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Dit parochieblad is bedoeld voor een periode van 6 weken.
De volgende aflevering verschijnt 16 oktober 2010.

IS DAT NU LIEFDE??
De apostel Paulus zou anno 2010 wel eens voor de rechter gedaagd kunnen worden.
Op één van de voorbije zondagen hoorden we in de tweede lezing Paulus’ woorden over
opvoeding, in zijn brief aan de Hebreeën (12,5-7.11-13). Het volgende gedeelte is
interessant:
‘Het lijden dient om u te verbeteren en op te voeden;
God behandelt u als kinderen.
Ieder kind wordt wel ooit door zijn vader gestraft.
Tucht is nooit prettig,
op het moment zelf is er meer verdriet dan blijdschap;
maar op lange termijn levert ze
voor degenen die zich door haar lieten vormen
de heilzame vrucht op van een heilig leven.’
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In onze tijd zijn er heel wat ouders die hun kinderen verwennen met de ‘leuke’ dingen
van het leven: alles moet ‘leuk’ moet zijn. Maar u en ik weten heel goed dat onze
kinderen juist door voor- en tegenspoed van het leven gevormd moeten worden. Dat
begint al met het incasseren in het kinderleven dat het speelgoed echt niet voor jou
alleen is; ook al heb jij het gekregen, toch zul je moeten leren te delen met anderen. En
dat er dan wel eens bestraffend moment komt, is heel begrijpelijk. En hiermee pleit ik
echt niet voor klappen, integendeel! Ouders moeten op zo’n wijze leerzame invloed
naar hun kinderen kunnen scheppen, dat hun correctie heilzaam en vormend kan zijn
voor ieder kind. En daarbij kan ons geloof een hulp zijn. Tenminste, als men geloof
toelaat in zijn leven.
Nederland is een toonbeeld van verdraagzaamheid. Maar hoe tolerant zijn we bij de
opvoeding van onze kinderen inzake luxe en welvaart? Er is immers geen vader of
moeder die niet voor zijn kind opkomt als iets het kind bedreigt. Denk maar eens aan
ziekte! Menige ouder klopt bij de arts aan en blijft herhaaldelijk kloppen totdat het kind
geholpen is. Daarbij gaan sommige ouders zelfs zover dat ze artsen en/of
verpleegkundigen bedreigen als hun kind nu niet onmiddellijk geholpen wordt. Men kan
en wil niet verdragen dat zijn kind zou moeten lijden. Geen enkele tegenslag wordt
aanvaard. Toch is dit juist het wezenlijke onderdeel van opvoeding. Hoe leer ik mijn
mijn kind tegenslagen te incasseren, te verwerken en ermee om te gaan?? In
ieder geval nooit door alsmaar het kind met alle luxe en hebbedingetjes te
omringen. Het is ongelooflijk hoe onze kinderen (en kleinkinderen) worden
verwend… Eigenlijk maakt men zijn kinderen steeds minder weerbaar voor
de tijd die op hen afkomt. Zoveel luxe en gemak omringt hen dat ze straks
niet meer weerbaar zijn. En dat noemen we liefde??
Een ouder die van zijn kind houdt, weet dat soms een pijnlijke operatie voor zijn of haar
kind levensreddend zal zijn. Geen ouder die dat weigert… waarom weigert men dan
wel een ‘geestelijke operatie, zo van: we gaan tot hier en niet verder! Echte liefde
corrigeert ten allen tijde. Echte liefde uit zich in een corrigerende houding van de ouders
om zo een diepe en geestrijke invloed op je kind te hebben.
Ik herinner me nog de vaak oeverloze discussies waarom wij -bij ons thuis- niet kregen
wat de andere kinderen in de straat wel kregen. Onze zeurende opmerkingen naar onze
weigerende ouders was meestal: ‘…en die van de familie X mogen dat wel!!??’ Het
standaardantwoord van mijn moeder of vader was meestal: “Als die allemaal in de Maas
mogen springen en dan dreigen te verdrinken.. moeten we jullie dat dan ook laten
doen?” De stilte daarna was nodig voor de impact van de opvoeding op dat moment.
Als ouder heb je nu (misschien) nog meer verantwoordelijk dan ooit ouders daarvoor
hadden: ik bedoel daarmee dat de ouders van vroeger veel meer rekenen op een grote
saamhorigheid onderling. Heel wat ouders lieten zich door de tijdsgeest van die dagen kerk en school- vormen. En die vorming was veel meer op elkaar en op een
gezamenlijke christelijke houding afgestemd.
Nu zitten we in een tijdperk van overdreven individualisme: ieder heeft zijn eigen
geloof of kerk, en men speelt zelf rechter over zijn levensinstelling: ik doe wat ik wil.
Daarbij ben ‘ik’ heilig. Nu is persoonlijke aandacht voor een mens gewoon gezond, op
zich is daar niets mis mee. In de ouderenzorg zou men veel meer moeten afstemmen op
een persoonlijke gerichte zorg.
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Toch komt men niet langs gezamenlijkheid. Je moet nu eenmaal voorzieningen treffen
die voor een groep mensen uitgevoerd moeten worden: denk maar aan
aanleunwoningen, zorgcentra, verpleeghuizen enz. Het gaat mis wanneer zorg voor het
individu doorslaat in een overdreven cultus van elk persoon.
Zo ook met vorming en onderwijs. Je ziet de klassen van scholen met nu kleine groepjes
en de pc staat al op de tafel bij elk kind. Geheel het onderwijs is gegroeid van
gezamenlijkheid naar individualisme. Hooguit de sport scoort nog enige vormen van
gezamenlijkheid. Maar dan worden we door de commercialisering van de sport
ingehaald die ons via TV e.d. leert: eentje is de winnaar en alle anderen zijn ‘loosers’.
De vreugde van een gewoon potje voetbal is weg… Je ziet tegenwoordig menig kind
niet meer op straat spelen, maar eenzaam en alleen met zijn of haar pc-spelletjes. Het
begint met opvoeding… alleen daar kan het ‘ik’ weer een juiste en bescheiden plaats
krijgen in onze wereld.
Bij sommige mensen is de voeding beter geweest dan de opvoeding. U en ik hebben het
toch zelf in hand. Laat u toch inspireren door ons gezamenlijk geloof in Jezus Christus:
Hij gaf ons daarvoor zijn Kerk en wel door zichzelf weg te schenken: Wat een liefde!!
Wat is daarop uw en mijn antwoord?
Ik wens u dagen van bezinning en diepgang toe. En lef om te kiezen voor je kind!
Deken W. van Rens
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * *

RECTORAAT BASILIEK
Mgr. F. Wiertz, Bisschop van Roermond, heeft met ingang van 1 september 2010
pastoor-deken W. van Rens benoemd tot
Rector van de Basiliek van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart.
Het ligt in de bedoeling de pastoraal rondom de Basiliek, met behoud van haar eigen
spiritualiteit en Mariale devotie, in de toekomst meer mede in te vullen vanuit de
pastorale bediening van de Binnenstadparochie.

