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Dit parochieblad is bedoeld voor een periode van 6 weken. 

De volgende aflevering verschijnt 8 januari 2011. 
     

 

 

ADVENT - OPROEP 
 

 
 Mensen, word wakker voordat het te laat is! 

 Mensen, vooruit, wrijf je ogen eens uit! 

 Zoals het nu is, zó kan het niet blijven, 

 kom in beweging en neem een besluit. 

 

 

    

Zeg niet: ‘Ach ja, het zijn donkere tijden.’ 

Zeg niet: ‘Nou ja,’t is misschien wel Gods wil.’ 

Zeg niet: ‘Er was altijd al onrecht en lijden.’ 

Nu zijn er ándere tijden op til. 

Hij die eraan komt, zal ’t licht weer doen dagen. 

Kom overeind, want de nacht is voorbij. 

Weg nu met dat wat geen licht kan verdragen; 

maak door de puinhoop een weg voor Hem vrij! 
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GETUIGEN: DURF AAN TE WIJZEN 
Een collega vertelde me over zijn pastorale ervaringen. Ik kan het met hem delen. Je 

komt de mens tegen in al zijn varianten. Zoals laatst: ‘Als ik dood ben, moet u maar niet 

zoveel op het doodsprentje zetten.’ De man was ziek. Af en toe mijmerde hij over de 

dagen na zijn overlijden. ‘Wat moet er, volgens u, in elk geval op?’ vroeg ik. Hij dacht 

even na. ‘Schrijf maar: Willem was een gewone jongen... en hij heeft geprobeerd om 

niemand iets tekort te doen...’ De man ging praten op dicteersnelheid. ‘Als ik toch 

iemand pijn heb gedaan, dan bied ik mijn excuus aan...’ Hij deed er de ogen bij dicht. 

‘En dat ze maar niet teveel moeten treuren, want ik heb mijn tijd gehad.’ Er viel een 

stilte. Toen ging hij verder. ‘Zet er ook op dat ik mijn vrouw dankbaar ben. Ze heeft 

veel geduld met me gehad. En hoe trots ik op Jorien en Gwen ben! En dat ik erg van de 

natuur heb gehouden. Vooral van de Kollenberg.’ Het werd weer even stil. Toen ging 

hij verder. ‘Als jonge jongen heb ik de oorlog meegemaakt. Wat waren we blij toen de 

bevrijding kwam! We mochten weer trots zijn op onszelf! Schrijf er maar bij dat het 

belangrijkste is, dat alle mensen in vrede leven, dat ze vrij zijn en te eten hebben. 

Misschien heb ik daar te weinig voor gedaan.’ Het was intussen duidelijk dat het teveel 

tekst was voor op een prentje. En hij was nog lang niet klaar. Het is niet eenvoudig om 

kort te zeggen wie je bent!  

Wie ben ik wel of niet? We lezen het binnenkort in de Adventstijd. ‘Wie bent U?’ Ze 

waren er helemaal voor uit Jeruzalem gekomen. Levieten en priesters waren door het 

Sanhedrin naar Jan de Doper gestuurd met die vraag. Wie bent u? Johannes vindt niet zo 

gauw de juiste woorden. Wie zijn we? Het is makkelijker om te zeggen wie je nìet bent. 

Ik ben geen aap en geen engel. ‘Ik ben niet de Messias en geen profeet.’ Johannes corri-

geert het beeld dat men van hem heeft. Nee, Elia is hij ook niet. Maar wie ben ik wel?? 

Als men vraagt ‘wie bent u?’, noemen we onze naam. Maar we hadden makkelijk 

anders kunnen heten! De naam zegt weinig. Ze hadden Johannes eigenlijk Zacharia 

willen noemen. Het sterrenbeeld zegt ook niets, hoogstens dat ze bijgelovig zijn. 

Vervolgens noemen velen hun geboortedatum, maar vroeger wist men die niet eens van 

zichzelf! De geboortestreek voegen we er graag aan toe en de naam van onze ouders. De 

antwoorden blijven aan het oppervlak. Johannes was een zoon van Elisabeth en 

Zacharia. Hij zwijgt erover. Het is zijn wezen niet. Maar ze drongen aan: ‘Wie bent U?’ 

Wie zijn wij ten diepste? Zijn we een toevallige configuratie van moleculen, gegroe-

peerd door het toeval om verloren te gaan in een kil, exploderend heelal? Of zijn we een 

wezen dat wankel loopt over tijd en ruimte, op zoek naar de Eeuwige? Doen we ertoe? 

Zijn we heilig? Iemand wier wezen liefde is? Deze vragen stel je jezelf niet elke dag. 

Misschien pas als je in het ziekenhuis terecht gekomen bent, of wanneer je vliegtuig in 

een diepe luchtzak terecht gekomen is. Misschien dringen deze vragen pas echt door als 

je verliefd bent of voor het eerst je dochter in je armen neemt. Ingrijpende gebeurte-

nissen horen ook bij ons wezen. Iemand vermeldde dat hij in de oorlog bonnen gesmok-

keld had voor onderduikers. Iemand anders dat hij een ongeluk had gehad in de mijn. 

De Romeinse keizer Augustus heeft zich ooit uitgelaten over koning Herodes. Hij zei: 

‘Je kunt beter zijn hond zijn dan zijn zoon!’ Johannes de Doper had Herodes vanwege 

zijn privé-leven beschuldigd. Het kostte hem tenslotte zijn leven. Een klokkenluider was 

hij. Iemand die niemand naar de ogen zag.  
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Maar ook daarover zwijgt Johannes. Johannes toont aan: hij wijst! In 

het altaar van Colmar staat hij met een lange wijsvinger: hij wijst de 

Messias aan. De diepste identiteit van Johannes is niet zijn geboorte, 

niet zijn naam, niet zijn heldendaad, maar dat hij naar een ander wijst. 

Zijn grootste belang is niet hijzelf, maar Degene die na hem komt. 

‘Niet op mijzelf komt het aan’, zegt hij, ‘maar op God die in aantocht 

is.’ Een mens is er om dat aan te tonen.  

De man die met zijn eigen doodsprentje worstelde, zei het ook. Het komt aan op de 

mensen die wachten op Brood dat wordt gebroken om het in vrede te delen met elkaar. 

De komst van Gods Rijk en daarvan de getuigen zijn, dat is ons diepste wezen! ...  

Daarop durven wachten en vertrouwen! Dat is geloof! 

Moge de komende Adventstijd en Kersttijd ons weer helpen daarin te geloven. 

Gezegende Dagen toegewenst! 
                                  Deken W. van Rens 

 

GEBEDSINTENTIES 
De pauselijk aanbevolen gebedsintentie voor de maand december luidt: ‘Wij bidden  

dat de ervaring van het lijden tot een beter begrip moge voeren van situaties van pijn, 

waarin alleenstaanden, zieken en bejaarden verkeren, en allen ertoe mag stimuleren 

hen met edelmoedigheid tegemoet te treden.’ 

Voor januari luidt de intentie: ‘Wij bidden dat de rijkdommen van de geschapen 

wereld behouden blijven, op hun waarde worden geschat, en tot ieders beschikking 

mogen staan als kostbaar geschenk van God aan alle mensen.’ 

