van Jezus, waarvan het Moederhuis in Sittard
gelegen is. De 'rechtbank' die nu geïnstalleerd is, is een kerkelijke term voor een commissie
die het onderzoek naar de deugden en het leven in verband met de mogelijke
zaligverklaring van Theresia Ysseldijk moet onderzoeken en beoordelen.
Zuster Theresia van de Heilige Drievuldigheid - zoals haar kloosternaam luidde - werd op
13 november 1897 in Apeldoorn geboren. In oktober 1917 trad ze in Tilburg in bij de
Karmelietessen van het Goddelijk Hart van Jezus, waar zij op 2 juli 1919 haar professie
deed. Ze was in diverse huizen van de congregatie in Amerika werkzaam, tot ze getroffen
werd door een nierziekte. Na een heldhaftig gedragen lijden stierf ze op 28-jarige leeftijd
op 10 maart 1926 in het ziekenhuis in Saint Louis (VS). Al snel na haar dood werden
wondertekenen aan haar toegeschreven, waarvan documenten zijn bewaard in het
Moederhuis in Sittard. Tientallen jaren was er een bloeiende verering voor zuster
Theresia, doch de zustercongregatie besloot in de jaren ‘60 voorrang te geven aan de
zaligverklaring van de stichteres van de orde, zuster Maria Tauscher. Nu deze in 2006 is
afgerond, kan ook de verering van zuster Theresia weer worden opgepakt. Haar korte
leven en haar moedig gedragen lijden kan de mensen helpen om een antwoord op de zin
van het lijden te vinden.
Meer informatie over de congregatie van de Karmelietessen: www.carmeldcj.nl

GESPREKSGROEP ROUWVERWERKING
De rouw om het verlies van iemand die je zeer heeft nagestaan,
blijft pijn doen. Erover praten met familie en vrienden verzacht het
het leed maar een beetje. Voor hen is het soms moeilijk te begrijpen wat het betekent een
dierbaar persoon te verliezen. De GroenekruisService start in Sittard een gespreksgroep
waarin iedereen die een dierbare verloren heeft onder deskundige begeleiding over zijn
of haar gevoelens kan praten. De gespreksgroep gaat van start op
maandag 17 mei om 14.00 uur in het Toon Hermanshuis.
Meer informatie en aanmelding bij: GroenekruisService  043-3690610
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PREMIÈRE PASSIESPELEN TEGELEN 2010
In 2010 worden in Tegelen voor de 19e maal de bekende Passiespelen
gehouden. Regisseur Cees Rullens maakt iets bijzonders van deze
editie met een weldoordacht artistiek concept, een groots decor, nieuw
gecomponeerde muziek en nieuwe kostuums.
Meer dan 400 medewerkers zetten een gedenkwaardige theatervoorstelling neer.
Dit vijfjaarlijks evenement, dat plaatsvindt in het majestueuze décor van Openluchttheater
‘De Doolhof’ in Tegelen, is ontstaan in 1931 en uitgegroeid tot een theatergebeurtenis van
internationale allure.
De Passiespelen worden in totaal 23 keer uitgevoerd. De uitvoering duurt ongeveer 3 uur,
inclusief een pauze van 30 minuten. De première is op zondag 16 mei in “De Doolhof’
in Tegelen. De laatste voorstelling van 2010 is op zondag 12 september.
Voor informatie over de data en kaartverkoop van de Passiespelen kunt u terecht bij
diverse Limburgse VVV-kantoren of op de site www.passiespelen.nl.

ST. PETRUSFESTIVAL

11, 12 en 13 juni

De Stichting St. Petrusfestival Sittard nodigt u van harte uit voor een zeer gevarieerd
muzikaal weekend op de mooiste locaties in Sittard.
Op vrijdag 11 juni wordt de vierde editie van het St. Petrusfestival geopend met een
bruisende Limburgse revueavond in de zuilenzaal aan de Leyenbroekerweg door muzieken theatergezelschap “Maos en Neker” uit Maastricht met als speciale gast Sjef Diederen.
De jeugdafdeling van de Philharmonie Sittard zal om 20.00 uur de avond openen.
Op zaterdag 12 juni zal Vocaal Ensemble Slava om 18.00 uur de festivalmis in de
Petruskerk met slavisch-byzantijnse muziek opluisteren. Om 19.30 treedt in de basiliek
het kamerkoor Quartna uit Maastricht op met Franse romantische muziek. De 2e dag
wordt om 21.00 uur in de Basiliek afgesloten met een bijzonder concert door de initiatiefnemers van het festival Bianca Lenssen (sopraan) en Arno Kerkhof (piano/harmonium).
Op zondag 13 juni verzorgt het Petruskoor de festivalmis in de Petruskerk om 11.30 uur.
Om 14.30 uur zal in de Michielskerk het schoolensemble Trevianum optreden, gevolgd
door vocaal ensemble Fusion uit Sittard om 16.00 uur. Om 17.00 uur is het traditionele
slotconcert op het Kerkplein, ditmaal door Harmonie St. Cecilia Grevenbicht-Papenhoven
Voor verdere info: zie de website www.stpetrusfestivalsittard.nl.