DIAKENWIJDING EN BISSCHOPSWIJDING
Tijdens een pontificale eucharistieviering op zaterdag 11 september wordt
Maastrichtenaar Eugène Dassen (31) door bisschop Frans Wiertz tot diaken gewijd.
Het betreft een wijding tot zogeheten transeunt-diaken, een diaken op weg naar het
priesterschap. De plechtigheid in de abdijkerk van Rolduc te Kerkrade begint om 10.30
uur en is voor iedereen vrij toegankelijk.
Op zaterdag 18 september wordt mgr. dr. Jan Liesen in de Sint-Janskathedraal van
Den Bosch tot bisschop gewijd. Professor Liesen, priester van het bisdom Roermond, is
door paus Benedictus XVI benoemd tot hulpbisschop van het bisdom ’s-Hertogenbosch.
Professor Liesen is momenteel docent aan Grootseminarie Rolduc en tevens
bibliothecaris van de wetenschappelijke bibliotheek aldaar.
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GEBEDSINTENTIES
De pauselijk aanbevolen gebedsintentie voor de maand september luidt: ‘Wij bidden dat
in onderontwikkelde delen van de wereld de verkondiging van Gods Woord de harten van
mensen mogen vernieuwen en hen bemoedigt om actief mee te werken aan een
authentieke sociale vooruitgang.’
De aanbevolen gebedsintentie voor de maand oktober luidt: ‘Wij bidden dat katholieke
universiteiten steeds meer plaatsen mogen worden waar dank zij het licht van het
evangelie de harmonieuze eenheid kan worden ervaren tussen geloof en rede.’

MIVA-COLLECTE
MIVA bestaat 75 jaar! In die jaren is er veel bereikt.
MIVA heeft meer dan 10.000 missionarissen en pioniers kunnen helpen met vervoer en
communicatiemiddelen. In het weekend van 4-5 september vindt in onze parochies weer
de jaarlijke MIVA-collecte plaats. Dit jaar staan twee bijzondere vrouwen centraal; zuster
Redemta Bogers die zich al 40 jaar inzet voor de kinderen in Brazilië, en zuster Jiemjit
die zich ontfermt over de kinderen in Thailand. Steun hun zorg en help de jarige MIVA,
via de collecte in de kerk of een gift op giro 2950 t.n.v. MIVA Breda!

KLEDINGINZAMELING VOOR MENSEN IN NOOD
op: zaterdag 2 oktober, 10.00 - 12.00 uur
bij: sacristie Petruskerk - Kerkplein Binnenstad
Pauluskerk – Limbrichterveld
Met de opbrengst van uw draagbare kleding, schoeisel en huishoudtextiel steunt Sam’s
Kledingactie de projecten van Cordaid Mensen in Nood: een ‘droogteproject’ in Kenia, om
de mensen te helpen zich te wapenen tegen de steeds vaker voorkomende droogteperiodes,
en steun aan de wederopbouw van Haïti na de aardbeving. Meer informatie over de
Kledingactie en de gesteunde projecten: via www.samskledingactie.nl of  073-687 1060.

ONTMOETINGSMIDDAGEN RODE KRUIS
Eén op de drie Nederlanders voelt zich eenzaam, en men vindt het vaak moeilijk daarvoor
uit te komen. Het Nederlandse Rode Kruis is één van de vele organisaties, die proberen de
mensen een beetje bij elkaar te brengen. Het Rode Kruis afdeling Sittard start daarom 14
september a.s. met een wekelijkse ontmoetingsmiddag waar vrijwilligers klaarstaan klaar
met een kopje koffie of thee en vooral een luisterend oor. U kunt binnenlopen en een
praatje maken, een potje sjoelen of kaarten, of gewoon genieten van elkaars gezelschap en
elkaars zorgen delen. Bij voldoende belangstelling kunnen later thema- of knutselmiddagen gehouden worden. Hartelijk uitnodigend, de vrijwilligers Sociale
Aktiviteiten Rode Kruis Sittard
Locatie:
Rode Kruisgebouw, Hemelsley 20
Dag en tijd:
dinsdagmiddag, 14.00-15.30 uur
Meer info en opgave: 046-4517405
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WAT VALT ER TE DOEN:
600E VERJAARDAG CHRISTOFFELKERK

zondag 5 september

Zondag 5 september vindt in Roermond een feestelijk programma plaats b.g.v. het 600jarig bestaan van de Sint-Christoffelkathedraal. In 1410 werd begonnen aan de bouw van
deze kerk, die sinds de 17de eeuw tevens de zetelkerk van de bisschop van Roermond is.
11.30 uur: Eucharistieviering in de kathedraal, met bisschop Frans Wiertz;
Kamerkoor Maastricht o.l.v. Ludo Claesen luistert deze Mis op met
o.m. de Krönungsmesse van Mozart
Aansluitend: onthulling van 2 nieuwe gebrandschilderde ramen van Jean-Paul Raymond
en presentatie van een nieuw boekwerk over de kathedraal.
In de middag worden rondleidingen in de kerk verzorgd en kan de toren
beklommen worden. Van harte welkom!
vanaf maandag 6 sept
Zeven bijeenkomsten, om de week op maandagavond, waarin samen op een ontspannen
manier het katholieke geloof wordt verkend, opgefrist en verdiept. CaFE staat voor
‘Catholic Faith Exploration’, (het Katholieke Geloof verkennen). Er wordt samen
inleiding van David Payne (DVD) bekeken, er is tijd voor koffiepauze en groeps-gesprek,
en u krijgt een tekst om thuis te lezen. Elke bijeenkomst is apart te bezoeken.
Locatie:
Bezinningshuis Regina Carmeli, Kollenberg 2 te Sittard
Data:
maandag 6 en 20 september, 4 en 18 okt, 8 en 22 november, 6 december
Tijd:
19.30 – 21.00 uur
Kosten:
vrijwillige bijdrage
Meer info en opgave:
zuster Gisela  4570993 of regina.carmeli@carmeldcj.nl

CURSUS KARDINAAL NEWMAN

vanaf maandag 20 sept

In Elsloo start dit najaar een cursus over kardinaal Newman, die op 19 september a.s.
zalig verklaard wordt. Aan bod komen: Newmans leven en werken, de Oxfordbeweging
en haar context, en de grote thema’s van Newmans denken: de Openbaring, de
overlevering en ontwikkeling van de geloofsleer, de zekerheid en verantwoording van het
geloof in Christus en Zijn Kerk.
Leiding:
pastoor Achten
Locatie:
parochiezaaltje Bandkeramiekstraat 2, Elsloo
Dag en tijd: vanaf 20 september ieder maandag, 19.45-21.15 uur
Kosten:
geen
Meer info en opgave: pastoor H. Achten, pastacht@planet.nl.

