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Dit parochieblad is bedoeld voor een periode van 6 weken.
De volgende aflevering verschijnt 27 november 2010.

SLUITEN EN HEROPENEN
VAN ONZE H. BERNADETTEKERK
Heel bijzonder maar ook verdrietig. Zo mag men stellen. Op
zondag 7 november zullen we de laatste H.Misviering houden
in de St. Bernadettekerk. Droevig, maar ook een vleugje van
blijdschap dat we onze kerk toch weer op een andere wijze
Gods Huis kunnen laten zijn. Het is inderdaad fijn dat men een
kerkelijke herbestemming een voor een kerkgebouw kan aankondigen. Immers, de grote pijn van het sluiten van een zo vertrouwd Godshuis veroorzaakt altijd emotie en brengt veel verdriet met zich mee. Immers, in dit Godshuis hebben
vele gelovigen vele jaren hun innerlijkheid aan O.L.Heer toevertrouwd. Denkt daarbij ook
aan Doopsels, Huwelijken, Vormsels, Eerste Heilige Communie en de vele Uitvaarten van
trouwe kerkverbonden gelovigen. Daarbij hebben veel van al onze overledenen jaar in jaar
uit financieel deze Kerk mee opgebouwd.
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Maar de realiteit dwingt ons in te zien dat het zo niet verder kan. De enorme
onkerkelijkheid en de vergrijzing die nu als een storm op ons afkomt, noopt ons tot het
sluiten van kerken. Vanaf de eerste oriënterende besprekingen heeft het kerkbestuur zich
ten doel gesteld: hoe kunnen we ons kerkgebouw redden? Verkopen? Afbreken? Liever
niet! Een kerkelijke herbestemming zou het mooiste zijn. Daarbij werden we geïnspireerd
door een onlangs heringerichte kerk in een stadsdeel van Aken. Maar als je het gebouw
herinricht tot een andere kerkelijke bestemming, dan moet je dat ook zelf financieren.
Daarom werd er lang en gedegen over onderhandeld en kwam men tot het herinrichtingsvoorstel om het niet-sacrale gedeelte van de kerk en een klein gedeelte achter het altaar af
te scheiden en te gaan verhuren aan een uitvaartverzorging voor het inrichten van een
mortuarium. Met Monuta-Wauben hebben we goede afspraken kunnen maken. Zij huren
van het kerkbestuur deze afgescheiden ruimte en de daarbij noodzakelijke verbouwing en
inrichting komen voor hun rekening. Ook komt er aan de zijkant van ons kerkgebouw
(zijde gemeenschapshuis) een met glas overdekte pergola-gang (zeg maar overdekte
mooie Kloostertuingang); deze loopt langs de hele zijkant van ons kerkgebouw. Het geeft
Monuta-Wauben een prachtige eigen ingang naar haar mortuarium, dus rechts van ons
kerkgebouw. Het langdurig verhuren aan deze ondernemer geeft het kerkbestuur de
zekerheid dat men met respect deze ruimte inricht en gebruikt. Door deze constructie kan
het kerkbestuur met de inkomsten van verhuur ook gaan werken aan de herinrichting van
het kerkgebouw: als RK. Urnenhof en tevens een nieuw in te richten H.Bernadette-kapel.
De bedoeling is dat men in de loop van het kalenderjaar 2011, na het afronden van de
verbouwing van het mortuarium, het huidige kerkgebouw als volgt zal gaan inrichten:
* hoofdingang van het kerkgebouw wordt voortaan de hoofddeur pal onder de klokkentoren;
* men komt dan in de hal van het kerkgebouw en ziet direct links de ingang naar de
nieuwe Bernadette/Mariakapel: in de kapel wordt de beeltenis geplaatst van O.L.Vrouw
van Lourdes en de H. Bernadette. Deze blijft overdag altijd open: de gelovigen kunnen
daar in stilte bidden en een kaarsje opsteken. Er komt permanente video-bewaking.
* in diezelfde hal van het kerkgebouw ziet men rechts een deur naar kantoor/beheerderruimte. Ook kunnen daar mensen ontvangen worden voor een (vertrouwelijk/
pastoraal) gesprek.
* de huidige deur naar de grote kerkruimte blijft gehandhaafd en wordt waarschijnlijk bekleed met een groot glazen portaal waarin een portret van de H. Bernadette -patrones
van de kerk- staat afgebeeld. Zo komt men dan centraal de nieuwe kerkruimte binnen.
* als men de nieuwe kerkruimte binnengaat, ziet men -zoals op een gewoon kerkhofzuilen staan in plaats van kerkbanken. Deze zuilen staan zo opgesteld dat men in een Vvorm direct kijkt naar twee markante heilige plekken: enerzijds vooraan centraal de
bron van Levend Water (bijvoorbeeld wijwaterbron) en naar achteren ziet men het
Heilig Altaar centraal staan. In een absis-vorm (halve cirkel) om het altaar staan nog
eens 12 grote zuilen (uitbeeldend het nieuwe Volk Gods/de 12 stammen Israel /de 12
apostelen). In al de zuilen zijn nissen aangebracht waarin men de as van een dierbare
overledene kan laten plaatsen. Zo zijn onze dierbaren overledenen volgens ons geloof
opgenomen in het Nieuwe Volk van God: het Vaderhuis. Onze kerk wordt dus een
‘overdekt kerkhof’, zou men kunnen zeggen, echter alleen om urnen met de as van een
dierbare overledene te herbergen.
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Onze kerk wordt weer een Godshuis: onze dierbaren kunnen hier hun ‘thuis’ bij de
Goede God vieren. Voor de nabestaanden is dit een unieke mogelijkheid om biddend/
mediterend dichtbij de dierbare overledene te zijn ineen beschutte en gewijde plaats.
Het helpt de nabestaanden voor hen te bidden en zelf weer troost en kracht op te doen.
Het kerkbestuur is ervan overtuigd dat dit pastorale plan een goed antwoord kan zijn
op de vele crematies die nu al plaatsvinden en nu toch op een of andere manier een
leegte achterlaten. Was het vroeger vanzelfsprekend dat enkel begrafenissen na een H.
Mis plaatsvonden omdat men meer letterlijk Christus wilde navolgen: met Hem leven,
met Hem lijden, met Hem sterven, met Hem begraven worden, met Hem verrijzen…. !!
Zo zorgde de Kerk vanzelfsprekend voor het Kerkhof. Het lag bij de Kerk. De
ontmoeting met de Verrezen Heer lag in elkaars verlengde: Kerk en Kerkhof! Echter al
vanaf de tijd van Napoleon -en ook door volksgezondheidsopvattingen- kwamen
kerkhoven meer en meer buiten de stedelijke gebieden te liggen. De band van de Kerk
met de dierbare bezoekers van kerkhoven was niet meer zo vanzelfsprekend en kwam
daardoor geheel van de Kerk los te staan. Voeg hier de ontkerkelijking van de laatste
jaren aan toe en je ziet dat het ritueel rond het afscheid van het lichaam van een dierbare
volledig ‘los’ komt te staan van kerkbeleving. Ook door de invloed van andere culturen
en daarbij gepaard gaande andere geloofsopvattingen werd meer en meer het ritueel van
lijkverbranding bekend. Al in de jaren 50 van de vorige eeuw stond de Paus aan
bepaalde missiegebieden lijkverbranding of crematie toe. Vanaf 1963 stond de RK Kerk
crematie officieel toe en in 1968 werd in de Nederlandse Wet op de lijkbezorging o.a.
cremeren en begraven op gelijke voet gesteld. Dit heeft geleid tot een sterke groei van
het aantal crematoria. Op dit moment zijn er in Nederland al ruim 65 crematoria. De
laatste veranderingen rond het ritueel van het afscheid van het dode lichaam laten zien
dat de Kerk haar band met de ‘bedroefde familie’ bij crematie meer heeft losgelaten dan
bij begraving. En dat laatste ritueel stond al onder grote druk doordat het kerkhof in veel
plaatsen niet meer aan de plaatselijke kerk is verbonden. Juist door nu als Kerk weer
meer zorg en beschutting te geven aan de plaats waar onze dierbare overledenen rusten,
kunnen we zo beter onze verbondenheid met elkaar als gelovigen tillen naar de Vreugde
van de Verrijzenis van onze Heer Jezus Christus. Dat is de pastorale achtergrond van de
keuze van ons Kerkbestuur om de H. Bernadettekerk in te richten als een RK. Urnenhof.
Het gevolg van deze nieuwe herinrichting heeft o.a. de volgende consequenties:
 de gelovigen blijven straks een gewijde ruimte betreden
 bij binnenkomst is gelegenheid om in de kapel een stil devotiemoment te hebben
ter ere van O.L.Vrouw en de H. Bernadette.
 bezoekers aan de RK. Urnenhof kunnen ook rechtstreeks doorlopen naar deur grote
kerkruimte om aldaar in gebed en meditatie bij hun dierbare te zijn.
 de grote luidklok en het carillon blijven gehandhaafd en zullen hun klanken blijven
laten horen op de hele tijd geven en tijdsaanduiding
 wilt men als familie met een liturgisch moment de urn (met de as van dierbare) in de
kerk laten plaatsen, dan wordt men door een geestelijke of catechist/geestelijk
verzorger ontvangen in de hal van het kerkgebouw. De klok wordt geluid als teken
dat de Heer van het Leven de dierbare roept en een plaats wilt geven in zijn
Vaderhuis.
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Dan gaat men als familie naar de plaats (een bepaalde zuil) in de kerk waar de urn
wordt bijgezet. Daar vindt dan -al dan niet met liturgische muziek/orgel- de
zegening plaats.
U ziet dat we als Kerkbestuur dit alles trachten te omgeven met warme en diep
gemeende rituelen. Daarom zullen we als Kerkbestuur ook een beroep doen op
kunstenaars die we gevraagd hebben ons te helpen de inrichting van de kerk met
kunstzinnige en gelovige kunst te omringen. We zijn daar nu volop mee bezig om over
dit thema goede voorstellen en afspraken te maken.
Mag ik hopen dat deze ingrijpende verandering van ons kerkgebouw heilzaam mag zijn
voor de doelstellingen die ik u zojuist heb voorgehouden. Het dient uiteindelijk een
nieuw hoger plan en het zal de pijn verzachten die we hebben nu we de H. Bernadettekerk als reguliere kerk voor parochiële diensten van de bediening van sacramenten
sluiten. We heropenen deze kerk weer om de Heer van het Leven te vragen:
Schenk al onze dierbaren een plaats in uw Vaderhuis en ook eens aan mij .
deken W. van Rens

