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Dit parochieblad is bedoeld voor een periode van 6 weken.
De volgende aflevering verschijnt 24 juli 2010.

ES GOD BELEEF……
even nadenken over de teksten in Lucas 10, 1-20
‘Je kunt toch ook niet verdrinken in je eigen spuug!’ zo hoonde een natuurkundige
enkele eeuwen geleden. Hij had het grote bijbelverhaal van de zondvloed
doorgerekend. Er was eenvoudig veel te weinig water in de dampkring en op de aarde
om haar helemaal te laten verdrinken. De geleerde verstond de kunst niet meer van
verhalen vertellen en verstaan. Hij had geen antenne voor verborgen boodschappen en
verwijzingen naar het levensgeheim. Een vernietigende watervloed had al het leven op
aarde verwoest. Het verhaal gaat over angstige ondergangsvisioen.
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AARDBEVING
De drie aardschokken in die kwade nacht, van april 1992 in Limburg, hebben heel wat
mensen bang gemaakt. ‘Mijn kelder is de veiligste plek; er ligt een sterk plafond op,’
vertelde een man. ‘Ik heb daar in de kast kleren, laarzen en een noodrantsoen gelegd...’
Of die ene flinke overstroming (en ook in de tijd van Noach) die alle irrigatiekanalen
vernietigde en zout water afzette op het land, had een hele generatie gedupeerd. De
wereld voelde niet veilig meer. Was God boos? Was Hij de mens vergeten? Het verhaal
is geboren over een alles vernietigende vloed.
EEN NIEUWE WERELD BEGINT
Het Noach-verhaal vertelt het verlangen naar een herschapen wereld,
naar een nieuw begin. Er moet een nieuwe generatie komen die
toekomst schept. De zonen van Noach bewonen een nieuwe wereld,
zonder de fouten van het verleden. Die nakomelingen van Noach
waren er 72 in getal, volgens andere handschriften 70. Daarom, zo
vertelt Lucas in hoofdstuk 10, stuurt Jezus 72, volgens andere
handschriften 70, leerlingen erop uit. Ze gaan naar plaatsen die Jezus
later zal aandoen.
Je voelt dat het hier niet gaat om de logistiek van Jezus’ verkondiging. Lucas heeft zijn
eigen tijd op het oog. In de jonge kerk van Lucas gaan verkondigers erop uit naar
synagogen en markten van de grote wereldsteden om over Jezus te vertellen. En, zo
verzekert Lucas, overal daar zal Jezus zelf volgen om bij zijn leerlingen te zijn.
De eerste verkondigers zijn als Noachs zonen. Ze maken een nieuw begin met de
schepping. Ze verkondigen Gods nabijheid en overal bestrijden ze de kwade machten.
Ze doen het spontaan, bijna vanzelf. Het is hun aard om het kwaad te laten verdwijnen
als sneeuw voor de zon. Het is de liefde in hun hart die een weldadige uitstraling heeft.
DE DROOM
De oogst is groot. Ook die ervaring deed Lucas in de jonge kerk op. Het christendom
was gewild. Het was ín. Er was in het Romeinse rijk vraag naar diepgang. Het leven
moest een andere bedoeling hebben dan de pret van de zondagse markt. Het
christendom fluisterde over het geheim van een overwonnen dood. Men had er oren
naar. De leerlingen kregen het niet bij gebeend. De oogst is groot, en toch is een kind
van vrede kwetsbaar als een lam. De jeugdige kerk van Lucas was een volksbeweging
die het aanschijn van de aarde wilde vernieuwen. Niet heersend en brullend als een
leeuw, maar als een kudde lammeren, mekkerend misschien; maar niet mee huilend met
de wolven in het bos. Ze trokken de wereld in zonder macht, zonder veroordelingen en
uitsluitingen. Pure liefde dreef hen naar de zieken. Ze waren bereid hun brood te breken.
Zonen van Noach begonnen de wereld opnieuw. De wereld van wolven was voorbij.
Vrede komt!
EN DE WERKELIJKHEID
Dat was de droom. Maar Lucas ziet ook al hoe dit grootse ideaal kan afbrokkelen.
Hij ziet ook al dat er verkondigers zijn die schromelijk misbruik maken van het ontzag
voor het heilige woord. Hij hoort over verkondigers die van deur naar deur gaan om
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zich overal overvloedige maaltijden te laten voorzetten. Sommigen doen zelfs alsof ze
in trance raken en ze beginnen een hemelse menukaart te dicteren; de goedgelovige
bewoners lopen zich het vuur uit de sloffen om het allemaal bij elkaar te slepen. Lucas
ziet in de jonge kerk het misbruik op de loer liggen. Je moet je niet verrijken. Je moet
niet gaan in imponerende gewaden en vergezeld van dragers met kisten vol garderobe.
Zo gaan de kinderen van de oorlog. Je moet zo min mogelijk bagage meenemen. Je
liefde en vrede zijn genoeg. Je moet zonder eigenbelang op pad gaan, kwetsbaar. Dan
alleen heb je recht om van God te spreken.
Lucas ziet de kerk balanceren tussen Jezus’ ideaal van vrede en de verleiding van de
macht. Daarom tipt hij ons, mensen onderweg: verkondig Gods vrede en doe het
belangeloos.
Ga met God -- ‘Vaya Con Dios’ is een oude Spaanse groet voor deze vredewens.
‘Grüß Gott’ zegt men in Zuid-Duitsland.
En wij zeggen in Limburg (en dat moeten we méér doen……): ‘Es God beleef….’
Dan alleen worden onze dromen en gebeden eens werkelijkheid.
Mooie dagen toegewenst,
Deken W. van Rens