11 EN 12 SEPTEMBER: OPEN MONUMENTENDAGEN
zaterdag 11 sept: St.-Petruskerk en St.-Michielskerk geopend van 10.00-16.00 uur
zondag 12 sept: St.-Petruskerk en St.-Michielskerk geopend van 13.00-16.00 uur ov
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GEBEDSDAG ‘BIDDENDE MOEDERS’ en ‘BIDDENDE VADERS’

28 sept

Fysieke én geestelijke vaders en moeders, alle mannen en vrouwen met een hart voor
kinderen zijn van harte welkom op de Gebedsdag voor onze kinderen. Het programma
biedt: inleiding ‘Begrijp dat Jezus nog veel meer van onze kinderen houdt dan wij’,
gebedsuur, lunch, workshop ‘terugkeer van de verloren zoon’ en eucharistieviering.
Datum:
zaterdag 25 september /
dinsdag 28 september
Locatie:
kerkzaaltje, Roserije 400
zaaltje v d H.Pauluskerk
De Heeg, Maastricht
Limbrichterveld, Sittard
Tijd:
9.30-15.00 uur
Kosten:
geen (wel lunchpakket meenemen)
Meer info en aanmelding: Bisdom, chg@bisdom-roermond.nl of  0475-386892


Als ouder heb je een grote wens: dat je kinderen gelukkig worden. Helaas groeien ze op
in een wereld waarin niet alleen aangename dingen gebeuren, maar ook problemen
voorkomen als ziekten, pesterijen, schoolproblemen, verslavingen, verbroken relaties…
In 1995 besloten twee Engelse grootmoeders om te gaan bidden voor hun eigen en
andermans kinderen. Al snel sloten andere moeders zich bij hen aan. Zo ontstond
Mothers Prayers, ‘Biddende moeders’. In navolging hiervan kwamen er ook ‘Biddende
vader’, en momenteel zijn er duizenden gebedsgroepjes verspreid over 90 landen. In
Limburg zijn inmiddels 27 groepjes biddende moeders en 3 biddende vaders die
wekelijks of om de twee weken bij elkaar komen om voor hun kinderen te bidden.

DAGBEDEVAART BANNEUX

woensdag 13 oktober

Op 13 oktober vindt weer de Maria-bedevaart naar Banneux plaats.
Na aanmelding ontvangt u precieze gegevens over opstapplaats en vertrektijd
Programma:
10.30 uur Aankomst in Banneux, koffie
11.00 uur Eucharistieviering, processie
12.30 uur Diner
14.00 uur Bidweg
15.00 uur Lof met ziekenzegening
15.30 uur Samenzijn, koffie en vlaai
16.30 uur Vertrek

De kosten voor deze dag bedragen
€ 38,50 p.p., inclusief koffie, vlaai en lunch.
Wilt u alleen gebruik maken van het vervoer,
dan betaalt u per persoon € 18,00 buskosten.
Meer info en aanmelding (vóór 15 sept):
mw. R. Gieskens,  4519039

ACHTDAAGSE ROMEREIS

12 t/m 19 november
Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor deze najaarsreis van Stichting Le Bon Pasteur!
Op het programma staan o.m. bezoek aan het Vaticaan, de patriarchale kerken, de
catacomben, en een audiëntie bij de Paus, het Forum Romanum, Pantheon en Collosseum.
Deken Van Rens viert elke dag de H.Mis en er is voldoende tijd om uw eigen manier te
genieten van de Romeinse musea, winkels en terrasjes.
De reis is op basis van halfpension en kost € 695,--. persoon.
Meer informatie: bij de voorzitter van de Stichting, dhr Hoen 06-53322376
of de reisleider, dhr. G.v.Rens  06-52497965.
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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
Rosy Cals-Heijnen, Henri Weltersstraat 68-5, 63 jaar
Jan Gorissen, Henri Weltersstraat 68-5, 73 jaar
zuster Maria Hendrika (Meijerink), Plakstraat, 93 jaar
Jan Storms, Kleine Steeg, 77 jaar
Nand Schreurs, Pres. Kennedysingel 5-1, 76 jaar
Riek van den Biggelaar-de Laat, Hoogstaete, 86 jaar
Pieternella Heijboer-Boogerd, De Baenje, 96 jaar
Zef Krekels, Kallenlaan 2, 74 jaar
Lies Ruwette-Meels, De Baenje, 91 jaar

†
†
†
†
†
†
†
†
†

20- 7- 2010
21- 7- 2010
30- 7- 2010
7- 8- 2010
3- 8- 2010
11- 8- 2010
11- 8- 2010
15- 8- 2010
17- 8- 2010

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

GEDOOPT
Jovensly, zoon van echtpaar Servania-Van Geene, Paulusstraat 2
Rûne, zoon van echtpaar Roeters-Muijrers, Odasingel 58
Davenja, dochter van mevrouw Paas, Albrecht Rodenbachstraat 9-1

25-7-2010
25-7-2010
1 -8-2010

Gefeliciteerd! Wij bidden dat Jovensly, Rûne en Davenja onder de goede zorgen van hun ouders
en naar hun voorbeeld en ook dat van hun peetouders en van de hele geloofsgemeenschap,mogen
opgroeien tot goede christenen.
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KERKELIJK HUWELIJK
gaan huwen:

Leon Schrijen en Mandy Lindauer, Pepijnstraat 22
Ivo Meuleners en Michelle Lemmens, Rijksweg Noord 312-I
Dennis Maes en Tamara de Schepper, Lynestraat 20

10 september 2010
3 september 2010
10 oktober 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)

GEZINSVIERINGEN IN HET NIEUWE SCHOOLJAAR
Welkom!

Gezinsmis op
Zaterdag 2 oktober
Zaterdag 13 november
Zaterdag 27 november
Vrijdag 24 december

om
18.00 uur
18.00 uur
18.00 uur
17.00 uur
18.00 uur

bij gelegenheid van
Sint Franciscus
Sint Maarten
Begin Advent
Kindje wiegen
Kerstavond

H.VORMSEL EN EERSTE H. COMMUNIE
Ouders, attentie:
Zit uw kind in groep 4 of 8, maar niet op één van onze R.K. basisscholen, en wilt u hem
of haar toch graag dit schooljaar de Eerste H. Communie laten doen of het H. Vormsel
laten ontvangen? Meld uw kind dan zo spoedig mogelijk aan bij
kapelaan Van der Wegen  4512628, of de parochie-administratie  4512275.
De viering van het H. Vormsel vindt plaats op zondag 23 januari 2011 om 11.30 uur,
de Eerste H. Communie (Binnenstad/Baandert) op Hemelvaartsdag, 1 juni om 9.30 uur
beiden in de St. Petruskerk (Grote Kerk).