GEBEDSINTENTIES
De pauselijk aanbevolen gebedsintentie voor 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.’
Voor de maand november luidt de intentie: ‘Wij bidden dat al degenen die het
slachtoffer zijn van drugs of op andere wijzen verslaafd zijn, dankzij de steun van de
christelijke gemeenschap, de kracht vinden om vanuit Gods reddingsmacht hun leven
radicaal te veranderen.’

IN DE HERFST:
NATIONALE BIJBELTIENDAAGSE ‘Toekomst’

29 oktober -7 november
Tijdens de Nationale Bijbeltiendaagse zijn er in heel het land diverse activiteiten,
kijk op www.
Grote Bijbelquiz op TV
donderdag 28 oktober
Om 20.25 uur op Nederland 2 met Bert van Leeuwen en Jacobine Geel.
Bijbelquiz in Geleen
maandag 1 november
onder leiding is in handen van Jan Koning, (bekend van L1-Laat).
Plaats: Ontmoetingskerk, Emmaplein 50, Geleen
Tijd: 19.30 uur (kerk open om 19.00 uur)

CONCERT SCHÜTZ-MONTEVERDI-CONSORT

zondag 7 november
In de St.-Michielskerk brengen koor en orkest onder leiding van dhr. A. Kerkhof
muziek ten gehore van onder meer Victoria en Palestrina.
Aanvang: 16.00 uur
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VOOR DE JEUGD:
KATHOLIEKE JONGEREN DAG “Focus”

zondag 7 november

Wat is je doel in je leven? Door wie laat je je leiden? Hoe maak je keuzes? Thema van de
Katholieke Jongerendag is dit jaar dan ook ‘Focus’. Met een inspirerend programma, een
swingende band, goede sprekers, ontmoeting met vele andere katholieke jongeren en een
heel divers aanbod van workshops: Spaans (alvast voor de WJD in Madrid), humor met
cabaretier Jo de Rijk, ‘focussen op de werkvloer’ door een professioneel trainingsbureau,
en een swingende rapworkshop. De dag wordt traditioneel afgesloten met een
indrukwekkende Eucharistieviering.
Plaats: Maaspoort Sport & Events, Den Bosch
Tijd:
10.00 – 17.00 uur
Kosten: € 10,-- in de voorverkoop via internet, straks € 12,-- aan de kassa
Meer info:  030-2326923 of via de website:www.jongkatholiek.nl/kjd.
Kijk ook op de site voor meer info over vervoer vanuit Limburg!


TIENERDAG ‘Heavenly Music’

zaterdag 27 november

Een bijzondere dag vol muziek, creativiteit en beweging voor alle jongens en meisjes
tussen 12 en 17 jaar. De band ‘Nobuts’ speelt de steren van de hemel en er zijn tal van
muziekworkshops, zoals bv percussie met echte Afrikaanse trommels. Om 12.00 uur
komt hulpbisschop De Jong de H.Mis vieren. De Tienerdag is ook nog eens lekker
dichtbij dit keer, dus meld je gauw aan! Ouders en begeleiders mogen meekomen, voor
hen is er tijdens de dag een apart programma.
Plaats: Scholengemeenschap Trevianum in Sittard
Tijd:
10.30 - 17.00 uur
Kosten: € 5,00 (voor lunch wordt gezorgd!)
Meer info & opgave (vóór 15 nov): m.degens@bisdom-roermond.nl /06-20980556.