‘BEZIN IN LIMBURG’
Onlangs is de brochure ‘Bezin in Limburg’ gepresenteerd, een samenwerkingsproject
van de Kamer van Koophandel Limburg, de Toeristisch Recreatieve Ontwikkelingsmaat-schappij TROM Zuid-Limburg, de VVV, het Bisdom Roermond en een groot
aantal aanbieders van bezinningstoerisme, zoals Thermae 2000, Klooster Wittem,
Kloosterdorp Steyl, Abdij Rolduc, stadsarchief Sittard-Geleen en het Afrikacentrum in
Cadier en Keer.
Steeds meer mensen zijn in hun vrije tijd op zoek naar plekken om te onthaasten. Het
project ‘Bezin in Limburg’ wil de provincie op de kaart zetten als dé plaats in Nederland voor allerlei vormen van bezinningstoerisme. In de nu gepresenteerde brochure
staan 34 bijzondere plekken in Limburg die rust, devotie, traditie en schoonheid bieden.
Daaronder ook een groot aantal kerken, kapellen en kloosters in Limburg.
Sittard wordt in de brochure genoemd als Kerkenstad,
met een opmerkelijk kerkdichtheid gecombineerd met
een hoog gehalte aan ‘werelds vertier’. Ook de Pater
Karelkapel in Munstergeleen staat in het boekje
beschreven. Uit onderzoek is gebleken dat Limburg de
grootste dichtheid aan religieuze en spirituele plekken
heeft. Dat maakt de regio uitermate geschikt voor
bezinningstoerisme.
De brochure ‘Bezin in Limburg’ wordt via diverse kanalen verspreid.
De inhoud is ook de te lezen op de website: www.bezininlimburg.nl.
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GEBEDSINTENTIES
De pauselijk aanbevolen gebedsintentie 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.’
Voor juli luidt de intentie: ‘Wij bidden dat in alle landen van de wereld de verkiezing van
regeringsleiders moge geschieden met rechtvaardigheid, inzichtelijkheid en eerlijkheid,
waarbij de vrije keuze van burgers gerespecteerd wordt.’

SAM’S KLEDINGINZAMELING VOOR MENSEN IN NOOD
De voorjaarsinzameling van Sam’s Kledingactie op zaterdag 24 april
heeft bij de Petruskerk 450 en bij de Pauluskerk 225 kilo kleding en
textiel opgeleverd. Met de opbrengst wordt het ‘droogte-cyclusmanagement’ in Kenia gesteund. Sam’s Kledingactie dankt eenieder die heeft
bijgedragen! De volgende kledinginzameling vindt plaats op zaterdag 9 oktober.
********************************************************************

ST. PETRUSFESTIVAL

11, 12 en 13 juni

Op vrijdag 11 juni is het vierde St. Petrusfestival losgebarsten met optredens van de
jeugdafdeling van de Philharmonie, het Maastrichtse muziek- en theatergezelschap ‘Maos
en Neker’ en Sjef Diederen. Het programma is verder als volgt:
Zaterdag 12 juni:
Basiliek:
19.30 uur: kamerkoor Quartna uit Maastricht,
met Franse romantische muziek.
21.00 uur: afsluitend concert door Arno Kerkhof (piano/harmonium),
en Bianca Lenssen (sopraan) en initiatiefnemers van het festival
Zondag 13 juni:
Petruskerk: 11.30 uur: festivalmis, opgeluisterd door het St.Petruskoor.
Michielskerk: 14.30 uur: optreden van het schoolensemble Trevianum
16.00 uur: vocaal ensemble Fusion uit Sittard
Kerkplein: 17.00 uur: slotconcert door Harmonie St. Cecilia Grevenbicht-Papenhoven
Voor verdere info: zie de website www.stpetrusfestivalsittard.nl.
********************************************************************

MET DE LIMBURGSE BEDEVAART NAAR LOURDES
De Limburgse Bedevaart biedt diverse Lourdesreizen aan per trein, bus en vliegtuig.
Overnachtingen vinden plaats in moderne hotels. Voor mensen met een zorgvraag is
professionele accommodatie beschikbaar. U kunt als individuele pelgrim inschrijven,
maar ook als groep. Ook worden Lourdesreizen voor pelgrims van diverse
ziektekostenverzekeraars verzorgt. Vraag nu vrijblijvend een brochure aan
via  043- 3215715 of kijk op www.bedevaarten.com.
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EERSTE HEILIGE COMMUNIE
Op zondag 13 juni mogen ook de Communicantjes van
SB ‘Het Mozaïek’ hun mooiste jurk of pakje aantrekken.
In de H. Mis van 9.30 uur in de St.Petruskerk mogen zij voor de
eerste maal Jezus in de Heilige Hostie ontvangen. Wij feliciteren:
Alexander Aerts
Brandon Bakkers
Imani Brouns
Claudia Hendriks
Damien Hoofwijk
Antoni Huskens
Sherrel Leander
Mikey Meijnen

Lars Moersheim
Jitse Muris
Jorchime Kampkens
Joey Koenen
Brenda Martens
Harco van Moorsel
Germina Pot
Romy Raven

Jeremy Schnieders
Keanu Smeets
Priscilla Stroek
Chantal Strykers
Lola van Tiggelen
Davey Timmermans
Jean-Luc Zelissen
Timo Zuidwijk

Wij wensen jullie en jullie ouders een heel fijne en zonnige dag toe,
Op zondag 11 juli volgt dan nog de viering van de Eerste Communie van de leerlingen
van de Vrije School. Hun namen vindt u in het volgend parochieblaadje.
Op deze plek spreken wij ook onze dank uit aan de ouders, leerkrachten, catechisten en
andere vrijwilligers die met veel zorg en inzet hun bijdrage hebben geleverd aan de vier
Eerste Communievieringen in onze kerk. Mede door uw inspanningen hebben meer dan
honderd kinderen een prachtige Communiedag mogen beleven. Hartelijk dank!

HEILIG VORMSEL
Op vrijdag 4 juni jongstleden mochten onderstaande leerlingen van
de Parkschool uit handen van vormheer vicaris H. Schnackers het
Sacrament van het heilig Vormsel ontvangen:
Lynn Akkermans
Jeffrey Bakker
Leroy Bijk
Frank Bouten
Rein van Diepe

Ricardo Gijzen
Ashwin Habets
Janis Hermans
Mark Hermans
Patrick Korinic

Mark van Mulken
Gerard Spätgens
Ilona Venema
Samantha Vossen
Mischa van Well

Proficiat jongens en meisjes!
We wensen en bidden voor jullie dat jullie altijd goede vrienden van Jezus mogen zijn!
Uit de mond van kinderen….
Tijdens de catechese bezoeken de aanstaande Communicantjes de kerk.
De pastoor wijst de kinderen op het Godslampje, en vertelt dat wanneer
de Godslamp brandt, Jezus in het Tabernakel is.
Waarop één van de kinderen vraagt: “En als het lampje uit is?”
Zijn buurjongetje weet het antwoord: “Dan is Jezus werken!”
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WAT VALT ER TE DOEN:
PASSIESPELEN TEGELEN
Op 16 mei zijn in de Doolhof in Tegelen, in aanwezigheid van koningin
Beatrix, de bekende Passiespelen in première gegaan, dit maal onder
regie van Cees Rullens. De Passiespelen, duur ongeveer 3 uur, incl
pauze van 30 minuten, worden nog t/m 12 september uitgevoerd.
Data:
t/m 5 september elke zondag, 14.30 uur
de zaterdagen 17, 24 en 31 juli en 7 augustus, 18.00 uur
Meer info en kaartverkoop: bij het VVV-kantoor of via www.passiespelen.nl.