HEILIG UUR
Op de vooravond van elke Eerste Vrijdag van de maand -bijzonder toegewijd aan
het H. Hart van Jezus- houden wij het maandelijks biduur voor roepingen tot het
priesterschap, het diaconaat, het religieuze en ander aan God gewijde leven en
tevens voor goede gezinnen bij het uitgestelde Allerheiligste Sacrament in de St.Petruskerk. U bent van harte uitgenodigd het Heilig Uur op donderdag 30
september. Iedere maand worden de bewoners van een aantal straten speciaal
uitgenodigd. Voor 30 september zijn dat de bewoners van de: Christiaan Kisselsstraat,
Kloosterplein, Op de Kollenberg, Kollenberg, Kollenbergerhof, Lahrstraat, A.
Laudylaan, Leyenbroekerweg, Limbrichterstraat en De Limpensstraat.
--------------------------------------------------------------------------------------------------Gezocht: vrijwilliger die eens in de 5 of 6 weken de parochieblaadjes rond wil brengen
in een stukje Wilhelminastraat! Bel Daniëlle van de administratie:  4512275.
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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
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.
NIEUW: LEESGROEP “Kom even terzijde”
2e zaterdag vd maand
voor iedereen die van lezen houdt, en daarover graag met anderen praat.Het lezen van
een boek over geloof en gebed kan ons uitnodigen om even stil te staan bij het leven.
Datum:
zaterdag 11 september, 9 okt, 13 nov, 11 dec
Tijd:
10.00 – 11.30 uur
Kosten:
vrijwillige bijdrage
BEZINNINGSWEEKEND -in stilte “Wil jij genezen?”
10-12 september
Veel mensen zoeken naar genezing (lichamelijk, psychisch, geestelijk). Een goede gids
daarbij is Simone Pacot. Vanuit een gelovige visie wil Pacot de zoekende mens tegemoet komen. Ze getuigt daarbij van een uitzonderlijk fijn inzicht in de menselijke groei.
Leiding:
pater Carlos Noyen
Aanvang:
vrijdag 10 september, 17.00 uur
Sluiting:
zondag 12 september, 13.30 uur
Kosten:
€ 92,-AVOND “Als genade je leven doorkruist...”
di 14 september
Deze avond op het feest van de Kruisverheffing komt Tineke Bantz, pastoraal
begeleidster uit Noord-Holland, en behorende bij de Lekenorde van de Teresiaanse
Karmel, vertellen hoe de genade haar leven doorkruiste en haar leidde naar de Bron van
heelheid! Hoe littekens omgevormd kunnen worden tot licht-tekens.....
Tijd:
19.30 – 21.30 uur
Kosten:
€ 6,-INFORMATIE: Bezinningshuis Regina Carmeli, Kollenberg 2, 6130 AA Sittard,
 
 4525380, Zr. M. Gisela of www.carmeldcj.nl.

In de Rozenkransmaand oktober sluiten wij ons weer aan bij de Mariavieringen
in de Basiliek van OLV van het H. Hart aan de Oude Markt (zie pag. 15):
op de donderdagen in oktober is dus géén Lof / Heilig Uur in de Petruskerk!
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UW AANDACHT S.V.P.
Zondag 5 september: Drie-en-twintigste zondag door het jaar. MIVA-collecte.
Woensdag 8 september: Feest van Maria Geboorte
Zaterdag 11 september: diakenwijding te Rolduc
Zondag 12 september: Vier-en-twintigste Zondag door het jaar
Maandag 13 september: Bedevaart naar Kevelaer
Dinsdag 14 september: Feest van de Kruisverheffing.
Zondag 19 september: Vijf-en-twintigste zondag door het jaar.
Dinsdag 21 september: internationale dag van de vrede
Zaterdag 25 september: concert Oegandees Kinderkoor Mwangaza.
De avondmis van 18.00 uur wordt eveneens door dit koor opgeluisterd.
Zondag 26 september: Zes-en-twintigste zondag door het jaar.
Om 10 uur in de Petruskerk: H.Mis b.g.v. het Limburgs Blaasfestival, m.m.v. de
fanfare Buchten en het Petruskoor. De Mis van 9.30 uur in de Michielskerk vervalt!!
Woensdag 29 september: Feest van HH Michaël, Gabriël en Rafaël, aartsengelen.
Vrijdag 1 oktober: Eerste vrijdag van de maand, toegewijd aan het H. Hart van Jezus.
Vanaf 17.00 uur wordt de H. Communie gebracht aan zieken en aan-huis-gebondenen.
Zaterdag 2 oktober: om 18.00 uur in de St.Petruskerk een Gezinsmis bij gelegenheid
van de gedachtenis van H. Franciscus van Assisi (Dierendag)
Zondag 3 oktober: Zeven-en-twintigste zondag door het jaar. In de Michielskerk wordt
vandaag vanwege haar patroonsfeest het Hoogfeest van de aartsengelen gevierd.
Zondag 10 oktober: Acht-en-twintigste zondag door het jaar

KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES
Attentie: het vólgend parochieblad bestrijkt de periode van 16 oktober tot 27 november.
Misintenties die u daarin graag vermeld wilt zien, dienen uiterlijk opgegeven te zijn
vrijdag 8 oktober 2010 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 4 september
Zondag 5 september
Drie-en-twintigste Zondag d/h jaar
H. Gregorius de Grote, paus en
11.30 uur plzwd Elly Palmen-Smeets, Jan
kerkleraar
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; Gorissen; gestpljrd ouders Teney-Pennings,
echtp Van de Weyer-Palmen en ouders Niestenev voor priesterroepingen in parochie,
Paulsen, overl ouders Barleben-Diehl,
dekenaat en bisdom
18.00 uur gestplev voor de zielenrust van Gerardine Vermeulen en overl ouders, ouders
Kreijn-Buijzen; gestplev levenden en overl
overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria
Hubertina Catharina Krux; plev levenden en leden vd Broederschap Sittard-Kevelaer;
pljrd Theresia Spanjaard; plev Frans Loefen en
overledenen vd fam Dieteren en fam
Hellbach; nadienst Nand Schreurs, Riek van fam Loefen-Vaessen (samenzang)
Maandag 6 september
den Biggelaar-de Laat, Zef Krekels, Lies
08.00 uur ev tev de H. Geest voor allen die in
Ruwette-Meels (samenzang)
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ons bisdom en in de parochies zijn gesteld
om leiding te geven
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Dinsdag 7 september
08.00 uur ev overl leden vd fam VleugelsDieteren
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Woensdag 8 september
Maria Geboorte
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen,
overledenen vd fam Corbey-Kerrens
19.00 uur 3e jrd Jozefien Dubois-Burhenne
Donderdag 9 september
08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en
Hendriks
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
ev voor de zielenrust van Bertha Mevissen
19.30 uur Lof (samenzang)
Vrijdag 10 september
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
ev Harry Marx
19.00 uur ev Marie Schifferling-Schut en
levende en overl leden vd fam Schifferling
Zaterdag 11 september
08.00 uur gestjrd Jos Bitsch; gestev echtp
Caulfield-Tholen; ev voor de overledenen
vd fam Marx en Peter Halmosi
18.00 uur gestpljrd overl ouders Zonnen-bergWillems; gestplev voor de zielenrust van overl
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
Catharina Krux; pljrd Sjang Jessen; plev
ouders Gieskens-Martens en tevens voor
ouders Gieskens-Muris, ouders WijshoffBormans; nadienst Nand Schreurs, Riek van
den Biggelaar-de Laat, Zef Krekels, Lies
Ruwette-Meels (samenzang)
Zondag 12 september
Vier-en-twintigste Zondag d/h jaar
11.30 uur gestpljrd Harie Vink en tevens voor
echtp Vink-Schmeits en Truke Schmeits, overl
ouders Kleinjans-Kühnen overl echtp Van
Groenendael-Wielders, overl echtp LejeuneHassig; pljrd overl ouders Derks-Neilen en
hun kinderen Thea, Piet en Wim Derks en
schoonzoon Marcel Dohmen, Alice VerhoeveCremers en tevens voor zoon Armand, ouders
Cobben-Quadackers en Harry Cobben; plev