 

“ZITTESJE HEILIGEBUIKSKES” 
‘Het Sittards identiteitsbewijs’, zo noemt initiatiefnemer Ed van den Ende de kleine 

leren bundeltjes met daarin de afbeeldingen van de ‘Sittardse Heiligen’ Sint Rosa, de 

H. Gemma, H.Pater Karel, Zalige moeder Maria Theresia Tauscher en dienaar Gods 

deken Tijssen. De duurzame mapjes -van afvalleer van de stoffeerder-  zijn genaaid 

door zusters in Indonesïe (van de congregatie van de zusters in de Plakstraat) en 

vrijwilligster mw. Peters uit Sittard. Deken Van Rens heeft de mapjes gezegend. Ze 

zijn  bedoeld om dagelijks bij zich te dragen, maar kunnen ook dienen als huisal-

taartje. In de mapjes zit ook een uitvoerige beschrijving van de 5 Sittardse heiligen. 

De ‘Heiligebuikskes’ zijn verkrijgbaar in 2 formaten voor de prijs van € 4,50 of € 3,--. 

De opbrengst is bestemd voor onze eigen Sittardse Missionaris Pater Frans 

Meulemans. De ‘Heiligebuikskes’ worden in het weekend van 27 en 28 november na 

afloop van alle HH. Missen in de 3 binnenstadskerken aan de kerkdeuren verkocht.  

Omdat Pater Meulemans erelid is van ‘De Mander’ hebben de leden van ‘De Mander’ 

deze taak op zich genomen.   

Ook een origineel Sinterklaascadeau, aldus Ed van den Ende en De Mander.     
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 ROND ADVENT EN KERST:  

 

KERSTFESTIJN KERKPLEIN 

Voor de tweede maal vindt dit jaar het Kerstfestijn Kerkplein Sittard plaats.  
Rondom de St. Petruskerk (Grote Kerk) zullen vele ondernemers met originele 

(kerst)spullen gesitueerd worden en de rode draad vormen van dit eveneens culinaire en 

culturele kerstfestival. Oliebollen, reibekuchen, glühwein…winterse kost op een 

sprookjesachtig Kerkplein. Feeëriek verlicht,  betoverend versierd en karakters recht-

streeks uit Dickens‘ Christmas Carol. Bovendien geniet u tegen dit decor van heel erg 

veel muziek. U bent van harte welkom op 10, 11, 12, en op 17, 18 en 19 december,  

telkens van 13.00-19.00 uur. Alle informatie staat ook op www.kerstfestijnkerkplein.nl.  

TOON OP TV  donderdag 16 dec. 

Kruispunt TV brengt op 16 december de reportage ‘Toon is liefde’, over de bijzondere 

levensvisie van onze Sittardse artiest. Vriend en pastoor Gerard Oostvogel, zoon 

Maurice Hermans en theaterkenner Lisa Wade spreken over de betekenis en de liefde 

van Toon Hermans, 10 jaar na zijn overlijden. Er worden beelden van Sittard getoond in 

de zoektocht naar de oorsprong van de grootste artiest van Nederland, en ook de kapel 

van de H. Gemma speelt hierin een belangrijke rol. 

Tijd: 18.25 uur op Nederland 2 (RKK) 
 

♪♫  KERSTCONCERT  IN BASILIEK  ♪♪   zondag 19 dec. 

Op zondag 19 december vindt in de Basiliek aan de Oude Markt weer het traditionele 

kerstconcert plaats. Het Sittards Mannenkoor Si-Tard brengt haar kerstrepertoire ten 

gehore, afgewisseld door instrumentale muziek en de voordracht van enkele 

gedichten. Aanvang van het concert is 17.00 uur en de entree is gratis. Welkom! 

 

KERST-SAMENZANG ♪♫       Tweede Kerstdag 

Jong en oud van harte uitgenodigd om voor of na het Kerstdiner samen te zingen voor 

het Kerstkindje! Van de Herdertjes, Midden in de winternacht, Wij komen tesamen…  

Geen optredens of uitvoering, maar eenvoudig met groot en klein rond 

de Kribbe de mooie en aloude kerstliederen zingen... u zijt wellecome! 

Plaats:  St.Petruskerk 

Tijd: Tweede Kerstdag, 15.30-16.30 uur.  

 
 

TAIZÉ IN ROTTERDAM 28 dec- 1 jan  
Van 28 december t/m 1 januari  aanstaande zullen ruim 20.000 jongeren van over de 

hele wereld zich in Rotterdam verzamelen voor de grote Taize-ontmoeting, om kennis 

te maken met lokale kerken, de lokale bevolking en vooral ook met elkaar. Wil je 

deelnemen of wilt u een dagje of viering meemaken? Kijk op: www.taizeinnederland.nl. 

 

http://www.kerstfestijnkerkplein.nl/
http://www.taizeinnederland.nl/
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    IN 2011:    

PATER KAREL-FEEST    woensdag 5 januari 

Op 5 januari hangen in Munstergeleen de geel-witte vlaggen weer uit; die dag wordt de 

sterfdag van de Heilige Pater Karel gevierd. Om 19.00 uur is er in de parochiekerk een 

pontificale Eucharistieviering met bisschop Van de Hende en de Italiaanse generaal-

postulator  Giovanni Zubiani. Na de H. Mis trekt men in een kaarsjesstoet naar de Pater-

Karelkapel, waar de reliek van de heilige kan worden vereerd. In de kapeltuin wordt 

eenieder getrakteerd op warme chocomel of Glühwein. Welkom! 

GEZINSWEEKEND                 ‘Met hart en ziel’   22 t/m 24 januari 

Na de geslaagde primeur in 2010 organiseert het Centrum voor Huwelijk en Gezin van 

het bisdom Roermond in januari voor de tweede maal een Gezinsweekend. Onder het 

motto 'Met hart en ziel' wordt gesproken over karaktervorming van kinderen en 

jongeren, over hoe geloofsvragen van kinderen te beantwoorden en hoe de christelijke 

deugden in het gezin te beleven. Ook wordt ingegaan op het project 'Family Enrichment 

Trainingen'. De kinderen volgen onder deskundige begeleiding hun eigen programma in 

de diverse leeftijdscategorieën. Daar wordt geknutseld, gesport, gesproken over het 

thema, gebeden en gezongen. Naast de gezamenlijke heilige Eucharistievieringen en 

maaltijden, zijn er gezinsmomenten en momenten voor echtparen onderling. 
Plaats:  Klooster van de zusters Dienaressen van de Heilige Geest te Steyl 

Aanvang: vrijdag 21 januari, 17.00 uur  

Sluiting: zondag 23 januari, 15.30 uur 

Kosten:  richtprijs  € 150,-- per gezin (werkelijke kosten € 300,--) 

Aanmelden en info:  m.rademaker@bisdom-roermond.nl óf  0475-386892. 

 

 

WJD MADRID  

Deze zomer zullen zo’n twee miljoen jongeren bijeen komen onder de 

Spaanse zon, om samen het katholiek geloof te delen en te vieren. Ben je 

tussen de 17 en 30 jaar? Kom mee!  

De WereldJongerenDagen vinden plaats van 16 t/m 21 augustus. 

Thema is  “Geworteld en opgebouwd in Jezus Christus, standvastig in het geloof.” 

Bisdom Roermond organiseert 2 geheel verzorgde reizen:   

 -een vliegreis van 12 t/m 21 augustus,  

 -en een busreis door Frankrijk en Spanje van 5 t/m 26 augustus. 

Inschrijven kan al; neem een folder mee uit de kerk,  

of kijk op www.bisdom-roermond.nl/wereldjongerendagen 

 

Krijgt u niet maandelijks de Communie aan huis gebracht,  
maar wilt u wel graag de kerst-Communie ontvangen,  

neemt u dan even contact op met één van de priesters/ diakens of de administratie! 

