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Dit parochieblad is bedoeld voor een periode van 6 weken.
De volgende aflevering verschijnt 19 februari 2011.

UITSTEL DATUM HERBEGRAFENIS DEKEN TIJSSEN
De geplande datum van herbegrafenis van Deken Louis Tijssen op 20 februari 2011
a.s. gaat helaas niet door. Doordat de bisschoppelijke commissie geen instemmend
advies kon geven aan de Bisschop moeten we als kerkbestuur en parochie een ander
voorstel indienen. Als pastoor-deken valt me dit enorm tegen, temeer daar de
gemeentelijke bouwcommissie met instemming van vertegenwoordiging van
Monumentenzorg juist dit plan (met hun aanbevelingen) had getoetst en goedgekeurd.
Gelukkig had de Bisschop al toestemming gegeven voor de herbegrafenis en daarom
is dit enkel uitstel en wordt later in het jaar een nieuwe datum van herbegrafenis
voorgesteld. We hebben dan nu de gelegenheid om met een nieuw voorstel te komen
dat wel de bisschoppelijke toetst kan doorstaan. We komen hierop later terug.
Deken W. van Rens
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KOM VOLG ME…
EEN NIEUW LICHT IS OPGEGAAN
Moeder Teresa vertelt de volgende gebeurtenis die zij meemaakte in Australië. Toch
een modern land, met welvaart. Maar hoe gaan mensen daar met elkaar om?? Zij
bezocht een oude man waarvan zelfs niemand wist dat hij bestond. Zijn verblijfplaats
was onmenselijk vervuild en er heerste de grootste wanorde. De man leefde in een
voortdurende duisternis want er was geen licht. De toestand van zijn verblijfplaats was
kenmerkend voor de innerlijke gesteldheid van de man. Hij leefde hopeloos alleen. Hij
had niemand op de wereld die belangstelling voor hem had. Moeder Teresa begon de
verblijfplaats schoon te maken en op te ruimen. Toen zij een beetje orde geschapen had,
vond zij een olielamp. Zij poetste de lamp totdat zij glansde als een nieuwe. Toen vroeg
moeder Teresa: "Waarom steek je die lamp nooit aan?" "Voor wie zou ik ze moeten
aansteken?" vroeg de man. "Voor me zelf heb ik ze niet nodig, ik ben gewend in de
duisternis te leven en voor de rest komt er toch nooit iemand naar me
toe". Moeder Teresa antwoordde: "Zou je ze dan willen aansteken als
mijn zusters je komen bezoeken?" "Ja", antwoordde de man, "als ik een
menselijke stem hoor, zal ik de lamp aansteken". Een van de zusters
begon de man te bezoeken. Een tijd later liet hij aan moeder Teresa
zeggen: "Het licht dat U in mijn leven ontstoken hebt, brandt nog altijd".
Voor die man was dat het begin van een nieuw leven. Het licht ging voor hem
branden, man was, niet door die lamp, maar door het contact met liefdevolle mensen.
Zo lezen wij in het evangelie van Matteüs 4, 12-23 (over een paar zondagen lezen we
het): "Het volk dat in de duisternis zat, heeft een groot licht aanschouwd en over hen
die in het land van doodse duisternis gezeten waren, over hen is een nieuw licht
opgegaan". Zo zag de evangelist de komst van Christus. In dat Galilea van de heidenen,
ontstaat de Jezus-beweging, niet in de heilige stad Jeruzalem, maar in het "Galilea der
heidenen" wordt het licht ontstoken dat in de duisternis moet schijnen. Eigenlijk is onze
situatie nog niet zo verschillend. In zekere zin zitten wij ook weer in een heidense
wereld, in een Galilea van de heidenen, in een soort "Missie-land" hebben onze
bisschoppen eens tegen de Paus gezegd. Ook op onze gewesten is het woord van Jesaja
heel goed van toepassing: "Een volk dat in de duisternis zit". Wij zijn een volk
geworden dat opnieuw geëvangeliseerd moet worden. Wij zien het dikwijls ook niet
meer zitten, voor ons hoeft het ook niet meer, zoals voor die man die berustte in zijn
duisternis.
Die man zat niet te wachten op het licht, dat licht kwam plotseling bij de komst van
Moeder Teresa. Zo hebben de mensen ten tijde van Jezus ook niet zitten te wachten op
het licht van zijn boodschap. Ook die vier vissers die Jezus opriep om Hem te volgen,
hebben zeker niet zitten te wachten om iets anders te gaan doen. Die ontmoeting met
Jezus kwam totaal onverwachts, het was een overrompelende gebeurtenis, maar door
dat woord van Jezus: "Kom, volg Mij", ging er voor hen een nieuw licht op, dat aan hun
leven een totaal nieuwe wending gaf, zij kregen een heel andere kijk op hun familie en
op hun werkkring.
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Voor hoeveel mensen is sindsdien door de ontmoeting met Jezus een nieuw licht
opgegaan, zodat zij op hun beurt voor andere mensen een licht van hoop hebben kunnen
opsteken, zoals moeder Teresa voor die man. Zij hebben de uitnodiging van Jezus
gehoord in hun vertrouwde omgeving en ze zijn Jezus achterna gegaan.
Hopelijk mogen wij Jezus ook zo eens ontmoeten in ons leven. Hij zal onverwachts, als
een licht, in ons leven binnenvallen. Dan zal er misschien een nieuw licht vallen op de
duistere plekken van ons leven, dan kunnen wij misschien voor veel mensen een licht
van hoop in hun duisternis ontsteken.
De vraag is: als die stem van Jezus ooit in mijn leven zal klinken, wat doe ik er dan
mee? Er ligt een grote afstand tussen het horen van de stem en het volgen, zo groot als
tussen de duisternis en het licht. Wie wil geloven, vindt Christus als bruggenbouwer
naast zich.
Dat geloof wens ik u toe.
Deken W. van Rens
********************************************