KLOOSTER WITTEM
Elke dinsdagavond in juli en augustus organiseert Klooster Wittem voor toeristen en
andere belangstellenden een VakantieVesperViering. De VesperViering wordt gevolgd
door een rondleiding in groepen, door kerk en kapellen, klooster, kloostertuin, grafkelder
en eindigend in de indrukwekkende kloosterbibliotheek.
Data:
dinsdag 6, 13, 20 en 27 juli en 3, 10, 17, 24 en 31 augustus
Tijd:
19.00 uur (Kloosterkerk) tot ong. 21.00 uur (Kloosterbibliotheek)
Op de woensdagavonden wordt in de Kloosterkerk door dhr. Hans van Dijk een serie
van vijf orgelconcerten georganiseerd. De orgeluitvoeringen, waaronder steeds werken
van J.S. Bach en Jan Zwart, worden elke keer begeleid door een gast of gastgroep. Zo
wordt op woensdag 14 juli gemusiceerd met koperensemble en slagwerk uit fanfare
‘Kunst en Vriendschap’ en op woensdag 21 juli met de mezzo-sopraan Marijke Eliveld.
Data:
woensdag 14, 21 en 28 juli, en 4 en 1 augustus
Aanvang:
20.00 uur (duur: ongeveer één uur)
Kosten:
vrije bijdrage
Meer info:
 043-4501741 of www.kloosterwittem.nl.

JAKOBUSWANDELING

NAAR AKEN

zondag 25 juli
Op het feest van de heilige Jakobus organiseert Stichting Pelgrimswegen en Voetpaden
de klassieke pelgrimswandeling van Kerkrade naar de St. Jakobskirche in Aken (17 km).
Start:
Afsluiting:
Meer info:

9.00 uur Abdijkerk Rolduc
14.45 uur pelgrimskerk van St Jakob, Aken
Terug kan men met de ASEAG stadsbus 47 bijna tot Rolduc
op de website www.spvlimburg.nl (Opgave is niet nodig)

VERDIEPENDE VAKANTIES 
In ons land zijn ook deze zomer weer tal van mogelijkheden om uw vakantie leuk en
ontspannend, maar tegelijk verdiepend en/of bezinnend in te vullen. Hiernaast een greep uit
het aanbod; voor een folder of meer informatie over deze initiatieven kunt u ook bij onze
parochie-administratie terecht.
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CELEBRATE VAKANTIECONFERENTIE

vr. 23 t/m vr. 30 juli

Samen je vakantie vieren, samen je geloof vieren in de Celebrate-vakantieweek. Gelovigen
uit het hele land komen samen om God te aanbidden en te groeien in persoonlijk geloof.
Het programma biedt in de ochtenden lezingen door inspirerende sprekers, lofprijzing en
eucharistieviering, ’s middags sport, spel en workshops en in de avonden momenten van
ontspanning en gebed. Zowel de jongeren als de tieners volgen een sprankelend, verdiepend
eigen programma; de kinderen zijn ontspannen en inhoudelijk bezig in het Kinderfestival
Locatie: vakantiepark Pagedal, Stadskanaal (Zuidoost-Groningen)
Meer info en opgave: info@celebratefestival.nl / 0492-477657

KANA-WEEK VOOR GEZINNEN

zo. 25 t/m za. 31 juli

Bezinningsdagen voor echtparen en gezinnen, met tijd en ruimte om stil te staan
bij je relatie en je te verdiepen in de betekenis van het samenzijn. Kinderen volgen
in verschillende leeftijdsgroepen hun eigen creatieve en gelovige programma.
Locatie: Sint Paulusabdij te Oosterhout
Meer info en opgave: www.paulusabdij.nl / 0162 - 451991

KINDERKAMPEN:
VANUIT ONZE

PAROCHIE

Zoals ieder jaar organiseert kapelaan Van der Wegen weer twee super-leuke kampweken,
boordevol sport, spel, recreatie en muziek rond een centraal kampthema.
Locatie: Hunsel / Ittervoort
Data:
Meisjeskamp: maandag 23 t/m zaterdag 28 augustus
Jongenskamp: maandag 30 aug t/m zaterdag 4 sept
Meer info en opgave: kapelaan Van der Wegen  4512628
VANUIT ONS BISDOM

-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
-voor jongeren 15-20 jaar: Ardennentocht
België
19 t/m 23 juli
Kosten:
kampen € 80,-; Survivalkamp € 90,-; Ardennentocht € 130,- p.p.
Meer info en opgave: m.degens@bisdom-roermond.nl of  0475-386835
VANUIT DE EMMANUEL-BEWEGING

Vrolijk kamp voor kinderen van 8 t/m 12 jaar rond het thema ‘Jozef, pas je nieuwe jas!’
Op het programma met bosspelen, musical, gebedsviering, muziek, sport en spel.
Locatie:
Conferentie-oord Emmaus te Helvoirt
Datum:
dinsdag 3 t/m zondag 8 augustus
Meer info en opgave: www.emmanuelnederland.nl of  040-2212531
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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
Fred Verhoeve, Leijenbroekerweg 41, 77 jaar
Marie Schifferling-Schut, Reigerstraat 23, 75 jaar
Wop Mostert, Aerwinkelstraat 15, 66 jaar
Zuster M. Wilfrieda (Duschak), Kollenberg 2, 80 jaar

†
†
†
†

10- 5- 2010
20- 5- 2010
23- 5- 2010
27- 5- 2010

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

GEDOOPT
Sherrel, dochter van echtpaar Isenia-Leander, Eisenhowerstr 656
Sacha, dochter van echtpaar Van der Ploeg-Tholen, Selfkant
Floris, zoon van echtpaar Frusch-Maassen, Deversstraat 2

9- 5- 2010
23- 5- 2010
6- 6- 2010

Gefeliciteerd! Wij bidden dat Sherrel, Sacha en Floris onder de goede zorgen van hun ouders
en naar hun voorbeeld en ook dat van hun peetouders en van de hele eloofsgemeenschap,
mogen opgroeien tot goede christenen.