WJD MADRID
Vanaf nu verschijnt in elk parochieblad weer een nieuwsblokje met het
WJD-logo! ‘WJD’ staat voor de WereldJongerenDagen, de grote internationale katholieke jongerenontmoeting die eens in de drie jaar plaatsvindt. De vorige editie van de WJD speelde zich af in Sydney, in 2008.
De komende WereldJongerenDagen zijn heel wat dichter bij huis en wel
in het Spaanse Madrid, volgend jaar augustus. De promotie en inschrijving van dit geweldige evenement is al van start gegaan. Bisdom Roermond organiseert 2 geheel verzorgde
reizen naar de WJD:
-een vliegreis van 12 t/m 21 augustus
-en een rondreis door Frankrijk en Spanje van 5 t/m 26 augustus.
Alle jongeren tussen ongeveer 18 en 30 jaar: van harte uitgenodigd!
Meer informatie in het volgend parochieblad, maar ook in de folders achter in de kerk,
en op www.bisdom-roermond.nl/wereldjongerendagen
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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
Louis Meerts. Klimopstraat 12, 68 jaar
Martin Smeets, Oude Baan, Dilsen-Stokkem, 51 jaar
Sjaak Eijkenboom, Helstraat 63, 91 jaar
Netty Kaminski-Ekermans, Hoogstaete, 87 jaar
Jos Welters-Custers, Brugstraat 73, 81 jaar
Frans Beusenberg, Blijdestein 47, 80 jaar
Bella Bongaerts-Halmans, de Baenje, 97 jaar
Frits Schrooten, de Baenje, 84 jaar
Fien Hendrix-Bronneberg, Smithlaan 59, 85 jaar
Mia Verheiden-Baeten, v.h.Wilhelminastr 7-2, 84 jaar

†
†
†
†
†
†
†
†
†
†

28 - 7 - 2010
31 - 8 - 2010
4 - 9 - 2010
7 - 9 - 2010
9 - 9 - 2010
15- 9 - 2010
15- 9 - 2010
1- 10 - 2010
1- 10 - 2010
7- 10 - 2010

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

GEDOOPT
Marcha, dochter v echtpaar Huizingh-Offermans, Josephplantsoen 7
Mil, zoon van echtpaar Eikelboom-Rulkens, Odasingel 108
Shanaya, dochter van echtpaar Kampschreuer-Vinken, Grauwertstr 3
Rewan, dochter van echtpaar Abdala-Ali Hamid, Jan Steenstraat 15

12- 9- 2010
19- 9- 2010
26- 9- 2010
8-10- 2010

Gefeliciteerd! Wij bidden dat Marcha, Mil, Shanaya en Rewan 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
Op 25 september 2010 zijn gehuwd:
Edwin Borghans en Nicole Laumen, Louis Paul Boonstraat 22. Van harte gefeliciteerd!
Op 8 oktober 2010 zijn gehuwd:
Ferad Michaël Abdala en Ali Gabriël Mayada, Jan Steenstraat 15
Zij hebben tevens in deze viering het Sacrament van het Heilig Doopsel,
Heilig Vormsel en Heilige Eucharistie ontvangen. Van harte Proficat!

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

FEESTDAG van de ZALIGE MOEDER Maria-Teresa Tauscher zaterdag 30 okt
16.30 uur
Plechtige Mis, gelegenheid tot verering van een relikwie
van de zalige. Aansluitend ontmoeting bij koffie en thee
18.15 uur
korte inleiding over het leven en werken
van de zalige Moeder Maria-Teresa (door mgr Gijsen)
18.30 uur
uitstelling van het Allerheiligste, Aanbidding
19.00 uur
Duitse vespers met speciale intenties
GEBEDSAVOND: 19.30-21.00 uur

elke 1e dinsdag vd maand

LEESGROEP:

elke 2 zaterdag vd maand

10.00-11.30 uur

e

BEZINNINGSDAGEN - in stilte “Ons leven met Jezus Christus”
12 t/m 14 nov.
Wij zijn geroepen tot een innerlijk leven in een persoonlijke vriendschap met Christus.
Vaak zoeken wij naar de plaats en betekenis van Jezus Christus in ons eigen leven.
Wat heeft het leven van Jezus mij te zeggen? Hoe kan ik meer leven uit Zijn liefde?
Leiding:
Pastoor M. Otto
Aanvang:
Vrijdag 12 november, 17.00 uur
Sluiting:
Zondag 14 november, 13.30 uur
Kosten:
€ 76,-INFORMATIE: Bezinningshuis Regina Carmeli, Kollenberg 2, 6130 AA Sittard,
Zr. M. Gisela  4525380 of www.carmeldcj.nl.
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ALLERZIELEN-LIJST 2010
Zoals gewoonlijk volgt hier de lijst van al degenen van wie wij in het
afgelopen jaar in onze parochie afscheid hebben moeten nemen:
Toon de Ree, Burg. Kampstraat 42,
Gertie Palmen-Leentjens, Kastanjelaan 31,
Hub Duijsters, De Wiëer 16,
zuster Ligora (Johanna Breuer), Plakstr 24,
Fons Schaeken, Baenjehof 26,
Leonie Paques-Stals, Putpoort 112,
Harrie Hermans, Lindenhof 64,
Annemie Pöttgens-Canisius, Gemmahof 6,
Gerda de Visser-van der Kamp, Walramstr 47,
Jeanne Le Haen-Wagener, Paardestraat 15,
Hetty Hochstenbach-Geurts, Agricolastr 150,
Mientje Limpens-Konings, Bergstraat 62,
Els Dieteren-Honings, Wilhelminastraat 16-10,
Nico Schmeitz, De Eghte,
Nic Tummers, Benedictastraat 4,
Alex Krämer, Burg. Lemmensstraat 229,
Johan Erkens, Hub Dassenplein 76,
Frens Bovendeaard, Louis Paul Boonstr 14,
Jan Haemers, Rijksweg-Zuid 24,
Gerrit Duijf, Hub Dassenplein 60,
Mieke Geraedts-Derhaag, Cavaleriestraat 156,
Jeanne Colaris-Arets, Oude Heerlenerweg 41,
Frits Muller, Schoorweg 8, Berg a/d Maas,
Nel van Bavel-Smits, De Baenje,
zuster Emilie Maria (Janssen), Hoogstaete,
Jan Kremers, Baanderthof 14,
Annie Stassen-Pfennings, Putstraat 128,
Jet Jamar-Schurgers, De Baenje,
Lord Hermans, De Baenje,
Harry Marx, Bergstraat 7,
Maria Bronneberg-Kerstens, De Baenje,
Walter Rovers, Julianaplein 20,
Fred Verhoeve, Leijenbroekerweg 41,
Marie Schifferling-Schut, Reigerstraat 23,
Wop Mostert, Aerwinkelstraat 15,
zuster M. Wilfrieda (Duschak), Kollenberg 2,
Rudi Rutten, Mairestraat 5 Munstergeleen,
Joseph Gijzen, Oude Weg 47
Coba Smeets-Stoffels, Odasingel 695,
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87 jaar
78 jaar
87 jaar,
96 jaar
91 jaar
82 jaar
75 jaar
70 jaar
82 jaar
92 jaar
93 jaar
78 jaar
79 jaar
81 jaar
80 jaar
62 jaar
82 jaar
71 jaar
71 jaar
87 jaar
77 jaar
78 jaar
62 jaar
90 jaar
88 jaar
73 jaar
71 jaar
96 jaar
95 jaar
85 jaar
89 jaar
70 jaar
77 jaar
75 jaar
66 jaar
80 jaar
65 jaar
43 jaar
83 jaar