 

mailto:m.rademaker@bisdom-roermond.nl
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DE DINSDAGMIDDAGCLUB (DMC) 
Een jaar geleden is de DinsdagMiddagClub van start gegaan.  

Elke 1
e
 dinsdag van de maand is er in een zaal bij de zusters van de 

Kollenberg een gezellige dames-middag met ontmoeting, gedachte- 

       uitwisseling a.d.h.v. een inhoudelijk moment, en creatief bezig zijn. 

Alle dames van 55 jaar en ouder: van harte welkom!  
Locatie:   zusters Karmelietessen, Kollenberg 2 

Dag en tijd:  dinsdag 7 december (en verder elke 1
e
 dinsdag vd maand), 14.00 uur 

Informatie bij: mw. Karin Spanjaard:  4521161 of Kapelaan Vd Wegen:  4512628 

    

ADVENTSACTIE 
De katholieke Kerk in Nederland spant zich ieder jaar in om de weken 

voor Kerstmis aandacht te geven aan minderbedeelden, ‘de Adventsactie.’ 

Dit jaar is deze actie geheel nieuw van opzet.  
 

Gekozen is om de vragen en initiatieven van de Kerk en kerkelijk werkers in minder 

welvarende landen als uitgangspunt te nemen. Parochies in Nederland kunnen 

vervolgens kiezen welk initiatief zij steunen. De Adventsactie helpt kerken in 

minder welvarende landen om hun diaconale opdracht mogelijk te maken. Dat kan 

dus van alles zijn: onderwijs verzorgen, preventieve gezondsheidszorg voor 

kinderen, voedselhulp voor vluchtelingen, weerbaarder maken van gediscrimineerde 

bevolkingsgroepen, training van jonge boeren of de opvang van kwetsbare meisjes 

in sloppenwijken. Het diaconale mes snijdt overigens aan twee kanten: omdat wij 

ons inspannen voor kerken elders maken we zelf werk van onze diaconale opdracht. 

Hun uitdaging is ook de onze. Wij nemen onze verantwoordelijkheid, geven iets van 

onze tijd, aandacht en welvaart en dragen zo bij aan kansen voor mensen. De 

actieperiode loopt van 29 november tot en met 24 december. In onze parochies 

wordt er voor de Adventsactie gecollecteerd in het weekend van 4-5 december. 
 

MISSTIPENDIA 2011 
Onze parochies hanteren als misstipendia de tarieven zoals het Bisdom die adviseert. 

De meeste stipendia blijven in 2011 ongewijzigd (leesmis: € 7,- / weekendmis € 21,-). 

Het tarief voor een Begrafenismis (Rouwgeld) en voor een Huwelijksmis (Trouwgeld)  

in één van de parochiekerken wordt € 384,-.  

(Let op: een Huwelijksviering in de Basiliek kost € 100,-- extra). 

De bijdrage voor begeleiding van een priester of diaken naar crematorium zonder 

voorafgaande kerkdienst wordt € 320,-. 

 
 

OPBRENGST “KERK EN WERELD”  

De collecte ten bate van Wereldmissiedag 2010 (23-24 oktober) heeft ruim € 700,-- 

opgebracht. Een deel hiervan is bestemd voor het werk van onze Pater Meulemans,  

en een deel voor de activiteiten van Stg. Fidesco. Hartelijk dank aan alle gulle gevers! 
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                Parochie  H. Petrus en H. Michaël - Sittard 
 

    St.-Petruskerk: Kerkplein 4 

St.-Michielskerk:   Markt 24 

Basiliek O.L.V. van het H. Hart: Oude Markt 3 

    Deken Van Rens Kloosterplein 10,  4512275  

Kapelaan A. van der Wegen,  Oude Markt 24  4512628 

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 

Willem Zelissen, Onder de Bomen, Thorn, 93 jaar †  13-10-2010 

Toos Hamers-Niesten, De Baenje, 88 jaar  †    4-11-2010 

Bertus Willems, Reigerstraat 17, 74 jaar  †    9-11-2010 

Miep Rutten-Janssen, De Baenje, 91 jaar  †  17-11-2010 

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

 

GEDOOPT 
River, zoon van echtpaar Roeleveld-Dieteren, Egelantier, Brunssum  16-10-2010 

Joshua, zoon van echtpaar Verheyen-Reyans, Van Ruijsdaelstr 11  16-10-2010 

Eline en  

Emelie, dochters van mw Maliepaard-mw Stevens, Mr Fockstr, Rijswijk  17-10-2010 

Paulina, dochter van echtpaar Van Heel-Fiddelers, Kerkplein 17  17-10-2010 

Rany, dochter van echtpaar Kastermans-Birjmahun, Delfstr, Heerlen    7-11-2010 

Liselotte, dochter van echtpaar Schmitz-Winthagen, Morgensterstr 23  21-11-2010 

Gefeliciteerd! Wij bidden dat River, Joshua, Eline, Emelie, Paulina, Rany en Liselotte 

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. 
  

Mevrouw Laura Maliepaard (Rijswijk) heeft op zondag 17 oktober  

in de St.-Petruskerk de Sacramenten van H. Doopsel en H. Vormsel ontvangen.  

Wij wensen haar van harte proficiat en Gods zegen op haar verdere levensweg! 
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KERKELIJK HUWELIJK         
zijn gehuwd: 

 

 

Carlo Eussen en Cindy Puts, Ereprijs 13       30 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) 

 

 

  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 

 

BEZINNINGSDAG  “Spiritualiteit en engagement   zaterdag 4 dec. 

    Inspiratiebronnen Edith Stein en Dorothee Sollen”   

Aan de hand van enkele teksten uit de Karmeltraditie van Teresa van Avila,  
Elisabeth van Dyon en Edith Stein op weg naar het vreugdevolle feest van Kerstmis.  

Leiding:  mw dr. Ilse Kerremans 
Tijd:  10.00 – 17.00 uur  
Kosten:  € 12,-- (lunchpakket meenemen)  
 

BEZINNINGSWEEKEND  -in stilte   “Licht in de duisternis  10 t/m 12 dec  
De menswording van God in Jezus Christus -het gebeuren van Bethlehem- is kenmerkend 
voor het christendom. De christen kan knielen met kerstmis. Is dit mythe of realiteit?  
Wat is genade-ervaring, zoals die plaats vond bij de ‘bekering’ van Theresia van Lisieux 
met kerstmis 1886 (en met Charles de Foucauld)? Wat betekent die genade vandaag? 

Leiding:  mgr dr. J. Schröder 
Aanvang: vrijdag 10 dec, 17.00 uur 
Sluiting: zondag 12 dec, 13.30 uur  
Kosten:  € 92,--  

    

INFORMATIE: Bezinningshuis Regina Carmeli, Kollenberg 2, 6130 AA Sittard,   
   4525380, Zr. M. Gisela of www.carmeldcj.nl.  

 

GEZINSMIS BEGIN ADVENT 
 

 

De Advent gaat beginnen, we mogen op weg gaan naar het Licht van 

Kerstmis Op zaterdagavond 27 november gaan we alweer het eerste 

kaarsje van de Adventkrans aansteken. Bij gelegenheid daarvan is de 

H. Mis van 18.00 uur in de St.-Petruskerk een speciale Gezinsmis, 

waaraan ook de Communicantjes van dit jaar zullen meewerken. 