VASTENAKTIE 2010
De rondgang voor de Vastenaktie 2010 Malawi heeft in onze parochie € 3726,53
opgebracht. In totaal konden onze parochies een bedrag van € 6936,53 overmaken naar
het Missieburo. Dank aan eenieder voor zijn of haar Vastenoffer, en speciaal aan de
vrijwilligers die meegeholpen hebben de zakjes huis-aan-huis in te zamelen!
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KERKELIJK HUWELIJK
zijn gehuwd:
Barry Teiwsen en Renata Brandolini, Hadewijchstr. 4

7 juni 2010

gaan huwen:
Rick Lormans en Cecile Giebels, Hadewijchstr. 4
Roger Dullens en Desirée Thomassen, R. Graaflandstr
Dennis van den Born en Miranda Rila, Berkenlaan 17
Lawrence Vitalis en Svetlana Podlinova, Landweringstraat 18
Steven Smit en Cindy Coenraeds, L. Delruellestr 26

2 juli 2010 (Asselt)
9 juli 2010
10 juli 2010
17 juli 2010
6 augustus 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)

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

OPEN DAG
zondag 13 juni
Van 13.00 tot 17. 00 uur houdt het Bezinningshuis Open Huis! Hartelijk welkom aan
ieder die kennis wil maken met: - de zusters van de Kollenberg
- de activiteiten in en van het Bezinningshuis,
- rust, stilte, gebed en bezinning
- de mensen en groepen die ons Bezinningshuis al
kennen en regelmatig te gast zijn.
Er is gelegenheid voor ontmoeting bij koffie/thee en gebak, en aanbidding van het
Allerheiligste. Om 17.00 uur wordt afgesloten met de Vespers en eucharistische zegen
6- TAGE EXERZITIEN -in stilte “Jesus, unser Heiland und Erlöser”
23 t/m 30 juni
Wir sind berufen zum Glauben an Jesus und zur Nachfolge zum Heil vieler Menschen.
Leiding:
mgr. J. Gijsen
Aanvang:
woensdag 23 juni, 17.00 uur
Sluiting:
woensdag 30 juni 9.30 uur
Kosten:
€ 309,-GEBEDSAVOND: 19.30-21.00 uur:
1e dinsdag vd maand (6 juli)
Samen bidden met het evangelie (of een andere tekst), bidden voor persoonlijke
intenties en voor die van het bezinningshuis, tijd nemen voor uitwisseling, en de
dagsluiting bidden met de zusters.
INFORMATIE: Bezinningshuis Regina Carmeli, Kollenberg 2, 6130 AA Sittard,
 
 4525380, Zr. M. Gisela of www.carmeldcj.nl.
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SCHRIJFACTIE AMNESTY INTERNATIONAL
In de maand juni vraagt Amnesty International ons te schrijven voor de
gewetensgevange Emadeddin Baghi, Iraans mensenrechtenactivist, journalist en
schrijver. Hij werd in december 2009 door vier gewapende agenten in zijn huis
gearresteerd vanwege een door hem gehouden interview. In 2002 had hij een organisatie
opgericht die gegevens verzamelde over marteling van gevangenen. Deze organisatie
werd in 2009 door de Iraanse overheid verboden. De brieven die in de kerk liggen, zijn
gericht aan het Iraanse ministerie van justitie en aan de ambassadeur in Den Haag met
de vraag Baghi onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij te laten en ervoor te zorgen dat
hij de noodzakelijke medische verzorging krijgt. Neemt u a.u.b. een brief mee, om te
ondertekenen en te verzenden!

HEILIG UUR
Op donderdag 1 juli 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. Iedere maand worden de bewoners
van bepaalde straten in het bijzonder uitgenodigd. Voor 1 juli zijn dat de
bewoners van de: Baenjenstraat, Elisabet van Barstraat, Begijnenhof,
Begijnenhofwal, Bergstraat, Beukeboomweg, Beukenlaan, Blijdestein,
Brandstraat en Oude Broeksittarderweg.