†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†

24-10-2009
27-10-2009
28-10-2009
10-11-2009
16-11-2009
14-12-2009
16-12-2009
30-12-2009
31-12-2009
3- 1 -2010
5 - 1- 2010
10- 1- 2010
11- 1 -2010
14 -1 -2010
15 -1 -2010
23 -1 -2010
26 -1 -2010
31 -1 -2010
4 -2 -2010
8 -2- 2010
15- 2- 2010
19- 2- 2010
24- 2- 2010
24- 2- 2010
26- 2- 2010
27- 2- 2010
1 - 3- 2010
4 - 3- 2010
17- 3- 2010
31- 3- 2010
22- 4- 2010
25- 4- 2010
10- 5- 2010
20- 5- 2010
23- 5- 2010
27- 5- 2010
10- 7- 2010
11- 7- 2010
12- 7- 2010
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Wies Pfennings-Dieteren, Parklaan 27,
Elly Palmen-Smeets, Battastraat 7,
Rosy Cals-Heijnen, Hoogstaete,
Jan Gorissen, Henri Weltersstraat 68-5,
Louis Meerts, Klimopstraat 12,
zuster Maria Hendrika (Meijerink), Plakstraat,
Jan Storms, Kleine Steeg,
Nand Schreurs, Pres. Kennedysingel 5-1,
Riek van den Biggelaar-de Laat, Hoogstaete,
Pieternella Heijboer-Boogerd, De Baenje,
Zef Krekels, Kallenlaan 2,
Lies Ruwette-Meels, De Baenje,
Martin Smeets, Oude Baan, Dilsen-Stokkem,
Sjaak Eijkenboom, Helstraat 63,
Netty Kaminski-Ekermans, Hoogstaete,
Jos Welters-Custers, Brugstraat 73,
Frans Beusenberg, Blijdestein 47,
Bella Bongaerts-Halmans, de Baenje,
Frits Schrooten, de Baenje,
Fien Hendrix-Bronneberg, Smithlaan 59,
Mia Verheiden-Baeten, Wilhelminastraat 7-2,

88 jaar
76 jaar
98 jaar
73 jaar
68 jaar
93 jaar
77 jaar
76 jaar
86 jaar
96 jaar
74 jaar
91 jaar
51 jaar
91 jaar
87 jaar
81 jaar
80 jaar
97 jaar
84 jaar
85 jaar
84 jaar

†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†

13- 7- 2010
18- 7- 2010
20- 7- 2010
21- 7- 2010
28 -7- 2010
30- 7- 2010
7- 8- 2010
3- 8- 2010
11- 8- 2010
11- 8- 2010
15- 8- 2010
17- 8- 2010
31- 8- 2010
4- 9- 2010
7- 9- 2010
9- 9- 2010
15- 9- 2010
15- 9- 2010
1-10- 2010
1-10- 2010
7-10- 2010

Wij gedenken onze overledenen in de HH. Missen op Allerzielen, 2 november,
en tijdens de gebedsdienst op de Algemene Begraafplaats op
zondag 31 oktober om 15.00 uur.

HEILIG UUR
Op donderdag 4 november 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. Op de vooravond van elke Eerste Vrijdag van de maand -bijzonder
toegewijd aan het H. Hart van Jezus- bent u van harte uitgenodigd samen te bidden
voor genoemde intenties. Iedere maand worden de bewoners van een aantal straten speciaal
uitgenodigd. In november zijn dat de bewoners van de: de Linde, Lindenhof, Markt,
Oude Markt, Misboekstraat, Molenbeekstraat, Nieuwstraat, Odasingel,
Overhovenerstraat en Paardestraat.
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GEZINSMIS SINT MAARTEN
met aansluitend Lichtjesstoet
Op de elfde van de elfde is het weer Sint Maarten! De Kerk viert dan de gedachtenis
van de heilige Martinus, bisschop van Tours. Bij gelegenheid hiervan is er op zaterdag
13 november om 18.00 uur in de St.-Petruskerk weer een Gezinsviering, met het Sint
Maarten-verhaal en vrolijke liedjes. Aansluitend aan de H.Mis trekken we met alle mooie
lampionnen in een lichtjesstoet door de straten. Jongens en meisjes, van harte welkom!

Denkt u aan uw bijdrage voor ons parochieblad ?!?
Vul het formulier in of regel uw overschrijving via internet!