GEBEDINTENTIES IN HET JUBILIEUMJAAR
Laat ons bidden,voor hen die al te bang zijn voor de toekomst,
dat een gezond godsvertrouwen en een duurzame trouw aan de Kerk
hen behoedt voor te veel pessimisme, dat zij vasthouden aan de belofte
dat God alles ten goede keert.
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WAT VALT ER TE DOEN:
BEVRIJDINGS-WANDELING NAAR SCHINNEN

woensdag 5 mei

Op woensdag 5 mei, de dag dat Nederland de 65e verjaardag van de Bevrijding viert,
organiseert Stichting Pelgrimswegen en Voetpaden een pelgrimswandeling van Sittard
naar de Vredeskapel bij Schinnen. De tocht is 15 km lang en voert langs de Rosakapel
en de Pater Karelkapel in Munstergeleen, waar korte bezinningsmomenten plaasvinden.
In de Biessenhof, in het dal van de Geleenbeek, is er een rustpauze.
De wandeling wordt afgesloten met een korte Vredesdienst in de kapel
in Schinnen. Deelname is gratis; opgave niet nodig.
Start:
9.30 uur Basiliek O.L.V van het Heilig Hart (Oude Markt), Sittard
Afsluiting:
14.30 uur kapel O.L.V., Koningin van de Vrede in Schinnen
Meer info:
op de website www.spvlimburg.nl

OPEN DAG KAIROS

zaterdag 15 mei
Op 15 mei organiseert Kairos, -de catechistenopleiding van ons Bisdom- weer een Open
Dag, voor eenieder die erover denkt om als catechist of parochieassistent een taak in een
parochie te gaan vervullen. Sinds kort biedt Kairos ook de mogelijkheid om voor de eigen
verdieping losse cursussen te volgen. Op de Open Dag kunnen deelnemers kennis maken
met de opleiding, het proefcollege ‘Geloven in deze tijd’ volgen en met de cursisten en de
aanwezige docenten van gedachten wisselen. Er is tijd ingeruimd voor bezinning en ook
een persoonlijk gesprek met directeur Johan van der Vloet behoort tot de mogelijkheden.
Plaats:
Bisdomgebouwen, Swalmerstraat 100 te Roermond
Datum:
zaterdag 15 mei
Tijd:
9.30 – 14.00 uur
Meer info en opgave: g.lux@bisdom-roermond.nl of (045) 5466930.

PINKSTERLEZING DOOR ANSELM GRÜN

zaterdag 22 mei

De jaarlijkse Pinksterlezing van Kloosterboekwinkel Wittem wordt dit jaar verzorgd door
de benedictijner monnik Anselm Grün met als titel ‘Levenskunst, een spirituele weg’.
Let op: de lezing is in het Duits en wordt niet vertaald (wel komt er later een Nederlandse
samenvatting op internet). Aansluitend aan de lezing is er gelegenheid om boeken te
laten signeren in de Kloosterbibliotheek, waar ook het werk van Anselm Grün te koop is.
Plaats:
de Gerarduskapel, Klooster Wittem
Datum en tijd: zaterdag 22 mei, 14.00 – 16.00 uur
Kosten:
Kaarten à € 7,50 zijn te bestellen via de receptie van het Klooster
Meer info en opgave:  043 4501741

JAARFEEST BASILIEK

29-30 mei

In het weekeinde van 29-30 mei wordt in de Basiliek O.L.Vrouw van het Heilig
Hart(Oude Markt weer het jaarfeest gevierd. De feestelijke openingsmis vindt plaats
op zaterdagavond om 18.00 uur.
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REQUIEM VAN TWIJFEL EN TROOST

zaterdag 29 mei

Een uniek concert van het koor Synoidos uit Sittard met harmonieorkest Cercle Musical
uit Kelmis (B), waarbij de CD gepresenteerd wordt met een professionele opname van
het Requiem van Twijfel en Troost. Tijdens het concert zal (zoals op de CD) het koor
door het orkest worden begeleid. Op 29 mei is er de unieke kans om deze samenklank
“live” mee te maken, aangezien verdere gezamenlijke uitvoeringen niet gepland zijn.
Het Requiem van Twijfel en Troost is een serie gedichten die in de periode 2007-2008
werd geschreven door psychologe Linda Opheide, die toen te maken kreeg met ziekte,
afscheid nemen en troost in haar naaste omgeving. Zij schreef de gedichten samen met
predikant Steven Fuite (Brussel), die op zijn manier in aanraking komt met gevoelens
van angst en twijfel, maar ook van geloof en troost. Elk van beiden heeft op daar op
geheel eigen wijze uiting aan gegeven. Nadia Loenders, dirigente van Synoidos, schreef
de muziek bij de teksten, en koorlid en kunstenaar Henny van de Steeg maakte aquarellen
die geïnspireerd zijn op de gedichten. De samenwerking tussen componist, tekstschrijvers en beeldend kunstenaar heeft geleid tot een werk dat op een organische wijze tot iets
bijzonders is gegroeid. De toevoeging van muziek voor harmonieorkest geeft dit alles
nog meer diepgang.
Plaats:
de Hanenhof, Geleen
Datum en tijd: zaterdag 29 mei, 20.00 uur
Kosten:
€ 8,50
Meer info en kaartverkoop: speciale website www.twijfelentroost.nl

AL VOOR DE GROTE VAKANTIE:
ARDENNENTOCHT voor 15+-ERS

19 t/m 23 juli

Een gezellige, maar inspannende vakantietrektocht door de Belgische en
Luxemburgse Ardennen voor jongens en meiden van 15-20 jaar, met
elke dag de H.Mis en tijd voor catechese, sport en spel.
Kosten:
€ 130,-Meer info en opgave: m.degens@bisdom-roermond.nl of  0475-386835

BISDOM-KINDERKAMPEN
Bisdom Roermond organiseert voor kinderen tussen 7 en 17 jaar ook deze zomer weer 4
vrolijke en (in)spannende kampweken, vol sport- en spelactiviteiten en inhoudelijke
catechesemomenten. Elk kamp wordt begeleid door ervaren jongeren en een priester.
-voor jongens 7-12 jaar:
Jongenskamp Kom en zie
St. Geertruid 26 t/m 30 juli
-voor jongens 12-16 jaar: Survivalkamp Samen bruggen bouwen Epen 26 t/m 30 juli
-voor meisjes 12-15 jaar:
Meidenkamp Track and trace
Simpelveld 19 t/m 23 juli
-voor meisjes 7-12 jaar:
Meisjeskamp Wees niet bang! Simpelveld
2 t/m 6 aug
Kosten:
Survival € 90,- p.p.; overige kampen € 80,- p.p.
Meer info en opgave: m.degens@bisdom-roermond.nl of  0475-386835
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
Harry Marx, Bergstraat 7, 85 jaar
Maria Bronneberg-Kerstens, De Baenje, 89 jaar
Walter Rovers, Julianaplein 20, 70 jaar

† 31- 3- 2010
† 22- 4- 2010
† 25- 4- 2010

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

GEDOOPT
Maud, dochter van echtpaar Reinierkens-Dijksma, Smithlaan 30
28- 3- 2010
Anna Emily, dochter van echtpaar Elderman-Nikolava, Dagobertstr. 46 4- 4- 2010
Shanice, zoon van echtpaar Peters-Vinken, Baandert 38a
11- 4- 2010
Gefeliciteerd! Wij bidden dat Maud, Anna Emily en Shanice 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.