UW AANDACHT S.V.P.
Vrijdag 11 – zondag 13 juni: Sint Petrusfestival.
Zondag 13 juni: Elfde zondag door het jaar.
Zaterdag 19 juni: in Roermond: Christoffeldag voor de Vormelingen
Zondag 20 juni: Twaalfde Zondag door het jaar.
Donderdag 24 juni: Hoogfeest van de Geboorte van Johannes de Doper
Zondag 27 juni: Dertiende Zondag door het jaar. Om 10.30 uur in de Basiliek:
Dialectmis mmv van de commissie ‘Kirkelikke Vieringe’ van Veldeke-kring Zittert.
Dinsdag 29 juni: Hoogfeest van de heilige apostelen Petrus en Paulus.
Vrijdag 2 juli: 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 4 juli: Veertiende Zondag door het jaar.
Zaterdag 10 juli: Om 18.00 uur in de Petruskerk: Gezinsmis als dankviering en bij
gelegenheid van de afsluiting van het schooljaar.
Zondag 11 juli: Vijftiende Zondag door het jaar
Zondag 18 juli: Zestiende zondag door het jaar
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KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES
Attentie: het volgend parochieblad bestrijkt de periode van 24 juli tot 4 september.
Misintenties die u daarin graag vermeld wilt zien, dienen uiterlijk
op vrijdag 16 juli 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 12 juni
19.30 uur Lof (samenzang)
Onbevlekt Hart van Maria
Vrijdag 18 juni
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; ev
Harry Marx, Piet Kox en Piet van Gellekom
ev overl ouders Leonard Dieteren en Maria
19.00 uur ev Marie-Thérèse van BrakellBrandts uit dankbaarheid
Vleugels, voor heilige priesters en
18.00 uur gestplev voor zielenrust v
overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria
religieuzen en voor de vrede
Hubertina Catharina Krux; pljrd Piet
Zaterdag 19 juni
Schmitz; plev Harie Vink, Freek Boels
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
en Ben Boels; nadienst Fred Verhoeve,
18.00 uur gestplev voor zielenrust v overl
Marie Schifferling-Schut (samenzang)
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
Zondag 13 juni
Catharina Krux; 1e pljrd mw Gerda ColléElfde Zondag door het jaar
Linssen en tevens voor dhr Wil Collé, pljrd
11.30 uur plzwd Walter Rovers; gestpljrd
Joep Joosten; nadienst Fred Verhoeve,
em-pastoor Jean Schutgens, Paul Chorus,
Marie Schifferling-Schut (Petruskoor)
overl ouders Schaekens-Peulen en zonen
Zondag 20 juni
Jozef en Martin, overledenen vd fam
Twaalfde Zondag door het jaar
Oberdorf-Frissen; gestplev Lies Roppe en
11.30 uur gestpljrd Mia Boelens-Derrez;
overledenen vd fam Roppe-Kissels;
gestplev voor zielenrust van Willy
pljrd Henriëtte Pfennings-Gielkens
Karmelk-Oremus en haar ouders; pljrd overl
(Petruskoor)
ouders Schins-Meerts en alle overledenen
Maandag 14 juni
vd fam; plev Miny Reijnders-Kuijpers,
H. Lidwina, maagd
overleden familieleden Pier-Weijzen
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
(Michielkoor)
19.00 uur gestev overleden echtpaar
Maandag 21 juni
Kaptein-Haagmans
H. Aloïsius Gonzaga, kloosterling
Dinsdag 15 juni
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en
19.00 uur gestev Jos Bitsch
Hendriks en mgr Ben Janssen
Dinsdag 22 juni
gestev echtp Caulfield-Tholen
08.00 uur gestev Louis Corbeij; ev
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
overledenen vd fam Smeets-Bouwels
Woensdag 16 juni
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Woensdag 23 juni
19.00 uur gestev Corry Close en familie
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
Donderdag 17 juni
ev Martin Meuwissen en dochter Josette
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev overl ouders Schaekens19.00 uur gestev overledenen van de fam.
Peulen en zonen Jozef en Martin
Feron-Hoenen
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Donderdag 24 juni
Hoogfeest Geboorte Johannes de Doper
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
ev Piet Kox en Piet van Gellekom
19.00 uur gestpljrd Eduard Timmers;
ev Sjang Jessen
19.30 uur Lof (samenzang)
Vrijdag 25 juni
08.00 uur ev Harry Marx, fam. Wyszenko,
Meerts en Hendriks
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Zaterdag 26 juni
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
ev Mia Zweipfenning, overl grootouders
Simonis-Tummers en ouders Hage-Simonis
18.00 uur plzwd Fred Verhoeve; gestplev
voor zielenrust v overl echtp Jan Gerard
Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux;
1e pljrd Jac Segers, pljrd Daniël Houben en
tevens voor Mia Houben-Durlinger; plev
Harie Vink; nadienst Marie SchifferlingSchut (samenzang)
Zondag 27 juni
Dertiende Zondag door het jaar
11.30 uur 1e pljrd Theo Canton, pljrd
Corrie Jetten-Wijnands, Mia DaniëlsIJssermans, overl ouders TimmermansSchins (samenzang)
Maandag 28 juni
H. Ireneüs, bisschop en martelaar
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
ev Piet Kox en Piet van Gellekom
19.00 uur ev overl ouders Meerts
Dinsdag 29 juni
Hoogfeest HH Petrus en Paulus,
apostelen
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev em-pastoor Niessen,
overleden echtpaar Meulenberg-Kleuters
Woensdag 30 juni
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev Pauline Feron-Hoenen
Donderdag 1 juli
08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en
Hendriks
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.30 uur Heilig Uur (samenzang)
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Vrijdag 2 juli
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen,
overl echtp Feron-Hoenen en em-past.
Eduard Hoenen; ev Harry Marx
15.00 uur Huwelijksmis bruidspaar
19.00 uur ev overl ouders Meerts, Robert
Thijssen en fam Sevens, voor heilige
priesters en religieuzen en voor de vrede
Zaterdag 3 juli
H. Tomas, apostel
08.00 uur gestjrd overl echtpaar Van ReenKasdorp; gestev echtp Caulfield-Tholen; ev
voor priesterroepingen in parochie,
dekenaat en bisdom
18.00 uur gestplev deken Henri Haenraets,
voor 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 SchrijenTholen; nadienst Marie Schifferling-Schut
(samenzang)
Zondag 4 juli
Veertiende Zondag door het jaar
11.30 uur gestpljrd ouders CoenemansPoukens; pljrd Nol Vroomen en ouders
Vroomen en Mia en voor ouders Van
Bunschot-Willems; plev dhr. Harrie Reijnders
en de overl familieleden Reijnders-Heuts
(Petruskoor)
Maandag 5 juli
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 gestjrd zeereerwaarde pater Piet
Schulpen; gestev echtp Caulfield-Tholen
Dinsdag 6 juli
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
ev tev de H. Engelbewaarders uit
dankbaarheid voor bescherming en leiding
19.00 uur ev voor alle overledenen vd fam
Corbeij-Gieskens
Woensdag 7 juli
08.00 uur ev tev St. Joseph voor goede gezinnen en de moed om godsdienstig te leven
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.30 uur Lof (samenzang)
13e jaargang, nr. 5 – 1 mei 2010

Donderdag 8 juli
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
ev fam. Wyszenko, Meerts en Hendriks
19.00 uur gestev overleden echtpaar
Kaptein-Haagmans
19.30 uur Lof
Vrijdag 9 juli
HH. Martelaren van Gorcum
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
ev Harry Marx
19.00 uur gestjrd Joanna Hendriks
Zaterdag 10 juli
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
18.00 uur Dankviering-Gezinsmis
plzwd Wop Mostert; gestplev voor
zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs en
Maria Hubertina Catharina Krux
(samenzang)
Zondag 11 juli
Vijftiende Zondag door het jaar
11.30 uur plzwd Marie Schifferling-Schut;
gestpljrd ouders Jo en Ine ZwakhalenWesterop, overl ouders Pastwa-Spätgens;
gestplev Max Kreijn, overl fam MuyresMaessen; pljrd ouders Rutten-Klinkers
(Petruskoor)
Maandag 12 juli
08.00 uur ev overl ouders Leonard Dieteren
en Maria Brandts uit dankbaarheid
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
ev Sjang Jessen
Dinsdag 13 juli
08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en
Hendriks en mgr Ben Janssen
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Woensdag 14 juli
08.00 uur ev overl grootouders Hendrik
Dieteren en Anna Rutten uit dankbaarheid,
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 15 juli
H. Bonaventura, bisschop en kerkleraar
08.00 uur ev Piet Kox en Piet van
Gellekom
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
ev tev Catechesekring Dekenaat Sittard
19.30 uur Lof (samenzang)
Vrijdag 16 juli