UW AANDACHT S.V.P.
Zondag 17 oktober: Negen-en-twintigste zondag door het jaar.
Zondag 24 oktober: Dertigste zondag door het jaar. WereldMissiedag
Zondag 31 oktober: Een-en-dertigste zondag door het jaar. Nationale Bijbelzondag
Om 15.00 uur gedenken we onze overledenen tijdens de gebedsdienst bij het graf van
deken Tijssen op de begraafplaats.
Maandag 1 november: Hoogfeest van Allerheiligen. Verplichte feestdag.
De H.Mis van 8.00 uur vervalt. Om 9.30 uur in de Petruskerk een plechtige Allerheiligenmis met samenzang; om 19.00 de avondmis. De administratie is deze dag gesloten!
Dinsdag 2 november: Gedachtenis van alle overleden gelovigen, Allerzielen.
H.Mis om 8.00 uur en om 19.00 uur. De avondmis, opgeluisterd door Canticorum.
Woensdag 3 november: gedachtenis van de H. Hubertus, na de ochtendmis zegening van
het Hubertusbrood.
Vrijdag 5 november: Eerste vrijdag van de maand, toegewijd aan het H. Hart van Jezus.
Vanaf 17.00 uur wordt de H. Communie gebracht aan zieken en aan-huis-gebondenen.
Zaterdag 6 november: Mannekoor Si-Tard luistert de avondmis van 18.00 uur op.
Zondag 7 november: Hoogfeest van H. Willibrord, verkondiger van ons geloof,
patroon vd Nederlandse kerkprovincie. Laatste Heilige Mis in de Bernadettekerk.
Om 16.00 uur Concert in de Michielskerk van Schütz-Monteverdi Consort..
Zaterdag 13 november: om 18.00 uur in de St.Petruskerk een Gezinsmis b.g.v. Sint
Maarten, met aansluitend Lichtjesstoet-lampionnenoptocht door de binnenstad.
Zondag 14 november: Klaproosdag. Om 10.00 uur in de St.-Petruskerk een
oecumenische dienst voor de Engelse gevallenen, opgeluisterd door het Petruskoor.
Zondag 15 november: Drie-en-dertigste zondag door het jaar
Zondag 21 november: Christus, Koning van het heelal. Laatste zondag van het kerkelijk
jaar. De hoogmis van 11.30 uur in de St.-Petruskerk wordt opgeluisterd de Schola
Gregoriana Sittardiensis én Schola Cantorum ‘Sanctus Michael’(Michielkoor)
Attentie: houdt u er al rekening mee dat met ingang van het nieuwe jaar de mistijden in
de St.-Michielskerk hoogstwaarschijnlijk gaan wijzigen (naar 9.00 en 10.00 uur)!
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KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES
Attentie: het vólgend parochieblad bestrijkt de periode van 27 nov. tot 8 jan 2011.
Misintenties die u daarin graag vermeld wilt zien, dienen uiterlijk opgegeven te zijn
vrijdag 19 november 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 16 oktober
Vrijdag 22 oktober
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
ev overl ouders Donners-Hennen en overl
18.00 uur gestev tiv fam Gèr Pfennings en
kinderen
Wies Pfennings-Dieteren tev de H.
19.00 uur gestev levende en overl leden vd
Gerardus, voor zielenrust v overl echtp Jan
fam Musolf-Nyssen; ev voor Marie
Grijs en Maria Krux; plev ouders WesselsSchifferling-Schut en levenden en
Schulpen; nadienst Netty Kaminskioverledenen vd fam Schifferling, voor
Ekermans, Jos Welters-Custers, Fien
ouders en fam Van der Dussen-Pernot en
Hendrix-Bronneberg, Mia Verheidenouders en fam Zweipfenning-Alberts
Baeten (samenzang)
Zaterdag 23 oktober
Zondag 17 oktober
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
Negenentwintigste Zondag d/h jaar
ev overledenen vd fam Smeets-Bouwels
11.30 uur plzwd Martin Smeets; gestpljrd
18.00 uur plzwd Netty Kaminski-Ekermans
Jan Bielders en Maria Bielders-Brouns;
en tevens pljrd Léon Kaminski; gestpljrd
pljrd Gonny van Eeten-van Etten, Cor
Fischer; ev overl familieleden Pier-Weijzen; Lien Beursgens-Verwijlen
nadienst Jos Welters-Custers, Fien Hendrix(Michielkoor)
Bronneberg, Mia Verheiden-Baeten
Maandag 18 oktober
(samenzang)
H. Lucas, evangelist
Zondag 24 oktober, Wereldmissiedag
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Dertigste Zondag door het jaar
19.00 uur gestjrd Marietje Janssen,
11.30 uur gestpljrd overledenen vd fam
Mimy Corbeij en overledenen vd fam
Kaptein-Haagmans; pljrd Toon de Ree, Mia
Corbeij-Kerrens; gestev overl echtpaar
Smeets uit dankbaarheid; plev ouders
Feron-Hoenen en em-past. Eduard Hoenen
Landuijt-Willems en overl familieleden
Dinsdag 19 oktober
(Petruskoor)
08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en
Maandag 25 oktober
Hendriks en mgr Ben Janssen
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev overl ouders SchaekensWoensdag 20 oktober
Peulen en zonen Jozef en Martin
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Dinsdag 26 oktober
19.00 uur gestev overledenen vd fam
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Feron-Hoenen
19.00 uur gestev overleden echtpaar
Donderdag 21 oktober
Meulenberg-Kleuters
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Woensdag 27 oktober
19.00 uur ev voor de zielenrust van Bertha
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
Mevissen echtp Keymis-Buyink
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ev fam Wyszenko, Meerts en Hendriks
19.00 uur ev dhr Sef Heuts en de levende
en overl leden vd fam Heuts-Wessels
Donderdag 28 oktober
HH. Simon en Judas, apostelen
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur ev voor zielenrust v Bertha
Mevissen
Vrijdag 29 oktober
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev overl ouders Laumen-Van
Loon; ev ouders en fam Van der DussenPernot en ouders en fam ZweipfenningAlberts, tiv HH Priesters en voor de vrede
Zaterdag 30 oktober
Z. Maria Teresa vd H. Jozef, maagd
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
ev overl grootouders Simonis-Tummers en
ouders Hage-Simonis
18.00 uur gestev overl fam MevissenDriessen, voor zielenrust v overl echtp Jan
Grijs en Maria Krux; pljrd Frits Hustinx;
plev Christien Moling-Ubben, ouders
Gieskens-Martens en ouders GieskensMuris; nadienst Fien Hendrix-Bronneberg,
Mia Verheiden-Baeten (samenzang)
Zondag 31 oktober
Een-en-dertigste Zondag d/h jaar
11.30 uur plzwd Jos Welters-Custers;
gestpljrd Harie Houben; pljrd Louis
Boesten; plev voor overl ouders
Timmermans-Van Ratingen en alle
gestorven familieleden, Cor de Wit en Dory
Neilen alle familieleden vd fam CremersCusters, overledenen vd fam ReijndersKuijpers (Petruskoor)
Maandag 1 november
Hoogfeest van Allerheiligen
08.00 uur vervalt
09.30 uur gestpljrd overl ouders Wim en
Johanna Fabus-Könings, levende en overl
leden vd fam Vleugels-Dieteren,
echtelieden Zef en Truus Triepels-Jansen;
gestev overl priesters en bedienaren
parochie en dekenaat, overl ouders
Schaekens-Peulen en zonen Jozef en Martin
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(samenzang)
19.00 uur gestev overl ouders PannemansJanssen, gestev echtp Caulfield-Tholen; ev
tev de H. Geest voor allen die in ons bisdom
en in de parochies zijn gesteld om leiding te
geven
Dinsdag 2 november, Allerzielen
Gedachtenis van alle overleden gelovigen
08.00 uur tev de HH. Engelbewaarders uit
dankbaarheid voor bescherming en leiding
gestev echtp Caulfield-Tholen, overl
priesters en diakens vd parochie HH. Petrus
en Michaël en dekenaat Sittard;
19.00 uur gestjrd echtp Willems-Ketels en
overl ouders en voor Joep Schrijnemakers
en fam; ev voor overl ouders Meerts en tev
H. Antonius (Canticorum)
Woensdag 3 november
H. Hubertus, bisschop
08.00 uur ev overl ouders KleikampCremers, tev St. Joseph voor goede gezinnen
en de moed om godsdienstig te leven
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
Donderdag 4 november
H. Carolus Borromeüs, bisschop
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 Heilig Uur (samenzang)
Vrijdag 5 november
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev Corry Close en fam, tev
het Heilig Hart van Jezus; ev Robert
Thijssen en voor de levenden en
overledenen vd fam Thijssen en Sevens
Zaterdag 6 november
alle verkondigers van het geloof
in onze streken
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
voor priesterroepingen in parochie,
dekenaat en bisdom
18.00 uur gestev voor zielenrust v overl
echtp Jan Grijs en Maria Krux; plev voor de
levende en overl leden vh Sittards
Mannenkoor, speciaal voor de onlangs
overleden oud-leden Winand Schreurs en
13e jaargang, nr. 9 -16 oktober 2010

Kees van der Zalm,voor de levenden en
overledenen vd fam Dieteren en de fam
Hellbach; nadienst Fien HendrixBronneberg, Mia Verheiden-Baeten
(mannenkoor Si-Tard)
Zondag 7 november
Hoogfeest van H. Willibrord, bisschop,
verkondiger van ons geloof,
patroon vd Nederlandse kerkprovincie
11.30 uur gestpljrd Maddalena OberdorfCuccuru, Martijn Canisius en Lie Canisiusvan Leeuwen, overl echtpaar KapteinHaagmans; gestplev François Kallen, overl
ouders Herzig-Schaaf, overledenen vd fam
Van Bommel-Straeten, voor zielenrust van
past-deken mgr Ben Janssen, en de
zielenrust van zijn ouders Janssen-de Ponti,
en zijn broer en zusters; pljrd Martin
Meuwissen en dochter Josette, Adje Chau
(samenzang)
Maandag 8 november
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev Twan Douffet,
Corry Close en familie
Dinsdag 9 november
Feest Kerkwijding vd Basiliek van
Sint Jan van Lateranen
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev overledenen vd fam
Feron-Hoenen
Woensdag 10 november
H. Leo de Grote, paus en kerkleraar
08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en
Hendriks en mgr Ben Janssen
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 11 november
H. Martinus (van Tours), bisschop
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur ev voor de zielenrust van Bertha
Mevissen
19.30 uur Lof
Vrijdag 12 november
H. Josafat, bisschop en martelaar
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev overl echtp Feron-Hoenen
en em-past Eduard Hoenen
Zaterdag 13 november