KERKELIJK HUWELIJK
gaan huwen:
Marc Limpens en Evelien Miessen, Erasmusstraat. 18
Ralph van Daal en Cindy Beussen, Hollmanstraat 12

11 juni 2010
2 juli 2010

‘God, onze eeuwige Vader, beware u in eenheid van hart en
moge de vrede van Christus steeds wonen in u en in uw huis’ (Uit de huwelijksliturgie)
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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:
1e dinsdag vd maand (4 mei- 1 juni)
* 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.
-in stilte “Ontvangt de Heilige Geest!”
21 t/m 23 mei
Pinksteren is de geboortedag van de kerk. De Kerk is de gemeenschap van de mensen
die bezield zijn door Gods Geest. Een heerlijke genade! Een grote verantwoordelijkheid! Dat vereist bezinning en gebed.
Leiding:
Kan. Dr. K. Gatzweiler
Aanvang:
vrijdag 21 mei, 17.00 uur
Sluiting:
Pinksterzondag 23 mei, 13.30 uur
Kosten:
€ 92,-BEZINNINGSWEEKEND

OPEN DAG:
zondag 13 juni
Van 13.00-17.30 uur gelegenheid tot kennismaking met
het Bezinningshuis, de mensen van de karmelfamilie en de lekenorde van de Karmel.
INFORMATIE: Bezinningshuis Regina Carmeli, Kollenberg 2, 6130 AA Sittard,
 
 4525380, Zr. M. Gisela of www.carmeldcj.nl.

HEILIG UUR
In de meimaand vervalt het Heilig uur in de Petruskerk, omdat wij ons dan
aansluiten bij de Mariavieringen in de Basiliek. Op donderdag 3 juni houden wij
weer 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. Wij nodigen u van
harte uit om op de vooravond van elke Eerste Vrijdag van de maand - bijzonder
toegewijd aan het H. Hart van Jezus – samen te bidden voor genoemde intenties.
Voor het Heilig Uur van juni worden in het bijzonder uitgenodigd de bewoners van: het
Tempelplein, Deken Tijssenstraat, Voorstad, Walramstraat, Walstraat, De Wieer,
Wilhelminastraat, Agnetenwal, Agricolastraat, Willem Alexanderlaan en Baenjehof.
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UW AANDACHT S.V.P.
Op de donderdagen in mei vervalt het Lof en Heilig Uur in de Petruskerk,
omdat wij ons dan aansluiten bij de Maria-vieringen in de Basiliek:
dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag: 15.30 Mariaviering
donderdag 18.30 uur: Marialof met Rozenhoedje en noveengebed

Zondag 2 mei: Vijfde Zondag van Pasen. Zondag van de Oosterse kerken.
Dinsdag 4 mei: Bij gelegenheid van de Dodenherdenking is er om 18.45 uur een
gebedsdienst in de kapel van de Zusters van St. Agnetenberg in de Plakstraat, en
aansluitend een stille tocht naar het kerkhof.
Woensdag 5 mei: Bevrijdingsdag, in het jaar 2010 een nationale feestdag.
De administratie van de parochie is daarom deze dag gesloten!
Vrijdag 7 mei: Eerste vrijdag van de maand, toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus.
Vanaf 17.00 uur wordt de H. Communie gebracht aan zieken en aan-huis-gebondenen
Zondag 9 mei: Zesde Zondag van Pasen. Moederdag.
Donderdag 13 mei, Hemelvaartsdag: Hoogfeest van de Hemelvaart van de Heer.
De vieringen in onze kerken zijn als op zondag. In de avondmis op woensdag 12 mei
april wordt in de Pauluskerk al de liturgie van Hemelvaart gevierd.
13 t/m 24 mei: Week van de Nederlandse Missionaris. Hiervoor wordt een extra
collecte gehouden in de vieringen van Pinksterzondag, 23 mei.
Zondag 23 mei: Hoogfeest van Pinksteren.
Wij herdenken en vieren de gave van de Heilige Geest aan de apostelen, de aanvang van de Kerk en het begin van haar zending naar alle talen, volken en rassen.
Maandag 24 mei: Tweede Pinksterdag. De Heilige Missen zijn als op zondag.
Zaterdag 29 mei: Opening van het Jaarfeest van de Basiliek. De kerkgangers van de
Petruskerk trekken in korte processie naar de Basiliek, waar om 18.00 uur de H.Mis
begint ter opening van het jaarfeest. Er is deze dag dus géén avondmis in de Petruskerk!
Zondag 30 mei: Hoogfeest van de Heilige Drie-eenheid. Jaarfeest van de Basiliek
Om 9.30 uur in de St-Petruskerk: Eerste Heilige Communie van de Communicantjes
van de basisscholen St. Petrus, De Baandert, Gustav Hoefer en Aan de Meule.
Vrijdag 4 juni: Eerste vrijdag van de maand toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus.
Vanaf 17.00 uur wordt de H. Communie gebracht aan zieken en aan-huis-gebondenen.
Zondag 6 juni: Sacramentsdag. Hoogfeest van het Heilig Sacrament van het Lichaam
en Bloed van Christus. Processiezondag. Om 9.30 uur in de St. Petruskerk een Plechtige
Hoogmis met aansluitend Sacramentsprocessie (zie achterzijde). De Missen van 9.30
uur in de St-Michielskerk en van 11.30 uur in de St-Petruskerk komen te vervallen.
Vrijdag 11 juni: Hoogfeest van het Heilig Hart van Jezus
Zaterdag 12 juni: Onbevlekt Hart van Maria

KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES
Attentie: het volgend parochieblad bestrijkt de periode van 12 juni tot 24 juli.
Misintenties die u daarin graag vermeld wilt zien, dienen uiterlijk
op vrijdag 4 juni 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.
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ST.-PETRUSKERK
Zaterdag 1 mei
Zaterdag 8 mei
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen,
ev voor priesterroepingen in parochie,
18.00 uur gestplev voor zielenrust v overl
dekenaat en bisdom
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
18.00 uur gestplev voor zielenrust v overl
Catharina Krux; 5e pljrd Lies Meulmeesterechtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
van Donselaar; plev Lien BeursgensCatharina Krux; plev uit dankbaarheid voor
Verwijlen, fam Arnold Dieteren-van Neereen 53e huwelijksverjaardag, Christien
Meyer, levenden en overledenen vd fam
Moling-Ubben, Sjeng Sanders (samenzang)
Dieteren en de fam Hellbach (samenzang)
Zondag 9 mei
Zondag 2 mei
Zesde Zondag van Pasen
Vijfde Zondag van Pasen
11.30 uur gestpljrd overl echtp Von den
11.30 uur gestpljrd overl ouders en
Hoff-Suijlen; gestplev Guus van Aubel;
grootouders Claessens-Van Eylen en zoon
pljrd overl ouders Leonard Dieteren en
Eddy, Martijn Canisius en Lie Canisius van
Maria Brandts (Petruskoor)
Leeuwen, Bèr en Mia Durlinger-Willems;
Maandag 10 mei
pljrd Jos Hendrix-Winants; plev Miny
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen,
Reijnders-Kuijpers (samenzang)
overl ouders en grootouders Corbeij-Kerrens
Maandag 3 mei
19.00 uur gestjrd overleden ouders BlousHH Filippus en Jakobus, apostelen
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
Ten Dijck; ev Klaus Scheibe, overl ouders
ev tev de H. Geest voor allen, die in ons
Den Rooijen-Den Dekker
bisdom en in de parochies zijn gesteld om
Dinsdag 11 mei
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
leiding te geven
ev fam Wyszenko, Meerts en Hendriks
19.00 uur ev Klaus Scheibe
19.00 uur gestev overl echtp. FeronDinsdag 4 mei
08.00 uur ev tev de H. Engelbewaarders uit Hoenen en em-past. Eduard Hoenen
dankbaarheid voor bescherming en leiding
Woensdag 12 mei
19.00 uur gestev overledenen vd fam
08.00 uur ev overl ouders Leonard Dieteren
Feron-Hoenen, echtp Caulfield-Tholen
en Maria Brandts uit dankbaarheid
Woensdag 5 mei
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en
Donderdag 13 mei
Hendriks, tev St.Joseph voor goede gezinHoogfeest Hemelvaart van de Heer
nen en de moed om godsdienstig te leven
11.30 uur pljrd mw. Elly Consemulder19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Raijmakers, Harry en Jeanne MennensDonderdag 6 mei
Schmeits (samenzang)
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Vrijdag 14 mei
19.00 uur gestev overleden echtpaar
H. Mattias, apostel
Kaptein-Haagmans; ev voor overl ouders
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Meerts en tev H. Antonius
19.00 uur gestjrd Robert Könings
Vrijdag 7 mei
Zaterdag 15 mei
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Alle heilige bisschoppen van Maastricht
19.00 uur gestev tev het H. Hart van Jezus
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
ev Robert Thijssen en fam Sevens, voor
overledenen vd fam Janssen-de Ponti
heilige priesters en religieuzen en voor de
18.00 uur gestplev voor zielenrust v overl
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
vrede
PAROCHIEBLAD H. PETRUS EN H. MICHAËL – H. BERNADETTE – H. PAULUS
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Catharina Krux; plev Philomène PaquesCals (samenzang)
Zondag 16 mei
Zevende Zondag van Pasen
11.30 uur plzwd Harry Marx; gestpljrd
Frieda Martens-Bosmans, Cor de Wit en
Dory Neilen, Koos Simons en overledenen
vd fam Simons en de fam Stevens,
Marianne Boelens-Spée; pljrd overl ouders
Landuyt-Willems, overl ouders LanduijtWillems; plev overl familieleden PierWeijzen (samenzang)
Maandag 17 mei
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev overleden echtpaar
Meulenberg-Kleuters
Dinsdag 18 mei
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur ev Klaus Scheibe
Woensdag 19 mei
08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en
Hendriks en mgr Ben Janssen
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen,
overl echtp Meulenberg-Kleuters
Donderdag 20 mei
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev overl ouders SchaekensPeulen en zonen Jozef en Martin
Vrijdag 21 mei
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev Corry Close en familie,
em-pastoor Eduard Hoenen; ev voor heilige
priesters en religieuzen en voor de vrede
Zaterdag 22 mei
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen,
ev overledenen vd fam Smeets-Bouwels
18.00 uur gestplev voor zielenrust v overl
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
Catharina Krux; plev ouders GieskensMartens en Louis Corbeij (samenzang)
Zondag 23 mei
HOOGFEEST VAN PINKSTEREN
11.30 uur gestplev overledenen vd fam
Spanjaard, Lies Roppe en overledenen vd
fam Roppe-Kissels; pljrd Frans Loefen, Jan
Konings en ouders W. Köhlen-Janssen; plev
Miny Reijnders-Kuijpers (Petruskoor)
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Maandag 24 mei,Tweede Pinksterdag
11.30 uur gesteplev em.-deken Leo Feiter
en Anna en Maria Feiter; (samenzang)
Dinsdag 25 mei
08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en
Hendriks
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Woensdag 26 mei
H. Filippus Neri, priester
08.00 uur ev Martin Meuwissen en dochter
Josette
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 27 mei
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev em-pastoor Eduard Hoenen
Vrijdag 28 mei
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur ev echtp Keymis-Buyink
Zaterdag 29 mei
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen,
Mimy Corbeij en overledenen vd fam
Corbeij-Kerrens; ev overl grootouders
Simonis-Tummers en ouders Hage-Simonis
19.00 uur gestplev voor de zielenrust van
overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria
Hubertina Catharina Krux; pljrd ouders
Jessen-Schmeitz (samenzang)
Zondag 30 mei
Hoogfeest vd H Drie-eenheid
09.30 uur Eerste Heilige Communie
communicanten BS St.Petrus, Baandert,
Gustav Hoefer, Aan de Meule
11.30 uur gestpljrd overl ouders DieterenKlinkers; 1e pljrd Jan Pijls en Wies PijlsAlberts, ouders Sprengers-Verbruggen en
alle levende en overl leden vd fam
Sprengers en fam Verbruggen (samenzang)
Maandag 31 mei
Bezoek vd H Maagd Maria aan Elisabet
08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en
Hendriks
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Dinsdag 1 juni
H. Justinus, martelaar
08.00 uur ev tev de H. Engelbewaarders uit
dankbaarheid voor bescherming en leiding
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
13e jaargang, nr. 5 – 1 mei 2010