Cor de Wit en Dory Neilen, Hans Grimmelt
(Petruskoor)
Maandag 13 september
H. Johannes Chrysostomus,
bisschop en kerkleraar
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
ev overl ouders Leonard Dieteren en Maria
Brandts uit dankbaarheid
19.00 uur gestev overl echtp Feron-Hoenen
en em-past. Eduard Hoenen
Dinsdag 14 september
Feest van de Kruisverheffing
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
19.00 uur gestev overleden echtpaar KapteinHaagmans
Woensdag 15 september
Onze Lieve Vrouw van Smarten
08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en
Hendriks en mgr Ben Janssen
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 16 september
HH. Cornelius, paus, en Cyprianus,
bisschop, martelaren
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestjrd ouders Tonglet-Winteraeken;
ev voor de zielenrust van Bertha Mevissen
19.30 uur Lof (samenzang)
Vrijdag 17 september
H. Lambertus, bisschop en martelaar
08.00 uur ev Harry Marx
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
ev Marie Schifferling-Schut en levende en
overl leden vd fam Schifferling, voor heilige
priesters en religieuzen en voor de vrede
Zaterdag 18 september
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
10.00 uur H. Mis bgv 10-jarig bestaan
‘Sittard Verleden’
18.00 uur gestplev voor de zielenrust van
overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria
Hubertina Catharina Krux; plev fam Arnold
Dieteren-van Neer-Meyer; nadienst Riek van
den Biggelaar-de Laat, Zef Krekels, Lies
Ruwette-Meels (samenzang)
Zondag 19 september
Vijf-en-twintigste Zondag d/h jaar
11.30 uur plzwd Nand Schreurs; gestpljrd
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overl ouders Van Mierlo-Van Dooren en
kinderen, overl ouders en grootouders
Meijers-Tillmans, overl ouders BaggenStarmans; pljrd Hans Grimmelt; plev Frans
Loefen en fam Loefen-Vaessen, overl
familieleden Pier-Weijzen (samenzang)
Maandag 20 september
HH. Andreas Kim Taegŏn, priester,
en Paulus Chŏng Hasang en gezellen,
martelaren
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev Corry Close en familie
Dinsdag 21 september
H. Matteüs, apostel en evangelist
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev overledenen vd fam FeronHoenen; ev echtp Keijmis-Buyink
Woensdag 22 september
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
ev fam Wyszenko, Meerts en Hendriks
19.00 uur gestev overleden echtpaar
Meulenberg-Kleuters
Donderdag 23 september
H. Pius v Pietrelcina, priester
(Padre Pio)

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
ev overledenen vd fam Smeets-Bouwels
19.00 uur gestev Sef Heuts; ev voor de
zielenrust van Bertha Mevissen
19.30 uur Lof (samenzang)
Vrijdag 24 september
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
ev Harry Marx
19.00 uur ev Marie Schifferling-Schut en
levende en overl leden vd fam Schifferling
Zaterdag 25 september
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
ev overl grootouders Simonis-Tummers
en ouders Hage-Simonis
12.30 uur Huwelijksmis
Bruidspaar Borghans-Laumen
15.00 concert Mwangaza
18.00 uur plzwd Zef Krekels; gestplev voor
de zielenrust van overl echtp Jan Gerard Grijs
en Maria Hubertina Catharina Krux; pljrd
overl ouders Math Ronden en Lies Breukers,
ouders Princen-Bronneberg; plev Theo
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Canton, uit dankbaarheid tev H. Odilia;
nadienst Lies Ruwette-Meels (kinderkoor
Mwangaza)

Zondag 26 september
Zes-en-twintigste Zondag d/h jaar
10.00 uur Eucharistieviering b.g.v. het
Limburgs Blaasmuziek Festival gestplev
voor de zielenrust van overl echtp Jan Gerard
Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux
(Fanfare St. Jozef Buchten &Petruskoor)

11.30 uur gestplev Zef Hamers; pljrd Fien
Boh-Orbons, voor ouders Douffet Claessens,
en voor Twan Douffet en Michel Douffet,
overl ouders De Haes-Hellemans; plev Hans
Grimmelt, Miny Reijnders-Kuijpers
(samenzang)
Maandag 27 september
H. Vincentius de Paul, priester
08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en
Hendriks
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Dinsdag 28 september
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
ev Martin Meuwissen en dochter Josette
19.00 uur
Woensdag 29 september
HH. Michaël, Gabriël en Rafaël,
aartsengelen
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev overl ouders SchaekensPeulen en zonen Jozef en Martin
Donderdag 30 september
H. Hiëronymus, priester en kerkleraar
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev overledenen vd fam Janssende Ponti; ev voor de zielenrust van Bertha
Mevissen
19.30 uur H. Uur (samenzang)
Vrijdag 1 oktober
H. Teresia van het Kind Jezus,
maagd en kerklerares
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
ev Harry Marx
19.00 uur ev Marie Schifferling-Schut en
levende en overl leden vd fam Schifferling,
Robert Thijssen en levende en overl leden vd
13e jaargang, nr. 8 – 4 september 2010

fam Thijssen en Sevens, voor heilige priesters
en religieuzen en voor de vrede
Zaterdag 2 oktober
HH. Engelbewaarders
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
ev voor priesterroepingen in parochie,
dekenaat en bisdom
18.00 uur gezinsmis gestpljrd Josine Derrez
en overl ouders Derrez-Kallen;
gestplev voor de zielenrust van overl echtp
Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
Catharina Krux; plev overl echtelieden
Schrijen-Tholen, levende en overl leden vd
fam Dieteren en de fam Hellbach (samenzang)
Zondag 3 okober
Zeven-en-twintigste Zondag d/h jaar
11.30 uur gestpljrd Jan Voorselen; gestpljrd
voor de zielenrust van Willy KarmelkOremus en haar echtgenoot (Petruskoor)
Maandag 4 oktober
H. Franciscus van Assisi
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 5 oktober
08.00 uur tev de HH engelbewaarders uit
dankbaarheid voor bescherming en leiding
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Woensdag 6 oktober
08.00 uur ev Martin Meuwissen en dochter
Josette, tev van St. Joseph voor goede gezinnen
en de moed om godsdienstig te leven
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 7 oktober
Heilige Maagd Maria vd Rozenkrans
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur ev voor de zielenrust van Bertha
Mevissen, voor overl ouders Meerts en tev H.
Antonius
Vrijdag 8 oktober
08.00 uur ev Harry Marx, fam Wyszenko,
Meerts en Hendriks
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; ev
Marie Schifferling-Schut en levende en overl
leden vd fam Schifferling