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
ev overl ouders Leonard Dieteren en Maria
Brandts uit dankbaarheid
18.00 uur gestev voor zielenrust v overl
echtp Jan Grijs en Maria Krux; nadienst
Mia Verheiden-Baeten (samenzang)
Zondag 14 november
Drie-en-dertigste Zondag door het jaar
10.00 uur Oecumenische dienst bgv
Klaproosdag (Petruskoor)
11.30 uur plzwd Fien Hendrix-Bronneberg;
gestpljrd overl ouders Scheen-Reijgersberg,
Elly Eijckeler-Tummers en Victor Eijckeler;
gestplev uit dankbaarheid (A); pljrd Elly
Muijters en tevens voor overl ouders
Muijters-Schols, overl ouders Leonard
Dieteren en Maria Brandts uit
dankbaarheid; plev ouders Van BinsbergenGeenen (samenzang)
Maandag 15 november
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev Maria Kissels en familie
Dinsdag 16 november
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev Riet Willems
Woensdag 17 november
H. Elisabeth van Hongarije
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
19.00 uur tev Sint Elisabethvereniging
Donderdag 18 november
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
ev fam Wyszenko, Meerts en Hendriks
19.00 uur gestev overl ouders en
grootouders Dols-Peters; ev voor de
zielenrust van Bertha Mevissen
19.30 uur Lof (samenzang)
Vrijdag 19 november
08.00 uur gestev fam Jennen-Palmen
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Zaterdag 20 november
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen,
gestev levende en overl leden fam JanssenDe Ponti
18.00 uur gestev voor zielenrust v overl
echtp Jan G. Grijs en Maria H.C. Krux;
voor alle overledenen vd Philharmonie
Sittard en voor Frens Bovendeaard en Leo
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Maurits die in het afgelopen jaar van ons
zijn heengegaan; nadienst Mia VerheidenBaeten (Petruskoor)
Zondag 21 november
Christus, Koning van het heelal
11.30 uur gestpljrd Jo Peeters, overl ouders
en grootouders Schrijen-Heltzel, overl
ouders Bèr Daniëls en Mien DaniëlsLaumen en zoon Bèr jr, ouders De KokMuller; gestplev overl ouders BisschopsMaessen en alle overl familieleden, voor de
overledenen vd fam Theo Hochstenbach,
overl ouders en grootouders SchrijenHeltzel; pljrd Eddy Claessens en overl
ouders; plev voor Pierre en Jeanne NeilenRutten, en Nico, Ellie en Mia Rutten, voor
overl familieleden Pier-Weijzen (Schola
Greg. Sittardiensis en Michielkoor)
Maandag 22 november
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev overleden echtpaar
Kaptein-Haagmans

Dinsdag 23 november
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
ev overledenen vd fam Smeets-Bouwels
19.00 uur gestev overleden echtpaar
Meulenberg-Kleuters
Woensdag 24 november
HH. Andreas Dũng-Lạc, priester
en gezellen, martelaren
08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en
Hendriks
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 25 november
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev overl ouders SchaekensPeulen en zonen Jozef en Martin; ev voor de
zielenrust van Bertha Mevissen
19.30 uur Lof (samenzang)
Vrijdag 26 november
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur ev echtp Keymis-Buyink
Zaterdag 27 november
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
ev overl grootouders Simonis-Tummers en
ouders Hage-Simonis