Woensdag 2 juni
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
tev v St. Joseph voor goede gezinnen en de
moed om godsdienstig te leven
19.00 uur gestev overl echtp Lebens-De
Macker en wederzijdse fam.
Donderdag 3 juni
HH. Carolus Lwanga
en gezellen, martelaren
08.00 uur ev Harie Vink
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
ev overl ouders Meerts en tev H. Antonius
19.30 uur Heilig Uur (samenzang)
Vrijdag 4 juni
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev het Heilig Hart van Jezus,
voor zielenrust van pastoor-deken mgr Ben
Janssen, levende en overl leden fam
Janssen-De Ponti; ev Robert Thijssen en
fam Sevens, voor heilige priesters en
religieuzen en voor de vrede
Zaterdag 5 juni
H. Bonifatius, bisschop en gezellen,
martelaren
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
ev voor priesterroepingen in parochie,
dekenaat en bisdom.
18.00 uur gestplev voor de zielenrust van
overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria
Hubertina Catharina Krux; pljrd ouders
Wijshoff-Bormans, Jan Peters; plev
levenden en overledenen vd fam Dieteren
en de fam Hellbach (samenzang)

Zondag 6 juni, Sacramentsdag
Hoogfeest vh Heilig Sacrament
van het Lichaam en Bloed van Christus
09.30 uur gestplev voor de zielenrust van
overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria
Hubertina Catharina Krux; plev Harry Marx
(vw de buurt) (Petruskoor)
aansluitend Sacramentsprocessie
11.30 uur vervalt

Maandag 7 juni
08.00 uur ev tev de H. Geest voor allen, die
in ons bisdom en in de parochies zijn
gesteld om leiding te geven
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
Dinsdag 8 juni
08.00 uur gestev Lies Roppe en
overledenen vd fam Roppe-Kissels
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen,
overl echtpaar Bergrath-Werdens
Woensdag 9 juni
08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en
Hendriks;
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 10 juni
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev overl echtp Feron-Hoenen
en em-past. Eduard Hoenen
19.30 uur Lof (samenzang)
Vrijdag 11 juni
Hoogfeest vh Heilig Hart van Jezus
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
13.00 uur Huwelijksmis bruidspaar
Limpens-Miessen
19.00 uur ev tev het heilig Hart
Zaterdag 12 juni
Onbevlekt Hart van Maria
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

ST.-MICHIELSKERK
Zondag 2 mei
Zondag 9 mei
Vijfde Zondag van Pasen,
Zesde Zondag van Pasen,
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen,
09.30 uur gestplev voor de zielenrust van
plev fam Derrez
overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria
09.30 uur gestplev voor de zielenrust van
Hubertina Catharina Krux; plev Jan Peters,
overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria
Harry Marx (samenzang)
Hubertina Catharina Krux; plev Harry Marx
(samenzang)
PAROCHIEBLAD H. PETRUS EN H. MICHAËL – H. BERNADETTE – H. PAULUS
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Donderdag 13 mei
Hoogfeest Hemelvaart van de Heer
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
plev fam Derrez
09.30 uur gestplev voor de zielenrust van
overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria
Hubertina Catharina Krux; pljrd Roos
IJzendoorn-Wagemans; plev overleden
ouders Geurts (samenzang)
Zondag 16 mei
Zevende Zondag van Pasen,
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
09.30 uur gestplev voor de zielenrust van
overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria
Hubertina Catharina Krux (samenzang)
Zondag 23 mei
HOOGFEEST VAN PINKSTEREN
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
09.30 uur gestplev Corry Wetzels-Wilms

en voor bijz. intentie, voor zielenrust van
overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria
Hubertina Catharina Krux; plev Harry
Marx (vw de buurt) (Michielkoor)
Maandag 24 mei, Tweede Pinksterdag
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
09.30 uur gestplev fam Derrez (samenzang)
Zondag 30 mei
Hoogfeest vd H Drie-eenheid
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
09.30 uur gestplev voor de zielenrust van
overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria
Hubertina Catharina Krux; plev Harry Marx
(vw de buurt) (samenzang)
Zondag 6 juni
Hoogfeest vh Heilig Sacrament
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
09.30 uur in Petruskerk vw Processie