Zaterdag 9 oktober
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
18.00 uur gestplev overl fam MevissenDriessen, voor de zielenrust van overl echtp
Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
Catharina Krux; plev Leonie Dieteren-Meyer,
ouders Bisschops-Maessen (samenzang)
Zondag 10 oktober
Acht-en-twintigste Zondag d/h jaar
11.30 uur gestpljrd Thea Bruls-Barleben,
gestpljrd ouders Smit-Van Neer; gestplev
overl fam Muyres-Maessen
(Petruskoor)
Maandag 11 oktober
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev overleden echtpaar
Kaptein-Haagmans
Dinsdag 12 oktober
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
19.00 uur gestev Corry Close en familie
Woensdag 13 oktober
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
ev overl ouders Leonard Dieteren en Maria
Brandts uit dankbaarheid
19.00 uur jrd Lou Luijten; ev ouders
Vleugels-Dieteren
Donderdag 14 oktober
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
ev fam Wyszenko, Meerts en Hendriks
19.00 uur ev Bertha Mevissen, overl
leden vd fam Vleugels-Dieteren
Vrijdag 15 oktober
H. Teresia van Avila,
maagd en kerklerares
08.00 uur gestev Lies Roppe en overledenen
vd fam Roppe-Kissels, echtp CaulfieldTholen; ev overl ouders Marx-Hoedemakers
en overl kinderen
19.00 uur ev Marie Schifferling-Schut en
levende en overl leden vd fam Schifferling,
voor heilige priesters en religieuzen en voor
de vrede
Zaterdag 16 oktober
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
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ST.-MICHIELSKERK
Zaterdag 4 september
Zondag 19 september
Vijf-en-twintigste Zondag d/h Jaar
H. Gregorius de Grote, paus en kerkleraar
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
13.00 uur Huwelijksmis
Bruidspaar Swakhoven-Hermans
09.30 uur gestplev voor de zielenrust van
Zondag 5 september
overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria
Drie-en-twintigste Zondag d/h jaar
Hubertina Catharina Krux; plev J. en J. en
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
fam Derrez (samenzang)
09.30 uur gestplev voor de zielenrust van
Zondag 26 september
overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria
Zes-en-twintigste Zondag d/h Jaar
Hubertina Catharina Krux; plev Jan Peters
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
(vw zijn verjaardag), voor een bijzondere
09.30 uur vervalt! zie 10 uur Petruskerk!
Zondag 3 okober
intentie (samenzang)
Hoogfeest van de HH. Michaël, Gabriël
Vrijdag 10 september
patroonsfeest van de St.-Michielskerk
12.00 uur Huwelijksmis
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen,
Bruidspaar Dekker-Gulikers
09.30 uur gestplev voor de zielenrust van
14.00 uur Huwelijksmis
overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria
Bruidspaar Schrijen-Lindauer
Hubertina Catharina Krux (samenzang)
Zondag 12 september
Zondag 10 oktober
Vier-en-twintigste Zondag d/h Jaar
Acht-en-twintigste Zondag d/h jaar
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
08.30
uur gestev echtp Caulfield-Tholen,
09.30 uur gestplev voor de zielenrust van
09.30 uur gestplev voor de zielenrust van
overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria
overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria
Hubertina Catharina Krux; plev ouders
Hubertina Catharina Krux; plev J. en J.
Meerts en zoon Louis (samenzang)
Derrez (samenzang)
13.30 uur Huwelijksmis
Bruidspaar Maes-De Schepper
BASILIEK VAN O.L. VROUW VAN HET H. HART
Eucharistievieringen:
donderdag 10.30 u, vrijdag 8.30 u, zaterdag 9.00 u en zondag 10.30 u (Hoogmis)

Maria-vieringen in de Oktobermaand:
dins-, woens-,vrij-, zater-, zondag: 15.30 u: Mariaviering met rozenhoedje en noveengebed
donderdag: 18.30 u: Marialof ‘
‘
Zaterdag 4 september
H. Gregorius de Grote,
paus en kerkleraar
09.00 uur voor overl echtp CaulfieldTholen, voor genezing of aanvaarding
en kracht voor een ernstig zieke
14.00 uur Huwelijksmis
Bruidspaar Palmen-Meulenberg
Zondag 5 september
Drie-en-twintigste Zondag d/h jaar
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10.30 uur Bedevaart parochie Broeksittard
voor overl echtp Caulfield-Tholen, voor goed
herstel van hartoperatie van priester Tjalling
van Balen
NB: deze middag vervalt het Rozenhoedje!
Donderdag 9 september
10.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans
en leden vd Aartsbroederschap, overl echtp
Caulfield-Tholen, Pierre Schmeits,
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overl heer Jan Schrijen, Harry Diederen
en zijn dochter Margriet
Vrijdag 10 september
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Zaterdag 11 september
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen,
voor het welslagen van een rij-examen van
een neef
Zondag 12 september
Vier-en-twintigste Zondag d/h jaar
10.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 16 september
HH. Cornelius, paus, en Cyprianus,
bisschop, martelaren
10.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans en leden vd Aartsbroederschap,
voor overl echtp Caulfield-Tholen,
Vrijdag 17 september
H. Lambertus, bisschop en martelaar
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Zaterdag 18 september
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen,
voor een goede studiekeuze, stage en slagen
voor examen voor neven en nichtje
14.30 uur Huwelijksmis
Bruidspaar Haen-Jansen
Zondag 19 september
Vijf-en-twintigste Zondag d/h jaar
10.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen,
voor Frans Linssen en familie Roumen
Donderdag 23 september
H. Pius v Pietrelcina, priester (Padre Pio)
10.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans en leden vd Aartsbroederschap,
voor overl echtp Caulfield-Tholen, voor
Harry Diederen en zijn dochter Margriet
Vrijdag 24 september
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Zaterdag 25 september
09.00 uur voor overl echtp CaulfieldTholen, voor overl familieleden
Zondag 26 september
10.30 uur jaardienst voor Louis Schelberg
en ouders Schelberg-Mesker,
voor overl echtp Caulfield-Tholen