Vaders, moeders, kinderen, en eenieder: van harte uitgenodigd! 
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EVA-VITA, EVANGELISATIE-MIS OP 19 DECEMEBR 

Binnen ons Bisdom Roermond is een speciale afdeling die zich richt op 

Evangelisatie en Vitalisering (EvaVita). Deze afdeling wil zich ‘in dienst 

stellen van onze liefhebbende God, die ook in onze tijd op zoek is naar mensen 

 

die Zijn liefde willen ontvangen en die met Zijn heilsplan willen meewerken’. Zo 

zoekt men naar wegen en schept men mogelijkheden, waardoor de Heer zijn liefde 

kenbaar kan maken aan mensen van onze tijd. Vanuit een geest van dienstbaarheid wil 

de afdeling ontmoetingen van genade mogelijk maken. Eén van de activiteiten, is een 

maandelijkse Eucharistieviering speciaal ter intentie van Evangelisatie en Vitalisering 

in de Sittardse Basiliek. De eerstkomende viering is op zondag 19 december, 18.30 

uur. Maar..: deze ene keer niet in de Basiliek (vw het kerstconcert aldaar), maar in de 

St.-Michielskerk. Welkom! 

 

 

HEILIG UUR  
Op donderdag 2 december en donderdag 6 januari 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. Eenieder is uitgenodigd 

op de vooravond van elke 1
e
 vrijdag van de maand -bijzonder toegewijd aan het H. Hart 

van Jezus- samen te bidden voor genoemde intenties. Elke maand wordt  

een aantal straten speciaal uitgenodigd. Voor december zijn dat de bewoners van:  

de Paradijsstraat, Plakstraat, Pullestraat, Putstraat, Rijksweg Noord en Zuid, 

Rosmolenstraat en Oude Rosmolenstraat en Felix Ruttenlaan. 

Voor het Heilig Uur van januari: Fort Sanderbout, Schuttestraat, Sjiefbaan, 

Sjteegske, Stadswegske, Stationdwarsstraat, Stionsplein, Stationsstraat, Kleine 

Steeg en Steenweg. 

 

 

  ♪♫   KERST-SAMENZANG  ♪♫♪♫ 

Op Tweede Kerstdag, 26 december, van 15.30-16.30 uur 

is iedereen welkom in de St.-Petruskerk voor een uur Kerst-Samenzang. 

 

KERSTSTAL KIJKEN 
Komt u in de Kersttijd eens een bezoekje brengen aan de kerststallen 

in onze Petruskerk, Michielskerk en Basiliek! Op Eerste en Tweede 

Kerstdag zijn de kerken voor u geopend van 14.00 tot 16.00 uur. 
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TERUGBLIKKEN… 
Het jaar des Heren 2010 ligt al weer bijna achter ons en de donkere decemberweken 
nodigen ons weer uit de balans op te maken. Ook in dit voorbije jaar hebben de 
priesters, diakens, kosters en medewerkers van de administratie zich ingezet om alle 
vieringen en parochiezaken zo goed mogelijk te laten verlopen. Maar helaas gaat er af 
en toe iets mis, loopt er iets verkeerd of wordt iets of iemand vergeten. Onze excuses 
daarvoor! Als we iets kunnen rechtzetten, laat het ons dan weten! 

OPGEVEN MISINTENTIES 
Ook met betrekking tot de misintenties kan soms iets fout gaan,en kan het gebeuren dat 
een opgegeven misintentie per ongeluk niet vermeld of gelezen wordt. Dat is heel erg 
vervelend en spijt ons erg! Helpt u ons door intenties zoveel mogelijk op te geven bij 
Daniëlle (van de administratie van deken Van Rens),  
via e-mail: kantoor-fedpetrus@123telcom.nl -u ontvangt dan per mail een bevestiging 
of persoonlijk of telefonisch:  Kloosterplein 10,   4512275  
        maandag t/m vrijdag tussen 10.00 en 12.30 uur 
 
 

UW AANDACHT S.V.P.  
Attentie:  Op de zondagen in de Advent (28 november, 5, 12, 19 december): 
 om 16.00 uur vesperviering in de St.-Petruskerk 

  overzicht van de vieringen rond feestdagen: zie achterzijde!! 

Zondag 28 november: Eerste zondag van de Advent. Begin van het kerkelijk jaar A. 
Vrijdag 3 december: 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. 
Zondag 5 december: Tweede zondag van de Advent. Collecte voor de Adventsactie .  
Woensdag 8 december: Hoogfeest van Maria Onbevlekt Ontvangen, 
Patroonsfeest van Bisdom Roermond.  
Zondag 12 december: Derde zondag van de Advent, Zondag Gaudete. 
Zondag 19 december: Vierde zondag van de Advent.  
Om 18.30 uur: EvaVita-Mis in de St.-Michielskerk 
Dinsdag 21 december: Aansluitend aan de avondmis in de St.-Petruskerk:  
Boeteviering ter voorbereiding op Kerstmis 
Donderdag 24 december: Vanaf 14.00 uur wordt de heilige Communie gebracht aan 
zieken en aan-huis-gebondenen.  

HOOGFEEST VAN KERSTMIS, GEBOORTE VAN DE HEER. 
Kerstavond, vigilie van Kerstmis:  

17.00 uur: Petruskerk: Gebedsdienst (géén H.Mis!) Kindje wiegen,  speciaal bedoeld   voor kinderen 
        voor kinderen t/m groep 2 van de basisschool en hun ouders. 
18.00 uur: Petruskerk: Gezinsmis, speciaal voor kinderen vanaf groep 3 en hun ouders 
20.00 uur: Petruskerk: inleidende Vigiliedienst met lezing en gebed, muziek en 
samenzang ter voorbereiding op de Nachtmis van 20.30 uur. De Nachtmis wordt 
opgeluisterd door het Petruskoor, dat ook enkele malen de samenzang zal ondersteunen. 
22.45 uur: Michielskerk:  inleidende Vigiliedienst met lezing en gebed, muziek en 
samenzang ter voorbereiding op de Nachtmis van 23.00 uur, m.m.v. het Michielkoor. 
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Zaterdag 25 december: Eerste Kerstdag. De heilige Missen zijn als op zondag. 

Zondag 26 december: Tweede Kerstdag, Feest van de Heilige Familie. 
De heilige Missen zijn als op zondag. Om 15.30 uur Samenzang in de Petruskerk.  
Vrijdag 31 december: Oudjaar. Om 18.30 uur in de St.-Petruskerk: grote dankdienst ter 
afsluiting van het jaar des Heren 2010, opgeluisterd door het Petruskoor. 
Zaterdag 1 januari: Nieuwjaarsdag, Hoogfeest Heilige Maria, Moeder van God, 
octaafdag van Kerstmis, Dag van de vrede. De HH Missen zijn als op zondag (er is dus 
geen avondmis!) Na de Hoogmis van 11.30 uur in de St-Petruskerk bent u van harte 
welkom op de Nieuwjaarsreceptie in het Jochem-Erenshoes.  
Zondag 2 januari: Hoogfeest Openbaring des Heren (Driekoningen) 
Vrijdag 7 januari: Eerste Vrijdag van de maand, toegewijd aan het H.Hart van Jezus. 
Vanwege de recente Kerstcommunie wordt deze dag géén Communie aan huis gebracht! 
Zaterdag 8 januari: De avondmis van 18.00 uur in de Petruskerk wordt opgeluisterd 
door het Gemengd Koor Crescendo uit Doenrade. 