 WIJ FELICITEREN… 
… mw. Dorothea Timmermans !
Op woensdag 5 januari j.l. ontving mevrouw Timmermans uit handen van deken Van
Rens de gouden Gregoriusmedaille, voor maar liefst 40 jaren trouwe dienst bij parochiële koren.

en ook nog… mw. Lène Cobben
die tijdens het laatste Ceciliafeest van Canticorum in november een zilveren
Gregoriusmedaille mocht ontvangen; mevrouw Cobben zingt al ruim 25 jaar in het
Dameskoor/Canticorum.
Beiden van harte Proficiat en veel dank voor uw inzet ten behoeve van onze parochies!

HEILIG VORMSEL
In deze tijd zijn ruim tachtig jongens en meisjes van de groepen acht
van de basisscholen in de drie parochies van ons clusters zich aan
het voorbereiden op hun heilig Vormsel.
In de Eucharistieviering van 11.30 uur in de St.-Petruskerk op zondag 23 januari
zullen zij hun doopbelofte hernieuwen en zélf hun ‘ja’ uitspreken aan God en aan Zijn
Kerk. Het sacrament van het Vormsel wordt toegediend door de handoplegging en de
zalving van het voorhoofd met het heilige Chrisma. De vormheer, dit jaar oud-deken
Willemssen, spreekt daarbij de woorden uit: “Ontvang het zegel van de heilige Geest,
de gave Gods”. Dit merkteken, of zegel, van de Heer dat een vormeling ontvangt, is
eenmalig en blijvend; het Vormsel kan men dan ook maar één maal ontvangen.
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GEBEDSINTENTIES
De pauselijk aanbevolen gebedsintentie voor de maand januari luidt: ‘Wij bidden dat
de rijkdommen van de geschapen wereld behouden mogen blijven, op hun waarde
worden geschat en tot ieders beschikking mogen staan als kostbaar geschenk van God
aan alle mensen.’
Voor februari luidt de intentie: ‘Wij bidden dat het gezin van iedereen respect en
erkenning ontvangt voor zijn onvervangbare bijdrage aan de vooruitgang van de
maatschappij.’