Donderdag 30 september
H. Hiëronymus, priester en kerkleraar
10.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans en leden vd Aartsbroederschap,
voor overl echtp Caulfield-Tholen
Vrijdag 1 oktober
H. Teresia van het Kind Jezus,
maagd en kerklerares
08.30 uur voor overl echtp CaulfieldTholen, voor een bijzondere intentie
Zaterdag 2 oktober
HH. Engelbewaarders
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen,
uit dankbaarheid voor goede gezondheid
Zondag 3 oktober
Zeven-en-twintigste Zondag d/h jaar
10.30 uur voor alle levende en overl leden
vd Aartsbroederschap, voor overl echtp
Caulfield-Tholen
Donderdag 7 oktober
Heilige Maagd Maria vd Rozenkrans
10.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans
en leden vd Aartsbroederschap,
voor overl echtp Caulfield-Tholen
Vrijdag 8 oktober
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Zaterdag 9 oktober
Heilige Maagd Maria, Sterre der Zee
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen,
dat jongelui in de fam goede vrienden
krijgen en goed keuzes mogen maken en
het christelijk geloof trouw mogen blijven.
Zondag 10 oktober
Acht-en-twintigste Zondag d/h jaar
10.30 uur Bedevaart parochie Baandert
voor overl echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 14 oktober
10.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans
en leden vd Aartsbroederschap,
voor overl echtp Caulfield-Tholen,
voor een bijzondere intentie
Vrijdag 15 oktober
H. Teresia van Avila,
maagd en kerklerares
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Zaterdag 16 oktober
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen

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

15

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 5 september: 23e zondag door het jaar
Bernadettekoor
10u30 Zwd. Jonny van Tilburg; zwd. Siem Kok;
Bernard Köhlen; Reinhard en Fien v.d.Brock-Limpens;
Dinsdag 7 september
9u00 t.e.v. H. Bernadette
Donderdag 9 september
9u00 roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
Zondag 12 september: 24e zondag door het jaar
10u30 Jrd. Hub Coenen
Dinsdag 14 september: Feest van Kruisverheffing
9u00 t.e.v. H. Bernadette
Donderdag 16 september: HH.Cornelius,paus,en Cyprianus,bisschop,martelaren
9u00 roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
Zondag 19 september: 25e zondag door het jaar
10u30 voor de geloofsopvoeding in de gezinnen
Dinsdag 21 september: Feest van de H.Matteüs, apostel en evangelist
9u00 Frans Fiddelers en Gertrudis Mostard;
Donderdag 23 september: H.Pius van Pietrelcina (pater Pio), priester
9u00 roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
Zondag 26 september: 26e zondag door het jaar
10u30 jrd. Annie Neilen-Wessels en Willy Neilen
Dinsdag 28 september
9u00 t.e.v. H. Bernadette
Donderdag 30 september: H.Hieronymus, priester en kerkleraar
9u00 roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
Zondag 3 oktober: 27e zondag door het jaar
10u30 jrd. Ria Geilen-van den Diepstraten; Reinhard en Fien v.d.Brock-Limpens;
Dinsdag 5 oktober
9u00 t.e.v. H. Bernadette
Donderdag 7 oktober: O.L.Vrouw van de Rozenkrans
9u00 roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
Zondag 10 oktober: 28e zondag door het jaar
Bernadettekoor
10u00 Vertrek bidprocessie naar de Basiliek
10u30 Christien Linssen;
Dinsdag 12 oktober
9u00 t.e.v. H. Bernadette
Donderdag 14 oktober
9u00 roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
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OVERLEDEN
22 juli: Siem Kok (88 jaar), Hoogstaete (voorheen Odaflat)
Moge hij rusten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer
GEDOOPT
Op 8 augustus werd gedoopt:
Dilano Kelleners, Kruisstraat 19
Op 8 augustus werd gedoopt:
Aryan Zondag, J.Dautzenbergstraat 24
Mogen zij onder de goede zorgen en het voorbeeld van ouders, peter en meter, en van de
hele geloofsgemeenschap, opgroeien tot goede christenen.
MIVA-COLLECTE
Deze jaarlijkse collecte is in onze parochies dit jaar op zondag 5 september. De MIVA
zamelt gelden in om de missionaire werkers in staat te stellen over zo goed mogelijke
vervoermiddelen te beschikken. Dit jaar staan in de actie twee vrouwen centraal: zuster
Redempta Bogers in Brazilië die een nieuwe auto nodig heeft om voedsel naar crèches
in zes dorpen te kunnen brengen, en zuster Jiemjet Thamphichai in Thailand die een
nieuwe auto nodig heeft om kinderen uit de hele regio naar een school te kunnen
brengen. Na afloop van de H.Mis wordt voor hen aan de kerkdeur gecollecteerd.
H.COMMUNIE VOOR AAN HUIS GEBONDENEN
Op vrijdag 1 oktober (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:  4513381.
MARIAVIERINGEN IN OKTOBER
In de Basiliek zijn in de maand oktober diverse Mariavieringen, zie pag. 15.
BEDEVAART NAAR DE BASILIEK
Ieder jaar gaat onze parochie op de tweede zondag van oktober op bedevaart naar de
Basiliek. Dit jaar dus op zondag 10 oktober. We nemen dan een bedevaartskaars mee
welke de rest van het jaar in de Basiliek op verzoek voor intenties uit onze
parochiegemeenschap zal branden. Op zondag 3 oktober is ieder in de gelegenheid om
na afloop van de H.Mis bij de deurcollecte een gave hiervoor te geven.
Op zondag 10 oktober vertrekt om 10 uur de bidprocessie vanaf onze parochiekerk;
om half 11 is de H.Mis in de Basiliek.
BIDDEN
Wanneer we bidden, verheffen we ons hart tot God en we richten ons speciaal tot Hem.
We kunnen rechtstreeks tot God bidden, maar we mogen ook de heiligen vragen of ze
voor ons ten beste willen spreken. Maria is de grootste heilige, omdat God haar heeft
uitverkoren Jezus, Gods Zoon, in haar schoot te mogen ontvangen. Zo is haar grote
genade ten deel gevallen. Bij al onze gebeden moet uiteindelijk God het doel zijn, want
aan Hem alleen komt alle aanbidding, eer en glorie toe. Maria en de andere heiligen
worden niet aanbeden! We mogen ze alleen vereren en hulde brengen. Maria's leven
was éénvoudig en op God gericht. Dat geldt trouwens voor alle heiligen en zaligen.
KLANKBORD
Op dinsdag 5 oktober a.s. om 20 uur is een vergadering van de parochiële overleggroep.
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


Zaterdag 4 sept
Maandag 6 sept
Woensdag 8 sept

23E ZONDAG DOOR HET JAAR
19.00 u. OLV van Lourdes
19.00 u. OLV van Lourdes
19.00.u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
24E ZONDAG DOOR HET JAAR