 

  KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES 
Attentie: het vólgend parochieblad bestrijkt de periode van 8 jan. tot 19 februari 2011.  
Misintenties die u daarin graag vermeld wilt zien, dienen uiterlijk opgegeven te zijn 
donderdag 30 december 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 27 november  

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 

ev overl grootouders Simonis-Tummers en 

ouders Hage-Simonis 

18.00 uur Gezinsmis gestpljrd Wil Sieben; 

gestplev voor de zielenrust van overl echtp 

Jan Grijs en Maria Krux; nadienst Mia 

Verheiden-Baeten, Toos Hamers-Niesten, 

Bertus Willems, Miep Rutten-Janssen 

(samenzang) 
Zondag 28 november 
 Eerste Zondag van de Advent 
11.30 uur plzwd Willem Zelissen; gestplev 

overledenen vd fam H. Canisius-Baggen; 

plev Miny Reijnders-Kuijpers, Cor de Wit 

en Dory Neilen, ouders Gisbertz-Wijnen en 

kinderen (samenzang) 
16.00 uur vesperdienst 
Maandag 29 november 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur ev Klaus Scheibe 
 

Dinsdag 30 november 
 H. Andreas, apostel 
08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en 

Hendriks 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen  
Woensdag 1 december 
08.00 uur ev ter ere van St. Joseph v goede 
gezinnen en de moed om godsdienstig te 
leven, tev HH Priesters en religieuzen 

19.00 uur gestpljrd Eduard Timmers,  

echtpaar Schickx-Tummers; ev voor overl 

ouders Meerts en tev H. Antonius 
Donderdag 2 december 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev overl ouders Schaekens-

Peulen en zonen Jozef en Martin; ev voor 

de zielenrust van Bertha Mevissen 
19.30 uur Heilig Uur (samenzang) 
Vrijdag 3 december  
 H. Franciscus Xaverius, priester  
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
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19.00 uur gestev tev het Heilig Hart van 

Jezus; ev Robert Thijssen en voor de 

levenden en overledenen vd fam Thijssen 

en Sevens, voor heilige priesters en 

religieuzen en voor de vrede 
Zaterdag 4 december 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 
ev voor priesterroepingen in parochie, 
dekenaat en bisdom 

18.00 uur plzwd Mia Verheiden-Baeten; 

gestplev voor de zielenrust van  overl echtp 

Jan Grijs en Maria Krux; pljrd Frans 

Custers, Leo Willems en fam; plev voor de 

levende en overl leden vd fam Dieteren en 

de fam Hellbach; nadienst Toos Hamers-

Niesten, Bertus Willems, Miep Rutten-

Janssen (samenzang) 
Zondag 5 december 
 Tweede Zondag van de Advent 

11.30 uur gestplev de zielenrust van Willy 

Karmelk-Oremus en haar ouders; pljrd Thei 

Jessen (Petruskoor) 
16.00 uur vesperdienst 
Maandag 6 december 
08.00 uur ev ter ere van de H. Geest voor 
allen, die in ons bisdom en in de parochies 
zijn gesteld omleiding te geven 

19.00 uur 1
e 
gestjrd Klaus Scheibe;  

gestev echtp Caulfield-Tholen 
Dinsdag 7 december 
 H. Ambrosius, bisschop en kerkleraar 
08.00 uur gestjrd echtgenoten Canton-
Hermans; ev tev de H. Engelbewaarders uit 
dankbaarheid voor bescherming en leiding 
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen  
Woensdag 8 december  

 Hoogfeest Onbevlekte Ontvangenis  

 van de heilige Maagd Maria,  

 patroonsfeest Bisdom Roermond  

08.00 uur gestev tev OLV en H.Bernadette 

voor het welzijn van de jeugd in de 

parochies; ev Martin Meuwissen en dochter 

Josette, fam Wyszenko, Meerts en Hendriks  

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
Donderdag 9 december 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;  

19.00 uur gestev overl ouders Wim Fabus 

en zijn overleden echtgenote; ev voor de 

zielenrust van Bertha Mevissen 
19.30 uur Lof (samenzang) 
Vrijdag 10 december 
08.00 uur gestev echt Caulfield-Tholen 
19.00 uur gestev Corry Close en fam, 
overledenen vd fam Feron-Hoenen 
Zaterdag 11 december 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen   

18.00 uur gestplev voor de zielenrust van  

overl echtp Jan Grijs en Maria Krux; plev 

ouders Wijshoff-Bormans, Gerard Driessen-

Hermans en Marie-Louise Pieters-Driessen; 

nadienst Toos Hamers-Niesten, Bertus 

Willems, Miep Rutten-Janssen (samenzang)  
Zondag 12 december 
 Derde zondag van de Advent,  
 zondag Gaudete 
11.30 uur gestpljrd overl ouders Pfennings-

Hafkamp,overledenen van fam Kelders-

Schulpen; gestplev voor  de overledenen vd 

fam Spanjaard, voor em-deken Leo Feiter 

en Anna en Maria Feiter; pljrd Tity 

Schelberg-Cortenraad, Paul Timmermans 

en  Jo Timmermans-Simons (Petruskoor)  

16.00 uur vesperdienst 
Maandag 13 december 
 H.Lucia, maagd en martelares 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 
ev overl ouders Leonard Dieteren en Maria 
Brandts uit dankbaarheid 

19.00 uur gestev overleden echtpaar 

Meulenberg-Kleuters; ev Klaus Scheibe 

Dinsdag 14 december 
 H. Johannes vh Kruis,  
 priester en kerkleraar 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev Marijke Eijgelshoven-

Eyckeler, overl echtpaar Kaptein-Haagmans 
Woensdag 15 december  

08.00 uur gestev Lies Roppe en 

overledenen vd fam Roppe-Kissels 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen,  

overl echtpaar Hosman-Flood  
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Donderdag 16 december 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 
ev fam Wyszenko, Meerts en Hendriks  
19.00 uur gestev overl ouders Van 

Groenendaal-Van Leersum; ev voor de 

zielenrust van Bertha Mevissen 

19.30 uur Lof (samenzang) 
Vrijdag 17 december 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur ev voor heilige priesters en 

religieuzen en voor de vrede 

Zaterdag 18 december 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 
ev overl grootouders Simonis-Tummers en 
ouders Hage-Simonis  

18.00 uur plzwd Bertus Willems; gestplev 

voor de zielenrust van  overl echtp Jan Grijs 

en Maria Krux; 1
e
 pljrd Leonie Paques-Stals 

en  voor Felix Paques, pljrd Jan Bormans, 

Lies Thissen-Janssen en overl familieleden; 

plev voor de levende en overleden leden 

van Club Wo-Van Zitterd; nadienst Miep 

Rutten-Janssen  (mannenkoor Si-Tard) 
Zondag 19 december 
 Vierde Zondag van de Advent 

11.30 uur plzwd Toos Hamers-Niesten; 

gestpljrd Herman Boelens, Victor Eijckeler 

en Elly Eijckeler-Tummers; plev overl 

familieleden Pier-Weijzen  (samenzang) 

16.00 uur vesperdienst 
Maandag 20 december 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 
jrd overl echtp Diederen-Limpens  

19.00 uur ev Marie-Thérèse van Brakell- 

Vleugels, Klaus Scheibe 
Dinsdag 21 december 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 

ev overl echtpaar Diederen-Limpens 

19.00 uur gestev overl echtp Feron-Hoenen 

en em-pastoor Eduard Hoenen 
19.30 uur Boeteviering 
Woensdag 22 december 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 
ev fam Wyszenko, Meerts en Hendriks 

19.00 uur dhr. Sef Heuts en de levenden en 

overleden leden vd fam Heuts-Wessels 
Donderdag 23 december 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 
ev voor de overledenen vd fam Smeets-
Bouwels 

19.00 uur ev voor de zielenrust van Bertha 

Mevissen, echtp Keymis-Buyink  

19.30 uur Lof (samenzang) 