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
ev Harry Marx
19.00 uur gestev Corry Close en fam; ev
voor heilige priesters en religieuzen en voor
de vrede
Zaterdag 17 juli
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
18.00 uur gestplev voor zielenrust v overl
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
Catharina Krux (samenzang)
Zondag 18 juli
Zestiende Zondag door het jaar
11.30 uur gestpljrd Marijke EijgelshovenEyckeler; gestplev echtpaar ArnoldtsThissen; plev Miny Reijnders-Kuijpers,
overl familieleden Pier-Weijzen (Petruskoor)
Maandag 19 juli
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev overledenen vd fam
Feron-Hoenen
Dinsdag 20 juli
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev overl ouders SchaekensPeulen en zonen Jozef en Martin
Woensdag 21 juli
08.00 uur ev fam. Wyszenko, Meerts en
Hendriks
19.00 uur uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 22 juli
H. Maria Magdalena
08.00 uur ev overledenen vd fam SmeetsBouwels
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.30 uur Lof (samenzang)
Vrijdag 23 juli
H. Birgitta, kloosterlinge,
patrones van Europa
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
ev Harry Marx
19.00 uur gestev Pauline Feron-Hoenen
Zaterdag 24 juli
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
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ST.-MICHIELSKERK
Zondag 13 juni
Zondag 4 juli
Veertiende Zondag door het Jaar
Elfde Zondag door het jaar
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen,
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen,
fam Hoeberichts, fam Derrez
gestplev J. en J. Derrez, M.B. Geurts
09.30 uur voor zielenrust van overl echtp
09.30 uur gestplev voor de zielenrust van
Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria
Catharina Krux (samenzang)
Hubertina Catharina Krux (samenzang)
Vrijdag 9 juli
Zondag 20 juni
12.00 uur Huwelijksmis
Twaalfde Zondag door het Jaar
Bruidspaar Dullens- Thomassen
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
Zaterdag 10 juli
plev fam Jennen-Palmen
14.00 uur Huwelijksmis
09.30 uur gestplev voor de zielenrust van
Bruidspaar Van den Born-Rila
overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria
Zondag 11 juli
Hubertina Catharina Krux (samenzang)
Vijftiende Zondag door het Jaar
Zondag 27 juni
Dertiende Zondag door het Jaar
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen,
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
overl ouders Hendriks-Wolters
J. Derrez
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; plev voor een
Zondag 18 juli
bijzondere intentie (samenzang)
Zestiende Zondag door het Jaar
Vrijdag 2 juli
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
15.00 uur Huwelijksmis
09.30 uur gestplev voor de zielenrust van
Bruidspaar Van Dalen-Beussen
overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria
Hubertina Catharina Krux (samenzang)
BASILIEK VAN O.L. VROUW VAN HET H. HART
Attentie: Tot nadere berichtgeving zijn er voorlopig in de basiliek alléén
HH Missen op: donderdag om 10.30 uur, vrijdag om 08.30 uur,
zaterdag om 09.00 uur en zondag om 10.30 uur (Hoogmis)
Zaterdag 12 juni
Onbevlekt Hart van Maria
09.00 uur voor zegen voor fam Den
Hartog, voor overl echtp Caulfield-Tholen
Zondag 13 juni
Elfde Zondag door het jaar
10.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 17 juni
10.30 uur voor leden Kinderkrans en leden
Aartsbroederschap, voor overl echtpaar
Caulfield- Tholen, voor Harry Diederen en
dochter Margriet, voor overl Johannes de
Harde jr, voor familie Joosten-Gonera
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Vrijdag 18 juni
08.30 uur zegen voor Marc Kaay en Ewoud
vd Nes, voor overl echtp Caulfield-Tholen
Zaterdag 19 juni
09.00 uur voor overl echtp Caulfield-Tholen
Zondag 20 juni
Twaalfde Zondag door het jaar
10.30 uur jaardienst voor Bert Derhaag,
voor overl echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 24 juni
Hoogfeest Geboorte Johannes de Doper
10.30 uur voor leden Kinderkrans en leden
Aartsbroederschap, voor overl echtpaar
13e jaargang, nr. 5 – 1 mei 2010

Caulfield-Tholen, voor de heer Jan Gruisen
Vrijdag 25 juni
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Zaterdag 26 juni
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Zondag 27 juni
Dertiende Zondag door het jaar,
Dialectmis
10.30 uur jaardienst voor Harry Diederen,
voor overl echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 1 juli
10.30 uur voor leden Kinderkrans en leden
Aartsbroederschap, voor overl echtpaar
Caulfield- Tholen, voor overl. Harry
Diederen en dochter Margriet
Vrijdag 2 juli
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen;
Zaterdag 3 juli
H. Tomas, apostel
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen;
Zondag 4 juli
Veertiende Zondag door het jaar
11.30 uur bedevaart Einighausen
jaardienst voor Louis Wagenmans en Mia
Wagemans-Frenken, voor alle levende en
overl leden vd Aartsbroederschap, voor
overl echtpaar Caulfield- Tholen, voor overl
ouders Castro- Schellinx.
Donderdag 8 juli
10.30 uur voor leden Kinderkrans en leden
Aartsbroederschap, voor overl echtpaar
Caulfield-Tholen, voor de heer Jan Gruisen
Vrijdag 9 juli
HH. Martelaren van Gorcum
08.30 uur voor goede reis van dochter uit
Canada en zegen over de familie, voor overl
echtp Caulfield-Tholen

Zaterdag 10 juli
08.00 uur voor overl echtp CaulfieldTholen
Zondag 11 juli
Vijftiende Zondag door het jaar
11.30 uur jaardienst voor mw. JoostenGonera en Lisa Joosten, voor overl echtp
Caulfield-Tholen
Donderdag 15 juli
H. Bonaventura, bisschop en kerkleraar
10.30 uur voor leden Kinderkrans en leden
Aartsbroederschap, voor overl echtpaar
Caulfield- Tholen
Vrijdag 16 juli
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Zaterdag 17 juli
09.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
13.30 uur Huwelijksmis
Bruidspaar Vitalis-Podlinova
Zondag 18 juli
Zestiende Zondag door het jaar
10.30 uur (samenzang)
Donderdag 22 juli
H. Maria Magdalena
10.30 uur voor leden Kinderkrans en leden
Aartsbroederschap, voor overl echtp
Caulfield-Tholen,uit dankbaarheid, voor de
heer Jan Gruisen, voor Pierre Schmeits
Vrijdag 23 juli
H. Birgitta, kloosterlinge,
patrones van Europa
09.00 uur voor overl echtp Caulfield-Tholen
Zaterdag 24 juli
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen