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 1 mei
09.00 uur voor overl echtp CaulfieldTholen, voor overleden moeder en zussen.
voor zegen Ewoud v.d. Nes
Zondag 2 mei
Vijfde Zondag van Pasen
10.30 uur Bedevaart Wijnandsrade
Jaardienst voor Louis Cremers – Clara
Bemelmans – zoon Frans en dochter
Claartje. voor alle levende en overl leden
v.d. aartsbroederschap, voor overl Liza
Joosten, voor overl ouders Schreurs- Neilen.
voor overl echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 6 mei
10.30 uur voor de leden vd Kinderkrans en
leden vd Aartsbroederschap, voor Harry
Diederen en dochter Margriet, voor overl
echtp Caulfield-Tholen
Vrijdag 7 mei
08.30 uur voor overl echtp CaulfieldTholen, voor zegen voor Ewoud v.d. Nes.
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Zaterdag 8 mei
09.00 uur voor kracht voor een weduwe,
voor zegen voor een dochter die in
Afghanistan werkt, voor overl echtp
Caulfield-Tholen
Zondag 9 mei
Zesde Zondag van Pasen,
10.30 uur Zang door soliste Cecile Schijn
voor Mathieu Weekers i.v.m. verjaardag,
voor Arnold en Paula van Mulken, voor
overl echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 13 mei
Hemelvaart van de Heer
10.30 uurvoor overl echtp CaulfieldTholen,
Vrijdag 14 mei
08.30 uur voor overl heer Twan Goossens.
overl echtp Caulfield-Tholen
Zaterdag 15 mei
09.00 uur voor overl familie Van DaalHermans en zegen over kinderen en
kleinkinderen, voor zegen voor Ewoud v.d.
Nes, voor overl echtp Caulfield-Tholen
13e jaargang, nr. 5 – 1 mei 2010

Zondag 16 april
Zevende Zondag van Pasen
10.30 uur 2de jaardienst van Pierre Schmeits,
voor overl echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 20 mei
10.30 uur voor de leden vd Kinderkrans en
leden vd Aartsbroederschap, Harry Diederen
en dochter Margriet, fam Joosten- Gonera,
overl echtp Caulfield-Tholen
Vrijdag 21 mei
08.30 uur voor zegen voor Ewoud v.d. Nes,
voor overl echtp Caulfield-Tholen,
Zaterdag 22 mei
09.00 uur voor overl echtp Caulfield-Tholen
15.00 uur Huwelijksmis bruidspaar
Vullings-De Hoogh
Zondag 23 HOOGFEEST VAN PINKSTEREN
10.30 uur voor overl ouders CastroSchellinx, voor overl echtp Caulfield-Tholen
Maandag 24 mei, Tweede Pinksterdag
10.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 27 mei
10.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans
en leden vd Aartsbroederschap, voor overl
echtp Caulfield-Tholen, voor een goede
bevalling en gezond kindje
Vrijdag 28 mei
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Zaterdag 29 mei
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
18.00 uur opening jaarfeest
O.L.Vrouw van het Heilig Hart
voor oud-deken en voorzitter Aartsbroederschap van O.L.V. vh H. Hart Ben Janssen,
voor overl echtpaar Caulfield- Tholen
Zondag 30 mei
_____________________________________

Hoogfeest vd H Drie-eenheid
Jaarfeest O.L.Vrouw vh Heilig Hart
10.30 uur voor oud-rector van de basiliek
pater Freek van Leeuwe MSC, voor overl
echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 3 juni
HH. Carolus Lwanga en gezellen,
martelaren
10.30 uur voor de leden vd Kinderkrans en
leden vd Aartsbroederschap, voor overl echtp
Caulfield-Tholen, voor overl Jan Pluis en
familie
Vrijdag 4 juni
08.30 uur voor overl echtp Caulfield-Tholen
Zaterdag 5 juni
H. Bonifatius, bisschop en gezellen,
martelaren
09.00 uur voor overl echtp Caulfield-Tholen
Zondag 6 juni
Hoogfeest vh Heilig Sacrament
10.30 uur alle levende en overl leden vd
Aartsbroederschap, jaardienst voor
Christine Joosten, jaardienst voor Joep
Geelen, voor overl Liza Joosten, overl
echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 10 juni
10.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans
en leden vd Aartsbroederschap, voor overl
echtp Caulfield-Tholen
Vrijdag 11 juni
Hoogfeest vh Heilig Hart van Jezus
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Zaterdag 12 juni
Onbevlekt Hart van Maria
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
______________________________________

Kom, Heilige Geest
Kom, o Geest des Heren, kom
uit het hemels heiligdom
waar Gij staat voor Gods gezicht.

Kom, o trooster, heil’ge Geest,
zachtheid die de ziel geneest,
kom, verkwikking zoet en mild.

Kom, der armen troost, daal neer,
kom en schenk uw gaven, Heer,
kom, wees in de harten licht.

Kom, o vrede in de strijd,
lafenis voor ’t hart dat lijdt,
rust die alle onrust stilt.