Vrijdag 24 december 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

HOOGFEEST GEBOORTE VAN DE HEER 

Heilige Kerstavond en Kerstnacht 

17.00 uur Kindje wiegen 

18.00 uur Gezinsmis  
plev voor overl pelgrims  
20.30 uur Nachtmis  

gestplev overl ouders Van den Berg-Frehen, 

overl ouders Tummers-Janssen, levende en 

overl leden vd fam Triepels Vermij en fam 

Jansen-Renckens en tevens voor Zef en Truus 

Triepels-Jansen, pastoor Jos Linssen; pljrd 

Wim de Vet, Frans Rademaker; plev Lies 

Meulmeester-van Donselaar (Petruskoor) 
Zaterdag 25 december, Kerstdag 

11.30 uur gestplev overl ouders Schaekens-

Peulen en zonen Jozef en Martin, Lies 

Roppe en overledenen vd fam Roppe-

Kissels, voor de zielenrust van  overl echtp 

Jan Grijs en Maria Krux; pljrd Jan Konings 

en de ouders Köhlen-Janssen, Noël 

Ramakers en familieleden Ramakers en 

Indeku; plev Miny Reijnders-Kuijpers, Cor 

de Wit en Dory Neilen (Petruskoor) 
Zondag 26 december, Tweede Kerstdag 
 Heilige Familie, Jezus, Maria, Jozef   
11.30 uur gestpljrd Mia Rutgers-Hulst en 

alle levende en overl leden vd fam Rutgers-

Hulst, ouders Willie en Fien Muller-Simons 
15.30 uur Kerst-Samenzang 

 (samenzang) 
Maandag 27 december 
 H. Johannes, apostel en evangelist 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur ev Klaus Scheibe 
Dinsdag 28 december 
 HH Onnozele kinderen, martelaren 
08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en 
Hendriks en mgr Ben Janssen 
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen  
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Woensdag 29 december 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev levende en overleden fam 

J. Lejeune-Duykers 

Donderdag 30 december 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 
19.00 uur ev voor de zielenrust van Bertha 

Mevissen 

19.30 uur Lof 
Vrijdag 31 december, Oudjaar 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

18.30 uur gestpljrd Lies Laumen-van Loon; 

gestplev levende en overl leden vd fam 

Triepels-Vermij en Jansen-Renckens  en 

tevens voor Zef en Truus Triepels-Jansen; 

(Petruskoor) 
Zaterdag 1 januari, Nieuwjaarsdag 
 Hoogfeest H. Maria, Moeder van God, 
 octaafdag van Kerstmis 
11.30 uur gestplev Hermine Hameleers-

Boelens en echtgenoot, Lies Roppe en 

overledenen vd fam Roppe-Kissels, voor de 

zielenrust van  overl echtp Jan Grijs en Maria 

Krux (samenzang) 
Zondag 2 januari 
 Hoogfeest vd Openbaring des Heren 
 Driekoningen 
11.30 uur gestplev overledenen vd fam 

Roppe-Kissels; pljrd overl ouders Hubertus 

en Elisabeth van Rens-Reijnders, Jos 

Moreau (samenzang) 

Maandag 3 januari 

08.00 uur gestev Lies Roppe en over-

ledenen vd fam Roppe-Kissels; ev tev de H. 

Geest voor allen, die in ons bisdom en in de 

parochies zijn gesteld omleiding te geven  
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 
ev Klaus Scheibe 
Dinsdag 4 januari 
08.00 uur ev tev de H. Engelbewaarders uit 
dankbaarheid voor bescherming en leiding 
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
Woensdag 5 januari 
 H. Karel (Houben) van Sint Andries, 
 priester  
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;  
 ev ter ere van St. Joseph v goede gezinnen 
en de moed om godsdienstig te leven 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

Donderdag 6 januari  

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
19.00 uur jrd echtp Verviers-Gieskens 
19.30 uur Heilig Uur (samenzang) 
Vrijdag 7 januari  
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; ev 
fam Wyszenko, Meerts en Hendriks 

19.00 uur ev voor heilige priesters en 

religieuzen en voor de vrede  
Zaterdag 8 januari 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
 

ST.-MICHIELSKERK 
Houd er rekening mee dat de Mistijden in de Michiel in 2011  

hoogstwaarschijnlijk wijzigen naar 9.00 en 10.00 uur! 

Zondag 28 november  
 Eerste Zondag van de Advent 
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 
plev Jacqueline Kabuth-Goossens  
09.30 uur gestplev voor de zielenrust van 
overl echtp Jan Grijs en Maria Krux; plev 
Harry Marx (samenzang) 
Zondag 5 december 
 Tweede Zondag van de Advent 
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;  
plev Jacqueline Kabuth-Goossens  
09.30 uur gestev voor de zielenrust van 
overl echtp Jan Grijs en Maria Krux; plev 

Harry Marx, fam Peters-Frings (Schola 
Gregoriana Sittardiensis) 
Zondag 12 december 
 Derde Zondag van de Advent, 
 Zondag Gaudete 
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;  
plev Jacqueline Kabuth-Goossens  

09.30 uur gestpljrd Jack en Gerty Hage-

Simonis en familie; gestplev voor de 

zielenrust van overl echtp Jan Grijs en 

Maria Krux; plev Harry Marx 
(samenzang)  
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Zondag 19 december 
 Vierde zondag van de Advent 

08.30 uur gestplev fam. Derrez;  
plev Jacqueline Kabuth-Goossens  
09.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen,  
voor de zielenrust v overl echtp Jan Grijs en 
Maria Krux; plev Harry Marx (samenzang) 

18.30 uur Eucharistieviering t.i.v. 
Evangelisatie en Vitalisering (EvaVita) 
Vrijdag 24 december 

HOOGFEEST GEBOORTE VAN DE HEER 

Heilige Kerstavond en Kerstnacht 
23.00 uur gestplev E. Derrez-Gieskens; 
plev voor alle overledenen (Michielkoor) 

Zaterdag 25 december, Kerstdag 
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
plev Jacqueline Kabuth-Goossens  

09.30 uur gestplev Corry Wetzels-Wilms   

en voor een bijzondere intentie,; plev overl 

ouders Frans en Wies Palmen-Peeters 

(mannenkoor Si-Tard)  

Zondag 26 december, Tweede Kerstdag 
 Heilige Familie, Jezus, Maria, Jozef 
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;  
plev Jacqueline Kabuth-Goossens  

09.30 uur gestplev overledenen vd fam 

Dols-Zij en aangetrouwde kinderen, voor 

de zielenrust van  overl echtp Jan Grijs en 

Maria Krux; plev Harry Marx (samenzang) 
Zaterdag 1 januari, Nieuwjaarsdag 
 Heilige Maria, Moeder van God, 
 octaafdag van Kerstmis 
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
09.30 uur plev tiv de vrede (samenzang) 
Zondag 2 januari 

 Hoogfeest vd Openbaring des Heren 
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;  
09.30 uur gestplev voor de zielenrust van  
overl echtp Jan Grijs en Maria Krux 
(samenzang)

 

 
 

BASILIEK VAN O.L. VROUW VAN HET H. HART 

  WOORD VAN DANK   

Langs deze weg willen wij u allen hartelijk danken voor de geweldige belangstelling bij 

ons afscheid op 31oktober jl. Het was een dag vol dankbaarheid en vreugde, maar het 

was ook emotioneel. Het was fijn dat samen met u te beleven en uw goedheid te mogen 

ervaren. Ook dank voor de vele goede en hartelijke woorden, uw gebeden, cadeaux, 

kaarten, bloemen en niet te vergeten de enveloppen met inhoud. Het was enorm en deed 

ons goed. Wij danken u nogmaals en blijven u in ons gebed gedenken. 