**************

WAT VALT ER TE DOEN:

***************

Vanaf 4 januari gaat CAFE 2 van start
CaFe staat voor Catholic Faith Exploration, het Katholieke Geloof verkennen.
In CaFE 2 geeft Marcellino D’Ambrosio, gehuwd en vader van vijf kinderen, theoloog,
uitleg over belangrijke aspecten van het katholieke geloof. Geen droge opsomming van
catechismuswaarheden, maar begrijpelijk en met veel praktische tips. In 8
bijeenkomsten komen thema’s aan bod als: de Kerk, de sacramenten, de H.Mis, Maria..
De bijeenkomsten zien er als volgt uit:- Inloop-koffie
- Inleiding bekijken (ong. 30 minuten)
- Koffie of fris met iets lekkers (Café!)
- Gespreksgroep en afsluiting
Plaats: Bezinningshuis Regina Carmeli, Kollenberg 2, Sittard
Data:
4 en 18 jan., 1 en 15 febr. 1, 15 en 29 maart, 12 april 2011
Tijd:
19.30 - 21.30 uur
Aanmelden en info:  457 09 93 of via e-mail: regina.carmeli@carmeldcj.nl

BEZINNINGSWEEKEND VOOR 30+’ERS

28 t/m 30 januari
RK Platform 30+ organiseert weer een weekend voor jong-volwassenen,
-zo tussen 30 en 45 jaar-, met inleidingen, gebed en aanbidding, maar ook veel ruimte
voor onderlinge ontmoeting en ontspanning . Centraal staan dit jaar de Zaligsprekingen.
Jezus houdt ons de ‘gelukzaligheid’ voor ogen, zonder goedkoop bedrog en zonder het
lijden te negeren. Het geluk uit het leven met Hem. Tot vrede en vreugde van onszelf
en voor hen naar wie wij dit uitdragen.
Plaats:
Bezinningshuis Regina Carmeli, Kollenberg 2, Sittard
Aanvang: vrijdag 28 januari, 17.00 uur
Sluiting: zondag 30 januari, 17.00 uur
Kosten: € 76,-Aanmelden en info: ZEH Otto  043-3642259 /www.platform30plus.ontheweb.nl
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♫♫

CONCERT COLLEGIUM AD MOSAM
‘CANTATE DI NAPOLI’
sopraansolo en consort o.l.v. Huub Ehlen
sopraan: Hannah Morrison
op zaterdag 5 februari om 20.00
in de St.Michielskerk

zaterdag 5 februari

Kaarten à € 18,- verkrijgbaar via
Stadsschouwburg Sittard-Geleen
 4524400 / www.uitbalie.nl
Meer info: Collegiam.AD MOSAM:
info@admosam.nl

Napels, de Italiaanse stad bij uitstek aan de voet van de Vesuvius, was in de tweede helft
van de 17e eeuw muzikaal net zo explosief en onvoorspelbaar als de vulkaan zelve.
Wanneer de westenwind vanuit de Golf van Napels de van vocht verzadigde
Middellandse Zeelucht de stad inblies, stuwde de bruisende stad haar vernieuwende
muziek over de breed geplaveide pleinen, terug de stranden op, het zoete water tegemoet.
Toen Scarlatti even weg was (1702-1708), bleek dat het koninkrijk met componisten als
Francesco Mancini, Leonardo Leo en Emanuele d'Astorga even fantasievol zijn typisch
Napolitaanse cantates kon uitspuwen.
Het programma van dit concert biedt meesterwerkjes te over: prachtige direct aansprekende melodieën, haarscherpe sfeertekeningen alsof we te maken hebben met een
mini-opera. De ongekende rijkdom aan harmonieën lijkt in zijn onvoorspelbaarheid voort
te komen uit de soms brutale Napolitaanse tongval en haar gedurfde klankkleur.
Sopraan Hannah Morrison zal u met haar ragfijne maar expressieve stemgeluid met
plezier meenemen naar dit bruisende Napels.