ST. MICHIELSKERK
Zondag 7 november
Zondag 17 oktober
Hoogfeest van H. Willibrord, bisschop,
Negen-en twintigste Zondag d/h jaar
verkondiger van ons geloof,
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
patroon vd Nederlandse kerkprovincie
09.30 uur gestplev voor de zielenrust van
08.30 uur gestplev echtp Caulfield-Tholen
overl echtp Jan Grijs en Maria Krux
09.30 uur gestplev voor de zielenrust van
(samenzang)
overl echtp Jan Grijs en Maria Krux, ouders
Zondag 24 oktober
Dertigste Zondag d/h jaar
Th. Schutgens-Gijsen (samenzang)
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Zondag 14 november
09.30 uur gestplev voor de zielenrust van
Drie-en-dertigste Zondag d/h jaar
overl echtp Jan Grijs en Maria Krux
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
(samenzang)
09.30 uur gestplev voor de zielenrust van
Zondag 31 oktober
overl echtp Jan Grijs en Maria Krux, fam
Dertigste Zondag door het jaar
Derrez (samenzang)
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Zondag 21 november
Christus, Koning van het heelal
09.30 uur gestplev voor de zielenrust van
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
overl echtp Jan Grijs en Maria Krux, René
09.30 uur gestplev voor de zielenrust van overl
Oberdorf; pljrd Hendrika Oomens en haar
echtp Jan Grijs en Maria Krux (samenzang)
broer Adrianus (samenzang)
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BASILIEK VAN O.L. VROUW VAN HET H. HART
Zaterdag 16 oktober
Zaterdag 6 november
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
alle heilige verkondigers van het geloof
Zondag 17 oktober
in onze streken
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Negen-en-twintigste Zondag d/h jaar
Zondag 7 november
10.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Hoogfeest H.Willibrord, bisschop,
Donderdag 21 oktober
verkondiger van ons geloof,
10.30 uur jaardienst Guus Eggert; voor de
patroon vd Nederlandse kerkprovincie
kinderen vd Kinderkrans en leden vd
10.30 uur Voor alle levende en overleden
Aartsbroederschap, voor overl echtpaar
Caulfield- Tholen, voor Harry Diederen en leden aartsbroederschap, voor overl echtp
Caulfield-Tholen
zijn dochter Margriet
Donderdag 11 november
Vrijdag 22 oktober
08.30 uur voor zegen voor Ewoud van de
H. Martinus (van Tours), bisschop
Nes, voor overl echtp Caulfield-Tholen
10.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans
Zaterdag 23 oktober
en de leden vd Aartsbroederschap, overl
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
echtp Caulfield-Tholen, voor ouders
Zondag 24 oktober
Schmeits- Lahaye en zoon Pierre, voor de
Dertigste Zondag d/h jaar
levende en overl fam Van Steenvoorden- Otte
10.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Vrijdag 12 november
H. Josafat, bisschop en martelaar
Donderdag 28 oktober
HH. Simon en Judas, apostelen
08.30 uur voor overl echtp Caulfield-Tholen
10.30 uur voor de kinderen vd KinderZaterdag 13 november
krans en leden vd Aartsbroederschap, voor
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
de zielenrust van Ron Portier, voor overl
Zondag 14 november
echtp Caulfield-Tholen
Drie-en-dertigste Zondag d/h jaar
Vrijdag 29 oktober
10.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 18 november
Zaterdag 30 oktober
10.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
en de leden vd Aartsbroederschap, voor
Zondag 31 oktober
overl echtp Caulfield-Tholen
Een-en-dertigste Zondag d/h jaar
Vrijdag 19 november
10.30 uur uit dankbaarheid, bij het afscheid 08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen
van de zusters Agnita en Jolanda FDNSC en Zaterdag 20 november
de paters J. Alkemade en H. von Pey MSC. 09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Zondag 21 november
voor overl echtpaar Caulfield- Tholen,
Christus, Koning van het heelal
voor overl ouders Castro- Schellinx,
10.30
uur overl echtp Caulfield-Tholen,
voor levende en overl fam Van
voor
de
levende en overl fam Van
Steenvoorden- Otte, voor Toussaint Starre
Steenvoorden-Otte
Donderdag 4 november
Donderdag 25 november
H. Carolus Borromeüs, bisschop
10.30 uur voor de leden vd Kinderkrans en 08.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans
en de leden vd Aartsbroederschap
vd Aartsbroederschap, voor overl echtp
10.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Caulfield-Tholen, Voor Harry Diederen en
Vrijdag 26 november
dochter Margriet
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Vrijdag 5 november
Zaterdag 27 november
08.30 uur voor een bijzondere intentie,
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
voor overl echtp Caulfield-Tholen
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Parochie H. Bernadette -Baandert
Pastoor-deken W. van Rens, Kloosterplein 10  4512275
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 Giro 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 17 oktober: 29e zondag door het jaar
10u30 voor de geloofsopvoeding in de gezinnen
Dinsdag 19 oktober
9u00 Frans Fiddelers en Gertrudis Mostard
Donderdag 21 oktober
9u00 roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
Zondag 24 oktober: 30e zondag door het jaar
10u30 ouders Hendriks-Ubachs; Martien van Dijk en zoon Jack
Dinsdag 26 oktober
9u00 Gest.H.Mis t.e.v. OLV van Lourdes en H.Bernadette
Donderdag 28 oktober: Feest van de HH.Simon en Judas, apostelen
9u00 roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
Zondag 31 oktober: 31e zondag door het jaar
10u30 Jrd.ovl.oud. Moonen-Pollmeijer en Halmans-Claessen;
Dinsdag 2 november: Allerzielen
Schola Gregoriana Sittardiensis
19u00 gedachtenis van alle overleden gelovigen
Donderdag 4 november: H.Carolus Borromeus, bisschop
9u00 roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
Zondag 7 november: Hoogfeest van de H.Willibrord, bisschop, verkondiger van
ons geloof, patroon van de Nederlandse kerkprovincie Bernadettekoor
10u30 Pastoor Jos.Linssen; Reinhard en Fien v.d.Brock-Limpens;
LAATSTE H.MIS OP ZONDAG 7 NOVEMBER 2010
Na afloop van de laatste H.Mis zal het Allerheiligste in processie de kerk uitgedragen
worden en overgebracht worden naar de Petrus- of Michielskerk. In deze kerk zijn vanaf
zondag 14 november alle parochianen van harte welkom, of, zo u wil, in een andere kerk.
Alle reeds opgegeven misintenties en zgn. mis-stichtingen worden wat betreft de zondag
gelezen in de Hoogmis van 9.30 uur in de St.-Michielskerk en wat betreft de
doordeweekse dagen gelezen in de H.Mis van 8 uur in de St.-Petruskerk. Wilt u uw reeds
opgegeven H.Mis op een ander tijdstip gelezen hebben, dan kunt u contact opnemen met
de administratie, Kloosterplein 10,  4512275. Voor een Doopsel, Huwelijk of Uitvaart
geldt dat u zelf kunt aangeven (zoals al vele jaren gebruikelijk is) in welke parochiekerk in
ons parochiecluster u deze wil laten plaatsvinden. Deze regeling geldt ook voor de
parochie Overhoven, waarvoor onze priesters eveneens de pastorale verantwoordelijkheid
dragen. De regeling rond de vrijstelling van een stipendium voor een huwelijk of uitvaart,
indien men in voldoende mate heeft deelgenomen aan de kerkbijdrage, blijft gelden voor
elke kerk binnen dit samenwerkingsverband. Uw reeds betaalde kerkbijdrage blijft
daarvoor geldig, en u kunt uw kerkbijdrage ook gewoon continueren, want de
bankrekeningen van de Bernadetteparochie blijven bestaan.
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PASTORAAL AANSPREEKPUNT EN PAROCHIEBLAADJE BLIJVEN
Ook na de sluiting van het kerkgebouw blijft de pastorie in de Baandert het pastoraal
aanspreekpunt voor de wijkbewoners. U kunt hier terecht voor een pastoraal gesprek, het
opgeven van misintenties voor een van de kerken in ons parochiecluster en u kunt zich
hier melden voor een Doopsel of Huwelijk. Voor een uitvaart blijft gelden dat dit (meestal
via de uitvaartonderneming) bij de deken gemeld wordt. Ook hoeft u niet bang te zijn het
parochieblaadje te gaan missen. Dit blijft u gewoon ontvangen.
GEDOOPT
Op 3 oktober werd gedoopt: Finn Geurts, Geleen
Moge hij onder de goede zorgen en het voorbeeld van ouders, peter en meter, en van de hele
geloofsgemeenschap, opgroeien tot een goed christen.
'BIE ZEFKE'
Op zondag 17 oktober wordt in de Sittardse kerken gecollecteerd voor het inloophuis voor
zwervers en daklozen 'Bie Zefke' aan de Deken Tijssenstraat. Na afloop van de H.Mis is er
daarom een deurcollecte.
WERELDMISSIEDAG
Op zondag 24 oktober is het Wereldmissiedag. Parochies halen dan wereldwijd geld op
voor parochies elders in de wereld. Dit jaar richt de Nederlandse Missio-afdeling de blik
op de Kerk in Ethiopië. Na de H.Mis wordt hiervoor aan de uitgang van de kerk gecollecteerd.
ALLERHEILIGEN
Op maandag 1 november a.s. viert de Kerk het hoogfeest van Allerheiligen.
In de Petruskerk is die dag om 9.30 uur en om 19.00 uur een plechtige H.Mis.
ALLERZIELEN
Op dinsdag 2 november (Allerzielen) worden in onze parochiekerk in de H.Mis van 19.00
uur degenen die sinds Allerzielen vorig jaar zijn overleden bijzonder herdacht:
25 november: Sjeer Tummers (85 jaar), Albrecht Rodenbachstraat 35-I
9 januari: Finy Kempkens-Prieckaerts (82 jaar), De Baenje
8 februari: Bertha Zarubajko-Lam (77 jaar), Sleutelbloem 11
18 februari: Liesbeth van Daal-Konings (75 jaar), Jozef Hoenstraat 15
7 april: Jes Sam-Schulpen (85 jaar), Dr. Nolenslaan 72
12 mei: Maria Peters-de Wildt (81 jaar), Hoogstaete (voorheen Odaflat)
26 mei: Coen Ham (83 jaar), Reubsaatlaan 20
13 juli: Jonny van Tilburg, (64 jaar), Carlsonstraat 7
22 juli: Siem Kok (88 jaar), Hoogstaete (voorheen Odaflat)
H.COMMUNIE VOOR AAN HUIS GEBONDENEN
Op vrijdag 5 november (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.
KERKBALANS 2010: EEN KERK IS VAN BLIJVENDE WAARDE
Uw kerkbijdrage kunt u overmaken op gironummer 157.19.73
t.n.v. Parochie H.Bernadette, Baandert 23, Sittard.