Hartelijke groeten vanuit Tilburg, 

Zr. Agnita en Zr. Jolanda 

ATTENTIE: De Basiliek is geopend:  

 dinsdag t/m zondag van 09.00-12.00 uur en van 14.00 - 16.00 uur. 

 

 De Eucharistievieringen in de Basiliek zijn in het vervolg op: 
 Dinsdag:  09.00 uur 

 Donderdag: 10.30 uur 

 Zaterdag:  09.00 uur 

 Zondag :  10.30 uur (Hoogmis)  
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MISINTENTIES BASILIEK 
Zaterdag 27 november 
09.00 uur voor overl echtp Caulfield-Tholen 
Zondag 28 november 
 Eerste Zondag van de Advent 
10.30 uur voor overl echtp Caulfield-Tholen 
Dinsdag 30 november 
 H. Andreas, apostel 

09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen  
Donderdag 2 december 
10.30 uur voor Harry Diederen en dochter 
Margriet, voor de kinderen vd Kinderkrans 
en leden vd Aartsbroederschap, voor overl 
echtp Caulfield-Tholen 

Zaterdag 4 december 
09.00 uur voor een bijzondere intentie,  
overl echtp Caulfield-Tholen 

Zondag 5 december 
 Tweede Zondag van de Advent 
10.30 uur gestplevReinhard en Fien van de 
Brock-Limpens,  jaardienst ouders Martha en 
Wiel Schumans-Thijssen, ouders Penners-
Van Helmen en dochter Bertha, alle levende 
en overl leden vd Aartsbroederschap, overl 
echtp Caulfield-Tholen 

Dinsdag 7 december 
 H. Ambrosius, bisschop en kerkleraar 
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen 

Donderdag 9 december 
10.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans 
en leden vd Aartsbroederschap, voor overl 
echtp Caulfield-Tholen 
Zaterdag 11 december 
09.00 uur voor overl echtp Caulfield-Tholen 

Zondag 12 december 
 Derde zondag van de Advent 
10.30 uur voor overl Zr. Brigitte Limpens 
O.S.U., voor overl echtp Caulfield-Tholen  
Dinsdag 14 december 
 H. Johannes vh Kruis, priester en kerkleraar 
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen 

Donderdag 16 december 
10.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans 
en leden vd Aartsbroederschap, overl echtp 
Caulfield-Tholen, voor ouders Habets-Van 
Gansewinkel, voor Harry Diederen en zijn 
dochter Margriet 
Zaterdag 18 december 

09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen 
Zondag 19 december 
 Vierde Zondag van de Advent 
10.30 uur voor overl Liza Joosten, voor 

overl echtp Caulfield-Tholen 

17.00 uur Kerstconcert Si-Tard 
Dinsdag 21 december 
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen 

Donderdag 23 december 
10.30 uur overl jan Pluis, de kinderen vd 
Kinderkrans en leden vd Aartsbroederschap, 
overl echtp Caulfield-Tholen 
Er is géén Nachtmis in de Basiliek!  

HOOGFEEST GEBOORTE VAN DE HEER 
Zaterdag 25 december, Kerstdag 
10.30 uur voor overl ouders Castro-
Schellinx, overl echtp Caulfield-Tholen  

(Bernadettekoor) 

Zondag 26 december, Tweede Kerstdag 

 Heilige Familie, Jezus, Maria, Jozef 

10.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen 
Dinsdag 28 december 
 HH Onnozele kinderen, martelaren 
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen 

Donderdag 30 december 
10.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans 
en leden vd Aartsbroederschap, voor overl 
echtp Caulfield-Tholen, voor de zielenrust 
van Ron Portier 
Zaterdag januari, Nieuwjaarsdag 
 Heilige Maria, Moeder van God, 
 octaafdag van Kerstmis 

10.30 uur  overl echtp Caulfield-Tholen 
Zondag 2 januari, Driekoningen 
 Openbaring des Heren 
10.30 uur voor alle levende en 

 

overl leden vd Aartsbroederschap, voor 

overl  echtp Caulfield-Tholen 
Dinsdag 4 januari 
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen 

Donderdag 6 januari 
10.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans 
en leden vd Aartsbroederschap, overl echtp 
Caulfield-Tholen 
Zaterdag 8 januari 
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen, 
voor een bijzonder intentie
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        Parochie H. Bernadette -Baandert 

 

Diaken B. ter Haar: Baandert 23  4513381 

       Administratie Parochiecluster: Kloosterplein 10, 4512275  

Kerkbijdrage: Giro 157.19.73 

 

 
OVERLEDEN 

1 november: Resi Tijssen-Prumüller (101 jaar), voorheen R. de Beerenbrouckstraat 

Moge zij rusten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer 
 
H.COMMUNIE VOOR AAN HUIS GEBONDENEN  
Op vrijdag 2 december (1e vrijdag van de maand) wordt in de namiddag de 

H.Communie in de parochie rondgebracht. Ook op vrijdag 24 december wordt de 

H.Communie rondgebracht. Op de 1e vrijdag in januari wordt geen H. Communie 

rondgebracht. Bent u niet in staat naar een H.Mis te gaan, en wilt u toch de 

H.Communie ontvangen? Meldt dit dan op de pastorie: tel. 4513381. 
 
NOG EENS ENKELE MEDEDELINGEN  
Alle parochianen zijn van harte welkom in één van de kerken van ons parochie-

samenwerkingsverband, maar ook in de Basiliek en in de parochiekerk van 

Overhoven, waarvoor onze priesters eveneens verantwoordelijk zijn. Alle reeds 

opgegeven mis-intenties en zgn. misstichtingen uit de Bernadettekerk worden v.w.b. 

de zondag gelezen in de Hoogmis van 9.30 uur in de St.Michielskerk en v.w.b. de 

doordeweekse dagen gelezen in de H.Mis van 8 uur in de Petruskerk. Wilt u uw reeds 

opgegeven H.Mis op een ander tijdstip gelezen hebben, dan kunt u contact opnemen 

met de administratie, Kloosterplein 10, tel. 4512275. Nieuwe misintenties kunt u ook 

op dat nummer doorgeven, maar ook via diaken Ter Haar, tel 4513381. 

 

Het Bernadettekoor en de Schola Gregoriana Sittardiensis gaan in alle bovengenoemde 

parochiekerken zingen, en u kunt ze dan ook in de lijsten van HH.Missen in het 

parochieblad terugvinden. De lectoren, acolythen en misdienaars hebben een vaste 

plaats gevonden in de H.Mis op zaterdagavond om 18 uur in de Petruskerk. 

Vanaf het volgende parochieblad zult u bij het deel van de parochie H.Petrus en 

H.Michaël het logo van de Bernadettekerk aantreffen, met daarbij mededelingen voor 

de parochianen van de Baandert. 

 

   STILLE NACHT  

Vannacht gaat Jan ter kerke  
en naar de heilige Mis  
dat doet hij één keer in het jaar, 
omdat het Kerstmis. 
 

 

      Kerstversje van Toon 

 
En Petrus op een hoge ster, 
zegt: “Kijk es, Lieve Heer, 
daar heb je Jan, hij komt van ver, 

maar hij is er toch maar weer.” 