PAROCHIEBLAD H. PETRUS EN H. MICHAËL – H. BERNADETTE – H. PAULUS
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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 2 mei: 5e zondag van Pasen
Sing4U
10u30
uit dankbaarheid b.g.v. het gouden professiefeest van zuster Agnes Jetten;
Reinhard en Fien v.d.Brock-Limpens; Bernard Köhlen
Dinsdag 4 mei
9u00
t.e.v. H. Bernadette
Donderdag 6 mei
9u00
roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
Zondag 9 mei: 6e zondag van Pasen
10u30
Jrd. Bertha Brouwers-Nieling; fam. Coenen-Spaetgens
Dinsdag 11 mei
9u00
Frans Fiddelers en Gertrudis Mostard;
Donderdag 13 mei: Hoogfeest van de Hemelvaart van de Heer Kinderkoor
10u30
roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
Zondag 16 mei: 7e zondag van Pasen
Bernadettekoor
10u30
ouders Hendriks-Ubachs
Dinsdag 18 mei
9u00
t.e.v. OLV van Lourdes
Donderdag 20 mei
9u00
roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
Zondag 23 mei: Hoogfeest van Pinksteren
Schola Gregoriana Sittardiensis
10u30
jrd. Laurens Ehlen en familie
Maandag 24 mei (2e Pinksterdag)
10u30 voor de geloofsopvoeding in de gezinnen
Dinsdag 25 mei
9u00 t.e.v. OLV van Lourdes
Donderdag 27 mei
9u00
roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
Zondag 30 mei: Hoogfeest v.d.H.Drieëenheid
10u30
voor de geloofsopvoeding in de gezinnen
Dinsdag 1 juni: H.Justinus, martelaar
9u00
Gest.H.Mis t.e.v. OLV van Lourdes en H.Bernadette
Donderdag 3 juni: HH. Carolus Lwanga en gezellen, martelaren
9u00
roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
Zondag 6 juni: Hoogfeest vh H.Sacrament vh Lichaam en Bloed van Christus
10u30
pastoor Jos Linssen
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Dinsdag 8 juni
9u00 t.e.v. H. Bernadette
Donderdag 10 juni
9u00 roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
GEDOOPT
Op 25 april werd gedoopt:

Michka Goossens, W. Goossensstraat 17

Moge hij onder de goede zorgen en het voorbeeld van ouders, peter en meter, en van de hele
geloofsgemeenschap, opgroeien tot goed christen.

OVERLEDEN
7 april: Jes Sam-Schulpen (85 jaar), Dr. Nolenslaan 72
Moge zij rusten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer
50e VASTENACTIE
De Vastenaktie heeft dit jaar € 1407,86 opgebracht, net iets meer dan vorig jaar! Hartelijk
dank aan alle gevers! Maar zeker ook grote dank aan alle medewerk(st)ers! De opbrengst
is voor Malawi, één van de armste landen in Zuidoost Afrika.
MEIMAAND - MARIAMAAND
In de meimaand geeft de Kerk van oudsher extra aandacht aan Maria. In mei beginnen
steeds meer bloemen te bloeien. En veel bloemen zijn in oude gedichten en liederen een
symbool van Maria. Zo horen we in het lied ‘God groet u, zuiv're bloeme’: Maria lelie
reine, rooske zonder doren, violette zoet en bloemke blauw in 't koren. Sommige bloemen
zijn naar Maria genoemd: mariahartje, mariaklokje, mariadistel, of afgeleid zoals het
madeliefje of meizoentje. Het nieuwe leven wordt met Maria geassocieerd. Maria heeft
letterlijk Jezus naar de wereld gebracht. Een nieuw begin was gemaakt. En in de Paastijd
vieren we de overtreffende trap van het nieuwe leven: Jezus is verrezen!
AAN ALLE JONGEREN
“Op zondag 2 mei wordt de H.Mis in de H.Bernadettekerk om 10.30 uur opgeluisterd door
ons bandje Sing4U. Wij zingen liederen die vooral de tieners zullen aanspreken. We willen
jullie, en natuurlijk ook jullie ouders en andere belangstellenden, uitnodigen om deze zondag
te komen luisteren en mee te zingen.” Welkom! Sing4U: Anouk, Birgitta, Patricia, Ans.
H.COMMUNIE VOOR AAN HUIS GEBONDENEN
Op vrijdag 7 mei en 4 juni (1 e vrijdag van de maand) wordt in de namiddag de
H.Communie in de parochie rondgebracht.
PINKSTERACTIE WEEK van de NEDERLANDSE MISSIONARIS
Tussen Hemelvaart en Pinksteren wordt de jaarlijkse Week van de Nederlandse Missionaris gehouden. Op Pinksterzondag 23 mei is er na de H.Mis aan de uitgang van de kerk een
deurcollecte, met als motto ‘Afrika opent je hart’ voor de missionaire werkers in Afrika.
EERSTE HEILGE COMMUNIE
Op zondag 30 mei zullen de kinderen van de Baandertschool samen met de kinderen van
de Petrusschool en Aan de Meule en de Gustav Hoefer om 9.30 uur in de Petruskerk de
eerste H.Communie ontvangen.
KERKBALANS 2010: EEN KERK IS VAN BLIJVENDE WAARDE
Uw kerkbijdrage kunt u overmaken op gironr 157.19.73
t.nnv 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


5E ZONDAG NA PASEN
Zaterdag 1 mei
Maandag 3 mei
Woensdag 5 mei

19.00 u. nadienst Lambert Canton
19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
19.00.u. Ter ere van H. Antonius
6E ZONDAG NA PASEN

Zaterdag 8 mei
19.00 u. nadienst Lambert Canton
Maandag 10 mei 19.00 u. Willy van Hees en overleden ouders Keijzers-Franken
Woensdag 12 mei 19.00 u. Ter ere van H. Antonius
7E ZONDAG NA PASEN
Zaterdag 15 mei 19.00 u. nadienst Lambert Canton
Maandag 17 mei 19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
Woensdag 19 mei 19.00 u. Ter ere van H. Antonius
PINKSTEREN

Zaterdag 22 mei 19.00 u. Jrd Dhr. Houbèr Meessen, nadienst Lambert Canton
Maandag 24 mei
Geen H.Mis
Woensdag 26 mei 19.00 u. Ter ere van H. Antonius
HEILIGE DRIE-EENHEID

Zaterdag 29 mei
Maandag 31 mei
Woensdag 2 juni

19.00 u. nadienst Lambert Canton
19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
19.00 u. Ter ere van H. Antonius

HEILIG SACRAMENT VAN HET LICHAAM EN BLOED VAN CHRISTUS

Zaterdag 5 juni
Maandag 7 juni
Woensdag 9 juni

19.00 u. nadienst Lambert Canton
19.00 u. Willy van Hees en overleden ouders Keijzers-Franken
19.00 u. Ter ere van H. Antonius

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.
Misintenties voor het volgende parochieblad opgeven tot 29 mei 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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Overleden
Mia Vroemen, 92 jaar, De Lemborgh
Lambert Canton, 69 jaar, Korhoenstraat 14
Moge zij rusten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer

Gedoopt
Oceane, dochter van echtpaar Schols-Janssen, Eisenhowerstr. 693
Gefeliciteerd! Wij bidden dat Oceane onder de goede zorgen van haar ouders,
peetouders en van de hele geloofsgemeenschap, mag opgroeien tot goed christen.