PAROCHIEBLAD H. PETRUS EN H. MICHAËL – H. BERNADETTE – H. PAULUS
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Zaterdag 16 okt
Maandag 18 okt
Woensdag 20 okt
Zaterdag 23 okt
Maandag 25 okt
Woensdag 27 okt
Zaterdag 30 okt
Maandag 1 nov
Woensdag 3 nov

29E ZONDAG DOOR HET JAAR
19.00 u. Consecratiefeest H.Pauluskerk
19.00 u. OLV van Lourdes
19.00.u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
30E ZONDAG DOOR HET JAAR
19.00 u. Jrd Jan Engelen en famleden Engelen-Ehlen
Jrd Mia Vrehen-vdWal en Niek Vrehen
19.00 u. OLV van Lourdes
19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
ALLERHEILIGEN / ALLERZIELEN
19.00 u. OLV van Lourdes
19.00 u. Plechtige Hoogmis bgv Allerheiligen - voor alle
overleden parochianen van het afgelopen jaar
19.00 u. Willy van Hees en overleden ouders Keijzers-Franken

32E ZONDAG DOOR HET JAAR
Zaterdag 6 nov
19.00 u. OLV van Lourdes
Maandag 8 nov
19.00 u. Overleden vader Antonius Mulders
Woensdag 10 nov 19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
33E ZONDAG DOOR HET JAAR
Zaterdag 13 nov
19.00 u. OLV van Lourdes
Maandag 15 nov 19.00 u. OLV van Lourdes
Woensdag 17 nov 19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
CHRISTUS, KONING VAN HET HEELAL
Zaterdag 20 nov
19.00 u. Jrd Overl. echtpaar Jozef en Marie Kolodziejczak-Kusters
Maandag 22 nov 19.00 u. OLV van Lourdes
Woensdag 24 nov 19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven

Consecratiefeest H. Pauluskerk (24)
Op 19 oktober bestaat onze H.Pauluskerk 24 jaar. Om dit een feestelijk tintje te
geven is er zaterdag 16 oktober om 19.00 uur een H.Mis met na afloop gezellig
koffiedrinken in het parochiezaaltje. U bent allen van harte welkom!
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Parochiemededelingen H. Paulusparochie
Van maandag tot zaterdag is om 18.30 uur het rozenhoedje, en op vrijdag Lof.
Donderdagmorgen is de kerk van 10.00 - 12.00 uur geopend voor stil gebed.
Misintenties voor het volgende parochieblad opgeven tot 14 november bij:
- Diaken R. Fleischeuer  4528072, dhr. W.Oostenbrink  4511801,
- het priesterteam, kerkbestuur of kosteres.
Spreekuur diaken Fleischeuer, Patchstr. 2 (zij-ingang): elke zaterdag 11.00-12.30 uur.
Gedoopt
Christian, zoon van echtpaar Mom-Kandakova, Hoogveldlaan 63
Wesley, zoon van echtpaar Verheijden-v.Kan, Eberhardstr. 42 Geleen
Gefeliciteerd! Wij bidden dat Christian en Wesley onder de goede zorgen van hun ouders,
peetouders en van de hele geloofsgemeenschap, mogen opgroeien tot goede christenen.

Allerheiligen/Allerzielen
Eenmaal per jaar herdenkt de parochie alle mensen uit haar midden die het
afgelopen jaar gestorven zijn. Natuurlijk zijn er zesweken- en jaardiensten, maar het
is goed om één keer per jaar samen stil te staan bij al die mensen die ons voorgegaan
zijn in een christelijk leven. Deze gedenkdag heet heel toepasselijk: Allerzielen.
Mensen besteden dan extra aandacht aan het graf van hun dierbaren en zorgen voor
mooie bloemen. Allerzielen is onlosmakelijk verbonden met Allerheiligen.
Dan herdenkt de kerk álle heiligen die in de loop der eeuwen geleefd hebben en
letterlijk een voorbeeld voor ons zijn geworden. 1 november vieren we het feest van
Allerheiligen en op 2 november Allerzielen.
Uit de St. Paulusparochie werden in het afgelopen jaar tot God geroepen

Jeanne Wolfs-Boon (90)
Lambert Canton (69)
Lambert Hermens (81)

Mia Vroemen (92)
Miet Otten-van den Berg (75)
Fien Dieteren-Coenen (81)

Je kunt niet dieper vallen dan enkel in Gods Hand
Die Hij tot Heil van ons allen barmhartig over ons spant.
Het eindpunt van alle paden, door toerval schuld en dood
Is echter Gods genade, ondanks alle nood.
Wij zijn door God omgeven, in ruimte en in tijd
En zullen zijn en leven, in God, in eeuwigheid.

Deze overleden parochianen worden bijzonder herdacht in
de H.Mis van Allerheiligen, op maandag 1 november om 19.00 uur.

PAROCHIEBLAD H. PETRUS EN H. MICHAËL – H. BERNADETTE – H. PAULUS
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AFSCHEID ZUSTERS AGNITA EN JOLANDA
Met ingang van november zullen de zusters Agnita en Jolanda, de enige
overgebleven leden van de Sittardse communiteit van de Dochters van O.L.Vrouw
van het Heilig Hart, ons Sittard verlaten en terugkeren naar het moederhuis van hun
congregatie in Tilburg.
Zuster Jolanda heeft vrijwel haar gehele werkzame leven in dienst gesteld van O.L.
Vrouw van het H.Hart, waarvan 23 jaren als kosteres van de Sittardse basiliek. In
deze hoedanigheid is zij in de loop der jaren het ‘gezicht’ van de basiliek geworden.
Vorig jaar vierde zij haar 40-jarig professiefeest. Zuster Agnita heeft, voordat zij
naar Sittard kwam, voornamelijk in de missie gewerkt. In 2006 volgde zij zuster An
op als overste van de Sittardse communiteit van de Dochters.
Wij zijn de zusters zeer dankbaar voor al hun werk en betrokkenheid bij de Sittardse
pastoraal in het algemeen en de Basiliek in het bijzonder. Zondag 31 oktober om
10.30 uur is er in de Basiliek een plechtige eucharistieviering, uit dankbaarheid voor
het vele en goede werk van de vertrekkende missionarissen en zusters. Aansluitend
is er gelegenheid persoonlijk van hen afscheid te nemen in het tegenover de Basiliek
gelegen Mariapark
Met het afscheid van de zusters komt er een einde aan de permanente
aanwezigheid van de Dochters in Sittard. Deze blijven echter wel nog bij de
Basiliek betrokken in de persoon van zuster Elly van Dijk, die met samen met de
rector leiding zal gaan geven aan het team van vrijwilligers dat o.a. de taken van
de zusters gaat voortzetten. Alle liturgische vieringen in de Basiliek worden
verzorgd vanuit het priesterteam van de parochiecluster van de Binnenstad.

OKTOBER-WERELDMISSIEMAAND
Missio vraagt in de Wereldmissiemaand oktober om gebed en actie voor de minder
draagkrachtige parochies in de derde wereld. Dit jaar wordt uw steun gevraagd
voor Ethiopië, één van de armste landen van Afrika. Een land van droogte en
hongersnood, met vruchtbare hoogvlaktes, een eeuwenoude christelijke traditie,
een kleine katholieke minderheid en een rijke cultuur. In de katholieke kerk van
Ethiopië zijn nog enkele missionarissen werkzaam, onder wie de Nederlandse
pater Lazarist Theo van Ruijven, bisschop van Nekemte. Het bisdom heeft zeer
beperkte financiële middelen, zoals de hele katholieke gemeenschap in Ethiopië.
Men heeft goede ideeën en uitgewerkte plannen om noden van diverse aard te
lenigen. Zo wil men onder jongeren het bewustzijn rond de problematiek van
hiv/aids vergroten door het geven van trainingen en workshops op katholieke
scholen. Ook voor de opbouw van de plaatselijke geloofsgemeenschappen is geld
nodig. Helpt u mee de plannen van de parochies in Ethiopië te realiseren? Steun de
collecte in de kerk op Missiezondag, 24 oktober of stort uw bijdrage op giro 1566
Missio Wereldmissiemaand Den Haag
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