18                                                  14
e 
 jaargang, nr. 1 – 27 november 2010 

         St. Paulusparochie - Limbrichterveld - Hoogveld 
  

St. Pauluskerk: Whitestraat 2 

Diaken R. Fleischeuer: Patchstraat 2,  4528072 
Administratie Parochiecluster: Kloosterplein 10, 4512275  

Kerkbijdrage: Postbank 3268633 - Rabobank 147607558 
  

1
E
 ZONDAG VAN DE ADVENT        

Zaterdag 27 nov 19.00 u. Nadienst Hilda Ubachs-Lodestijn 

Nadienst Mia Derks-Raats,Nadienst Tilly Brouwers-Vd Wiel 

Maandag 29 nov 19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

Woensdag 1 dec 19.00 u. Ter ere van de H. Engelbewaarder 
 

2
E
 ZONDAG VAN DE ADVENT       

Zaterdag 4 dec     19.00 u. Nadienst Hilda Ubachs-Lodestijn 

Nadienst Mia Derks-Raats, Nadienst Tilly Brouwers-Vd Wiel 

Maandag 6 dec 19.00 u. OLV van Lourdes 

Woensdag 8 dec 19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 
 

3
E
 ZONDAG VAN DE ADVENT     

Zaterdag 11 dec 19.00 u. 

 

Zeswekendienst Hilda Ubachs-Lodestijn 

Nadienst Mia Derks-Raats, Nadienst Tilly Brouwers-Vd Wiel 

Maandag 13 dec 19.00 u. OLV van Lourdes 

Woensdag 15 dec 19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 
 

   4
E
 ZONDAG VAN DE ADVENT      

Zaterdag 18 dec 19.00 u. Zeswekendienst Mia Derks-Raats - Jrd Lambert Hermens   

Jrd Vic Hendriks en overleden ouders  

Nadienst Tilly Brouwers-Vd Wiel 

Maandag 20 dec 19.00 u. 

19.30 u 

Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

Boeteviering 
Woensdag 22 dec 19.00 u. Willy van Hees en overleden ouders Keijzers-Franken 
 

H. FAMILIE, JEZUS, MARIA, JOZEF 

 

Vrijdag 24 dec  20.30 u. Kerstavond OLV van Lourdes 

Zaterdag 25 dec 

Zondag 26 dec 

 --- 

 09.30 u. 
Kerstmis, Geen H. Mis 

H.Familie, OLV van Lourdes 

Maandag 27 dec 19.00 u. OLV van Lourdes 

Woensdag 29 dec 19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 
 

OPENBARING DES HEREN 

Zaterdag 1 jan 19.00 u. Geen H.Mis 

Zondag 2 jan 09.30 u. ter intentie van de vrede 

Maandag 3 jan 19.00 u. OLV van Lourdes 

Woensdag 5 jan 19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 
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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 24 december bij: 

- Diaken R. Fleischeuer  4528072, dhr. W.Oostenbrink  4511801,  

- het priesterteam, kerkbestuur of kosteres. 

Afwijkende Mistijden in de St.Pauluskerk rond Kerst:  

- Boeteviering: na de avondmis op maandag 21 december. 

- Kerstavond, 24 dec: Nachtmis om 20.30 uur 

- Eerste Kerstdag, 25 dec: Géén H.Mis. 

- Tweede Kerstdag, 26 dec: H.Mis om 9.30 uur 

- Nieuwjaarsdag, 1 jan: Géén H.Mis.  

 Om 11.30 uur is er voor de 3 parochies een  gezamenlijke Nieuwjaarsmis  

 in de H. Petruskerk met aansluitend Nieuwjaarsreceptie in het Jochem Ehrenshoes.  

 U bent van harte welkom!!! 

- Zondag 2 januari, Openbaring des Heren: H.Mis om 9.30 uur 
 

Overleden 

Wilhelm Hambückers, 80 jaar, Hoogveldlaan 62 

Hilda Ubachs-Lodestijn, 79 jaar, Eisenhowerstraat 43  

Mia Derks-Raats, 78 jaar, Bradleystraat 10 

Tilly Brouwers-van de Wiel, 73 jaar, Eisenhowerstraat 36 

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

 

Gedoopt   

Mats, zoon van echtpaar Stegers-Pfennings, Vriendenkringstr 28 Limbricht 

Daylinn, dochter van echtpaar Gohl-Meyer, Brauningerstr 18 

            Gefeliciteerd! Wij bidden dat Mats en Daylinn  onder de goede zorgen van hun ouders,  

 peetouders en van de hele geloofsgemeenschap, mogen opgroeien tot goede christenen. 
 

 

Bij het naderen van Kerstmis en het einde van het jaar willen wij nog eens extra  

Dank-u-wel zeggen aan onze vele vrijwilligers en vrijwilligsters.  

Onze parochies kunnen niet zonder uw steun en inzet! 

Eveneens hartelijk dank aan alle parochianen  

die het afgelopen jaar weer mee hebben gedaan aan de kerkbijdrage.  

We hopen ook in 2011 weer op uw inzet en bijdrage te mogen rekenen. 

 Alle priesters, diakens, kerkbestuursleden 
en medewerkers van onze parochies 

wensen U van harte 
‘n Gezegend Kerstfeest en ‘n Zalig 2011 !!  
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 VIERINGEN ROND KERST  
 

BOETEVIERINGEN: 19.30 uur  ma 21 december  Pauluskerk  

19.30 uur    di   22 december  Petruskerk 

 

 KERSTAVOND: 

  

17.00 uur  Kindje wiegen   
18.00 uur  Gezinsmis   
20.00 uur  Vigiliedienst en  
20.30 uur  Nachtmis  
20.30 uur Nachtmis     20.30 uur  Nachtmis   Pauluskerk Nachtmis  
22.45 uur Vigiliedienst en  

23.00 uur  Nachtmis    

  Petruskerk   18.00 uur  Gezinsmis  Petruskerk 
  Petruskerk 
 
  Petruskerk  
  Pauluskerk 
   
  Michielskerk 

1
E
  KERSTDAG: als op zondag  

 

2
E
  KERSTDAG: als op zondag, óók een H.Mis om 9.30 in de Pauluskerk 

om 15.30 uur Kerst-samenzang Petruskerk 

 

OUDJAAR: 

NIEUWJAAR:  

gezamenlijke dankviering om 18.30 uur in de Petruskerk 

als op zondag 

 

Op 1 januari is traditiegetrouw aansluitend aan de plechtige 

Hoogmis van 11.30 uur in de Petruskerk de Nieuwjaarsreceptie 

in het Jochem Erenshoes. Van harte uitgenodigd! 

 

Voor u allen Zalig Kerstmis en een Gezegend Nieuwjaar !! 
 

Pastoraal Team: 

Pastoor-deken 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 
 

Centrale administratie parochiecluster: 

Kloosterplein 10   4512275   

e-mail: kantoor-fedpetrus@123telcom.nl 

Voor het persoonlijk opgeven van misintenties  

of bespreken van overige zaken is de administratie geopend 

op maandag t/m vrijdag, tussen 10 en 12.30 uur!! 

 

Contact: 

 mbt  H. Doopsel: 

  Diaken B. ter Haar:  4513381 

 mbt H. Huwelijk: 

  Deken Van Rens:     4512275 

 mbt Jeugd- &Jongerenpastoraal: 

Kapelaan Vd Wegen: 4512628 

 mbt parochieblad: 

  Daniëlle Lemmens, 

  administratie:  4512275 

 voor al het overige:  

administratie:  4512275 

Het volgende parochieblad verschijnt op 8 januari 2011 en loopt tot 19 februari. 

Kopij aanleveren vóór 30 december op de administratie (t.a.v. Daniëlle) 

Kloosterplein 10  -  kantoor-fedpetrus@123telcom.nl 

 