Het is de meimaand, dus Mariamaand!
De maand mei wordt van oudsher ook wel Mariamaand genoemd.
In deze maand is er een bijzondere devotie tot Maria, de moeder van Jezus.
De meimaand als Mariamaand was een reactie op de heidense feesten die in de
oudheid aan het begin van de maand mei werden gevierd. Sommige heiligen gaven
zelf een voorbeeld van hoe het anders kon. Zo bad de heilige Filippus Neri in de 16e
eeuw samen met de Romeinse jongeren in de maand mei speciaal tot Maria.
Devotie
Door de eeuwen heen is de Mariadevotie tot een volksdevotie uitgegroeid. Eerst
werd dit gebruik in huiselijke kring gevierd, gewoonlijk rond een versierd
Mariabeeld, maar later werd de Mariadevotie ook teruggevonden in het kerkgebouw.
Omstreeks het midden van de 19e eeuw is de Mariadevotie verspreid over heel
Europa, de Verenigde Staten en zelfs tot aan de missie in China toe. Latere
missionarissen verspreiden de devotie in alle missiegebieden.
Maria in de kerk
In Nederland wordt de Mariamaand nog steeds in ere gehouden. Het
Mariabeeld in de kerk wordt vaak versierd met bloemen en krijgt soms een
prominentere plaats in de kerk. Ook wordt er in veel parochiekerken in de
meimaand dagelijks het rozenkransgebed gebeden. Parochianen nemen soms ook
zelf bloemen mee om bij het Mariabeeld te leggen, of doen dat thuis bij het
Mariabeeld. Vaak wordt er in de meimaand een kaarsje opgestoken bij Maria.
Op bedevaart
Nog steeds trekken de Mariabedevaartsoorden (zoals Handel in Noord-Brabant, en
Maastricht in Limburg) in de meimaand een groter bezoekersaantal dan in andere
maanden. Mariaplaatsen die net over de grens liggen doen het ook goed bij de
Nederlandse pelgrims: denk bijvoorbeeld aan Kevelaer (Duitsland) en Banneux en
Scherpenheuvel (Belgie).

Kerkbalans 2010 : Een Kerk is van blijvende waarde
Uw Kerkbijdrage kunt u overmaken op Postbank 3268633 of Rabobank 147607558
onder vermelding Kerkbijdrage H. Paulusparochie Sittard

PAROCHIEBLAD H. PETRUS EN H. MICHAËL – H. BERNADETTE – H. PAULUS
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DE PINKSTERNOVEEN.
De bijbel vertelt ons hoe in de negen dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren de
apostelen eensgezind bleven volharden in het gebed, samen met de vrouwen, met
Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders. Zij ‘wachten tot dat zij uit de hoge
met kracht worden toegerust’. (Lucas 24,49) Uit het biddend overwegen van deze
heilsgebeurtenis is de Pinksternoveen ontstaan. Vanaf Hemelvaartsdag bidden wij:
Kom, Heilige Geest
vervul de harten van uw gelovigen
en ontsteek in hen het vuur van uw liefde.
Zend uw Geest uit en alles zal herschapen worden;
En Gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen.
Laat ons bidden.
God, Gij hebt de harten van de gelovigen
door de verlichting van de Heilige Geest onderwezen,
geef, dat wij door die Heilige Geest de ware wijsheid mogen bezitten
en ons altijd over zijn vertroosting verblijden.
Door Christus onze Heer.
Amen

SACRAMENTSDAG - SACRAMENTSPROCESSIE
Op de 2e zondag na Pinksteren, dit jaar op zondag 6 juni, viert de Kerk het
Hoogfeest van het Heilig Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus.
Zoals elk jaar trekt op deze Sacramentsdag na de Plechtige Hoogmis van 9.30 uur in
de St.-Petruskerk de Sacramentsprocessie door de straten van de Binnenstad.
In processie trekken wij met het Allerheiligste langs de openbare wegen als
publiekelijk getuigenis van geloof en verering voor het Allerheiligste Sacrament.
Het opstellen van de processie start rond 10.15 uur op de hoek Kloosterplein-Deken
Tijssenstraat. De opstelling van de processie is als volgt:
1
2
3
4
5
6

Stadsschutterij St.Rosa 7 1e Communicantjes
Acolieten met kruis
8 Eerwaarde zusters
Harmonie Sint Joseph
9 Philharmonie
Kerkenwachtgilde
10 Sint Rosa
Processiegangers m/v
11 Beeldje OLV
St.-Petruskoor
Behoudenis der kranken
12 B&W en gemeenteraad

13
14
15
16
17
18

Kerkbestuur
Misdienaars
Acolietencollege
St. Michiel en St. Rosa
HH Geestelijken
Allerheiligste
Scouting met vlaggen

Aansluitend aan de Mis, zo tegen 11.00 uur, trekt de Sacramentsprocessie via de
route: Deken Tijssenstraat – Walramstraat - Heinseweg – Steenweg (rustaltaar op de
Steenwegparking) – Voorstad – Brandstraat – Limbrichterstraat – Begijnenhofstraat –
Deken Tijssenstraat – Kapittelstraat – Petruskerk (Grote Kerk).
De bewoners van de huizen in de straten waar de processie doorheen trekt, wordt
vriendelijk gevraagd te zorgen voor passende versiering van huis of winkel!
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