Zaterdag 11 sept
19.00 u. OLV van Lourdes
Maandag 13 sept 19.00 u. Willy van Hees en overleden ouders Keijzers-Franken
Woensdag 15 sept 19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
25E ZONDAG DOOR HET JAAR
Zaterdag 18 sept
19.00 u. OLV van Lourdes
Maandag 20 sept 19.00 u. OLV van Lourdes
Woensdag 22 sept 19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
26E ZONDAG DOOR HET JAAR
Zaterdag 25 sept
19.00 u. OLV van Lourdes
Maandag 27 sept 19.00 u. OLV van Lourdes
Woensdag 29 sept 19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
27E ZONDAG DOOR HET JAAR
Zaterdag 2 okt
Maandag 4 okt
Woensdag 6 okt

19.00 u. OLV van Lourdes
19.00 u. OLV van Lourdes
19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
28E ZONDAG DOOR HET JAAR

Zaterdag 9 okt
Maandag 11 okt
Woensdag 13 okt

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

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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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.
Op dinsdag 28 september is er in het zaaltje van de Pauluskerk een gebedsdag voor onze
kinderen, van Mothers Prayers gehouden. Zie meer informatie pagina
Misintenties voor het volgende parochieblad opgeven tot 2 oktober 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.
Zaligverklaring John Newman
Op zondag 19 september wordt kardinaal John Newman in Cofton
Park in Birmingham door paus Benedictus XVI zalig verklaard.
John Henry Newman werd geboren op 21 februari 1801 te Londen.
Vanaf zijn tienerjaren was hij een overtuigd Christen. Hij was van
Anglicaanse origine en werd tijdens zijn verblijf en werk aan universiteit van Oxford
één van de belangrijkste figuren van de Oxford Beweging, een beweging van anglicaanse intellectuelen die zich sterk richtte op de katholieke wortels van de Church of
England en die voor een ongekend Christelijk reveil in Groot-Brittannië zorgde. In 1845
werd hij katholiek en m.n. door zijn invloed volgden vele honderden intellectuelen hem
in zijn overgang naar Rome. Na zijn priesterwijding stichtte hij de gemeenschap van de
Oratorianen in Engeland. In 1879 werd Newman door paus Leo XIII kardinaal gecreëerd. Hij stierf in Birmingham op 11 augustus 1890.
Kardinaal Newman werd geprezen om zijn nederigheid en sterke spirituele leven. Hij
wordt beschouwd als een van de grote geestelijke gestalten en één van de vruchtbaarste
religieuze denkers uit de 19e eeuw. De centrale thema's van zijn wetenschappelijke werk
waren de bestudering van de ontwikkeling van het dogma en de verhouding tussen
geloof en rede. Heel zijn leven lang heeft hij veel gepubliceerd, en veel denkers en
bekeerlingen uit eind 19e en de hele 20e eeuw hebben zijn invloed ondergaan, zoals
G.K. Chesterton, H.Edith Stein, Tolkien en C.S. Lewis. Zowel zijn preken als zijn vele
andere werken zijn nog altijd actueel en inspirerend.
Geïnteresseerd in het leven en gedachtegoed van Newman? Dit najaar wordt in Elsloo
(en in Kerkrade) een cursus over hem gegeven; zie pagina 5.

MISSIE-KALENDER VERKRIJGBAAR
De nieuwe kalender van CMC-Mensen met een Missie heeft als
thema ‘Reiken naar het licht’ en toont 13 schilderijen van schilder en grafisch kunstenaar
Tony Nwachukwu. De kunstwerken stellen het milieu en de samenleving van Afrika
centraal. De opbrengst van de kalender (prijs: € 8,00 + € 4,00 verzendkosten), komt ten
goede aan het werk van CMC. Bestellen kan: -met de bestelkaart achterin de kerk,
-per post via CMC-Mensen met een Missie, Antwoordnr. 10842, 2501 WB Den Haag
-per e-mail via campagne@cmc.nu.
PAROCHIEBLAD H. PETRUS EN H. MICHAËL – H. BERNADETTE – H. PAULUS
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SINT ROSA 2010:
Bij het ter perse gaan van dit parochieblad, moet de afsluiting van de
Sint Rosamaand op Rosadinsdag nog plaatsvinden. Toch zien we op
deze plek al met veel dankbaarheid en vreugde terug op Sint Rosa 2010.
Op St.-Rosazondag werd in de traditionele processie voor het eerst het splinternieuwe
Sint Rosavaandel meegedragen. Het vaandel, geheel met de hand geborduurd door
mw. Philoméne van Rens (schoonzus van..) werd in een drukbezochte Mis op de
eigenlijke feestdag van H. Rosa, maandag 23 augustus ingezegend door deken Van
Rens en overgedragen aan het Sint Rosacomité. Hoewel het weer minder zomers is
geweest dan de naam ‘augustus’ doet vermoeden, hebben we het bij de openluchtvieringen –op Rosamaandag na..- droog gehouden, en mochten we weer met vele
pelgrims van binnen en buiten Sittard bij de kapel van onze stadspatronesse samenkomen. Heel veel dank aan ons Sint Rosa-comité, aan de priesters die mede de
vieringen hebben verzorgd en aan al de verenigingen en vrijwilligers die zich ook dit
jaar weer hebben ingezet om deze mooie geloofstraditie in ere te houden.
Dank u wel!

Deken Van Rens

BIJZONDER CONCERT IN DE PETRUSKERK
Op zaterdag 25 september verwelkomen wij een bijzonder koor in onze Petruskerk:
het Oegandese kinderkoor Mwangaza!!
Het koor bestaat voornamelijk uit weeskinderenvan 9 tot 15 jaar, uit Rakai: de
‘aidsregio’ in het zuiden van Oeganda. Het zijn kinderen die het vaak zwaar getroffen
hebben, kinderen die elke dag moeten vechten om te overleven. Dit najaar zijn ze
enkele weken in Nederland, om voor henzelf, hun familie en dorpsgenoten, een
toekomst te genereren door voor ons op te treden en geld op te halen om zo de
leefsituatie in Rakai te kunnen verbeteren met hoop op een betere toekomst.
Een optreden van Mwangaza –deze naam uit het Swahili betekent:
‘Stralend Licht’- is een belevenis apart. De prachtige muziek inspireert en emotioneert. De opzwepende dans doet menig hart sneller
slaan en laat zelfs ons ‘blanken’ mee swingen in de kerkbanken. In
het concert voeren de kinderen liederen uit van de pas uitgebrachte,
splinternieuwe CD met de toepasselijke titel ‘Dreams of Hope’.
zaterdag 25 september 15.00 uur: concert in de Petruskerk,
18.00 uur: opluisteren avondmis in de Petruskerk
De entree is gratis, maar uiteraard is
uw vrijwillige bijdrage meer dan welkom!
Wilt u meer weten over Mwangaza of vast
een CD bestellen? Kijk op www.uccf.nl
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