--------------------------------------------------------------------------------------GEBOORTE VAN JOHANNES DE DOPER
Wanneer de engel Gabriël de Blijde Boodschap aan Maria brengt, antwoordt hij op haar
vraag hoe ‘dit alles zal geschieden’: “Weet, dat zelfs Elisabeth, uw bloedverwante, in haar
ouderdom een zoon heeft ontvangen en, ofschoon zij onvruchtbaar heette, is zij nu in haar
zesde maand; want voor God is niets onmogelijk.” Zo viert de Kerk dus precies zes
maanden voordat we de geboorte van Jezus met Kerstmis vieren, het hoogfeest van de
Geboorte van Johannes de Doper, de voorloper en wegbereider van Christus.
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 13 juni: 11e zondag door het jaar Bernadettekoor
10u30 Gest.jrd. ovl.oud. Hausmanns-Tummers; Bernard Köhlen
nadienst: Maria Peters-de Wildt; Coen Ham
Dinsdag 15 juni
9u00 t.e.v. H. Bernadette
Donderdag 17 juni
9u00 roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
Zondag 20 juni: 12e zondag door het jaar
10u30 1e jrd. Wim Limpens; nadienst: Maria Peters-de Wildt; Coen Ham
Dinsdag 22 juni
9u00 t.e.v. H. Bernadette
Donderdag 24 juni: Hoogfeest van de geboorte van de H. Johannes de Doper
9u00 roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
Zondag 27 juni: 13e zondag door het jaar
10u30 Zwd. Maria Peters-de Wildt; oud. Hendriks-Ubachs nadienst: Coen Ham
Dinsdag 29 juni: Hoogfeest van de HH. Petrus en Paulus, apostelen
9u00 t.e.v. H. Bernadette
Donderdag 1 juli
9u00 roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
Zondag 4 juli: 14e zondag door het jaar
Schola Gregoriana Sittardiensis
10u30 Gest.jrd. pastoor Jos. Linssen
nadienst: Coen Ham
Dinsdag 6 juli
9u00 t.e.v. H. Bernadette
Donderdag 8 juli
9u00 roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
Zondag 11 juli: 15e zondag door het jaar
Bernadettekoor
10u30 Zwd. Coen Ham; jrd. Jan Ermans, ouders en schoonouders
Dinsdag 13 juli
9u00 Gest.H.Mis t.e.v. OLV van Lourdes en H.Bernadette
Donderdag 15 juli: H.Bonaventura, bisschop en kerkleraar
9u00 roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
Zondag 18 juli: 16e zondag door het jaar
10u30 voor de geloofsopvoeding in de gezinnen
Dinsdag 20 juli
9u00 Frans Fiddelers en Gertrudis Mostard;
Donderdag 22 juli: H.Maria Magdalena
9u00 roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
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GEDOOPT
Op 1 mei werd gedoopt: Leonardo Menten, Tuddernderweg 281
Op 9 mei werd gedoopt: Ronan Jansen, Burg.Corbeijstraat 48
Mogen zij onder de goede zorgen en het voorbeeld van ouders, peter en meter, en van de hele
geloofsgemeenschap, opgroeien tot goede christenen.
OVERLEDEN
12 mei: Maria Peters-de Wildt (81 jaar), Hoogstaete (voorheen Odaflat)
26 mei: Coen Ham (83 jaar), Reubsaatlaan 20
Mogen zij rusten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer
HARTELIJK DANK
De afgelopen periode is aan de kerkdeuren gecollecteerd:
op roepingenzondag 25 april voor de priester- en diakenopleiding: opbrengst: € 67,42
en op 23 mei: voor de 'week van de Nederlandse missionaris': opbrengst: € 58,81.
Hartelijk dank aan alle gevers!
GODS BEREKENING
Als we ergens tijd, moeite of geld in investeren willen we erop kunnen rekenen dat ook de
verwachte opbrengst binnenkomt. We willen dat onze inspanningen het geplande rendement
zullen opleveren. En als het even kan moet dat ook nog zwart op wit staan. Als dan niet
uitkomt wat verwacht was, willen we graag verhaal halen. En het gaat inderdaad ook wel
eens anders dan we verwacht hadden. En wie gelovig leeft, weet dat heel het leven, ondanks
dat we willen leven met God, anders kan gaan dan we aan God vragen. En ook al bidden we,
soms smeken we, tot God… ook dan loopt het vaak anders. De mens drukt dit overal ter
wereld van oudsher uit in gezegdes en spreekwoorden, in alle talen. Alleen al in onze streken
kunnen we dit zien in de volgende verschillende en toch dezelfde gezegdes:
De mens wikt en God beschikt. - Der Mensch denkt und Gott lenkt.
Man proposes, God disposes. - L'homme propose et Dieu dispose.
God laat ons niet altijd meteen de vruchten van ons geloven en werken zien, die we graag
zouden willen zien. Maar dat wil niet zeggen dat die vruchten er niet zullen zijn. Ons gebed
wordt niet altijd meteen verhoord, maar dat wil niet zeggen dat God doof voor ons is. En
misschien is het maar goed ook dat geloof zo niet werkt. Stel dat het wel zo zou zijn; dat we
wel meteen op onze wenken bediend zouden worden. Zouden we dan niet de kans lopen te
gaan denken dat we God in onze hand hebben, in plaats van dat wij in Zijn hand zijn?
Geloven is immers ook vertrouwen op God. Geloven is soms tegen alle verwachting en
menselijke berekening in, vertrouwen op Gods woord. Laten we niet moedeloos worden in
ons bidden en werken, maar met Zijn woord de dag tegemoet gaan.
H.COMMUNIE VOOR AAN HUIS GEBONDENEN
Op vrijdag 2 juli (1e vrijdag van de maand) wordt in de namiddag de H.Communie in de
parochie rondgebracht. Bent u niet in staat naar de kerk te komen, en wilt u toch
geregeld de H.Communie ontvangen? Meldt dit dan op de pastorie: tel. 4513381.
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.
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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


11E ZONDAG DOOR HET JAAR
Zaterdag 12 juni

19.00 u. Zeswekendienst Lambert Canton
Nadienst Miet Otten-van den Bergh
Maandag 14 juni 19.00 u. OLV van Lourdes
Woensdag 16 juni 19.00.u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
12E ZONDAG DOOR HET JAAR
Zaterdag 19 juni 19.00 u. Nadienst Miet Otten-van den Bergh
Maandag 21 juni 19.00 u. OLV van Lourdes
Woensdag 23 juni 19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
13E ZONDAG DOOR HET JAAR
Zaterdag 26 juni 19.00 u. Jrd Loek Jeurissen
Maandag 28 juni 19.00 u. OLV van Lourdes
Woensdag 30 juni 19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
14E ZONDAG DOOR HET JAAR
Zaterdag 3 juli
Maandag 5 juli
Woensdag 7 juli

19.00 u. OLV van Lourdes
19.00 u. Willy van Hees en overleden ouders Keijzers-Franken
19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
15E ZONDAG DOOR HET JAAR

Zaterdag 10 juli
19.00 u. OLV van Lourdes
Maandag 12 juli 19.00 u. OLV van Lourdes
Woensdag 14 juli 19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
16E ZONDAG DOOR HET JAAR
Zaterdag 17 juli
19.00 u. OLV van Lourdes
Maandag 19 juli 19.00 u. OLV van Lourdes
Woensdag 21 juli 19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
Overleden
Miet Otten- van den Bergh, 75 jaar, Montgomerystraat 2a
Moge zij rusten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer
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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.
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.
Misdienaars
De opbrengst van de kerkdeurcollecte voor de misdienaars heeft € 226,40 opgebracht.
Wij danken alle gulle gevers en wensen de misdienaars een leuk uitstapje toe.
Vredeswens
In de eucharistieviering wenst de priester de aanwezigen de ‘Vrede des Heren’ (pax
Domini) en nodigt de kerkgangers uit, zoals het missaal aanraadt:
‘Wenst elkaar de vrede.’ Zeker als de buren min of meer vreemden voor elkaar zijn,
geven ze vaak onwennig en lacherig elkaar de hand. Het is alsof de plechtigheid of ernst
van de eucharistieviering plotseling wordt doorbroken en dat werkt tegelijk hilarisch en
bevreemdend. Of betreft dit alleen nuchtere Nederlanders?
In het maatschappelijk leven is bij kennismaking of afscheid een handdruk heel
gewoon, maar in een liturgische situatie is de sfeer heel anders. Deze vredeswens is een
voelbaar en symbolisch gebaar dat eenheid en onderlinge verbondenheid uitdrukt. Dit
komt al in de oude kerk voor, maar toen was het teken van vrede geen handdruk maar
een kus. Het tijdstip van de vredeskus is verschillend geweest, maar paus Innocentius I
(401-417) wilde hem na het ‘Onze Vader’ en vóór de communie plaatsen.
Ook Augustinus koos voor dit tijdstip en zegt: ‘Wanneer de vrede wordt gewenst,
kussen de gelovigen elkaar met een heilige kus (preek, 227)’. Deze plaats heeft in het
vervolg de voorkeur gekregen. In de late middeleeuwen kusten de kerkgangers elkaar
niet meer. Ze gebruikten een zogenaamd paxtafeltje. Dit was een klein bordje, versierd
met christelijke symbolen en voorzien van een handvat. Het werd bij de vredeswens
eerst door de voorganger gekust die het dan aan de kerkgangers doorgaf om gekust te
worden. Of die bordjes in alle kerken gebruikt werden is de vraag, want er zijn maar
weinig exemplaren in musea bewaard gebleven. Na de 17e eeuw raakten ze in onbruik,
zoals ook de vredeswens van gelovigen. Pas met de uitgave van het nieuw Romeins
missaal, door Rome in 1970 voorgeschreven, vinden we opnieuw een vredesgebaar. Het
missaal zegt: ‘Wat het vredesgebaar zelf betreft, moeten bisschoppenconferenties de
vorm vaststellen, naar de aard en gewoonte der volken.’ In Nederland is het de
handdruk geworden. Dit is een teken van saamhorigheid en vanouds een voorbereiding
op de heilige communie, waarin onze verbondenheid met Jezus Christus en met elkaar
tot uitdrukking wordt gebracht.
Toon Brekelmans-Kerkhistoricus

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
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AFSLUITING JUBILEUMJAAR 450 JAAR BISDOM
Op zaterdag 22 mei vond in Roermond de afsluiting plaats van het
Bisdom-Jubileumjaar. Vanaf 9 mei 2009 hebben er in ons hele bisdom
tal van activiteiten plaatsgevonden om te vieren dat Bisdom Roermond
450 jaar bestaat. In ons dekenaat is werd de jubileumactiviteit gekoppeld
aan de Sint-Rosafeesten in augustus. Onlangs vond één van de
hoogtepunten van de jubileumactiviteiten plaats: de bedevaartsreis naar
Rome.
Van 30 april tot en met 6 mei verbleven ruim 400
Limburgse pelgrims, onder wie ook een groep Sittardernaren, onder leiding van bisschop Frans Wiertz en
hulpbisschop Everard de Jong in het hart van de
Wereldkerk. In een prachtig –en vermoeiend!- programma
maakten zij daar kennis met elkaar, met de wortels van
ons katholieke geloof, en met de vele kerken die Rome
rijk is. Een indrukwekkende en inspirerende ervaring!
Op 22 mei, de vooravond van het Pinksterfeest, werd het Jubileumjaar afgesloten
met het ‘Feest van het Licht’ in en rond de Roermondse Christoffelkathedraal.
Tijdens de viering werd het Pinkstervuur aan de Paaskaars ontstoken. De zeven
gaven van de Heilige Geest werden tijdens in een offergaveprocessie symbolisch
aangereikt. Na afloop van de Mis ontstak de bisschop een fakkel aan het
Pinkstervuur in de en werd deze fakkel naar buiten gedragen, terwijl tegelijkertijd de
bisdomjubileumkaars werd gedoofd. In de tuin van de kerk ontstak de bisschop een
nog veel groter Pinkstervuur, en de afgevaardigden van de Limburgse parochies
kregen een vonkje van dit Pinkstervuur mee naar huis in de vorm van een speciale
noveenkaars met het jubileumlogo. Ook in onze Petruskerk, Bernadettekerk en
Pauluskerk staat zo’n noveenkaars te branden. Op symbolische wijze wordt zo het
vuur van het geloof uit het jubileumjaar verder gebracht, de toekomst vertrouwvol
tegemoet ziend.

TWEE NIEUWE PRIESTERS IN ONS BISDOM
Op zaterdag 29 mei heeft bisschop Wiertz in de Sint
Christoffelkathedraal twee nieuwe priesters voor het bisdom
Roermond gewijd: Patrick Lipsch (34 jaar), oorspronkelijk
afkomstig uit Heerlen (Molenberg) en broeder Ignas van Rosmalen
(50 jaar), oorspronkelijk afkomstig uit Rosmalen. Kapelaan Lipsch
is werkzaam binnen ons dekenaat Sittard, namelijk in de parochies
van Stein (Oud-Stein, Nieuwdorp en Kerensheide) en UrmondBerg aan de Maas. Van Rosmalen, lid van de Gemeenschap van de
gekruisigde en verrezen Liefde (De Kommel) uit Maastricht, is als
kapelaan begonnen in de parochies van Maastricht-West. Beiden
waren daar voor hun priesterwijding al als diaken werkzaam.
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