WEEK VAN DE EENHEID
Van 16 tot en met 23 januari vindt weer de Week van Gebed voor
de eenheid van de christenen plaats. Het thema dat de Raad van
Kerken en de Evangelische Alliantie (EA) voor 2011 hebben
gekozen, verwoordt heel kernachtig de houding die de christelijke
gemeenschap nastreeft: 'Trouw en toegewijd.'
Het thema is gebaseerd op een bijbeltekst die is aangedragen door
een groepje Palestijnse chrsitenen, nl Handelingen 2, 42 waar staat:
‘Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een
gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed’. In dit bijbelvers worden
vier belangrijke kenmerken genoemd van een missionaire gemeente: trouw aan het
woord en aan elkaar, het breken van het brood en toewijding aan gebed. Gebed is niet
alleen een ‘spirituele ervaring met God’, het is ook een kwestie van toewijding en
volharding. Dat was de kracht en het geheim van de vroege kerk.
De aan de Raad van Kerken verbonden kerken kennen al meer dan honderd jaar een
Week van gebed voor de eenheid van de christenen. In evangelische kringen bestaat al
ruim 160 jaar een traditie om het nieuwe jaar met de Week van Gebed in Gods hand te
leggen.
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VOOR DE JEUGD:
TIENERWEEKEND ‘Strong faith’

18 t/m 20 maart
Weekend voor tieners tussen 12 en 18 jaar, met een programma vol creatieve en muzikale
activiteiten, spannende tocht, sport, spel, en... nog een aantal grote verrassingen.
Kom ontdekken hoe sterk je staat!
Plaats: kampeerboerderij Bekerhof te Hunsel
Aanvang:
vrijdag 18 januari, 17.00 uur
Sluiting:
zondag 20 januari, 17.00 uur
Kosten:
€ 47,50
Aanmelden en info: m.degens@bisdom-roermond.nl / 06 - 20 98 05 56

WJD MADRID
‘Geworteld en opgebouwd in Jezus Christus, standvastig in het geloof ‘
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 internationale katholieke WereldJongerenDagen genieten wereldwijd bekendheid.
Ze zijn uitgegroeid tot een fenomeen. Paus Johannes Paulus II nodigde in 1983 al de
gelovigen uit naar Rome om de 1950ste verjaardag te vieren van de dood van Christus.
Ter gelegenheid daarvan werden vele jongereninitiatieven georganiseerd en men ging
denken aan een permanent initiatief. In 1984 gingen meer dan 300.000 jonge mensen
van over heel de wereld in op de uitnodiging van de paus om het internationaal jubileum
voor de jeugd op Palmzondag in Rome te vieren. De tijd was kort, maar de
organisatoren deden hun best en op Palmzondag 1985, kwamen meer dan 250 000
jongeren naar Rome. De WereldJongerenDagen waren geboren. Met de loop der jaren
volgden meerdere edities, telkens in een ander land en werelddeel. Van Manilla tot
Toronto en Keulen tot Sydney. En nu dan in 2011 Madrid. Er worden vanuit Nederland
verschillende reizen naar de WereldJongerenDagen georganiseerd. De kern van iedere
reis is hetzelfde: de feitelijke dagen die van 16 tot en met 21 augustus plaatsvinden.
Meer dan 200.000 jongeren worden er verwacht voor een zesdaags feest van
ontmoeting, gebed, kunst, geloof, dans, catechese, theater, massaspektakel en vooral
heel veel ambiance, met delegaties uit meer dan 180 landen.
Vanuit het bisdom Roermond worden twee reizen aangeboden. Een rondreis per
touringcar door Frankrijk en Spanje tussen 5 en 26 augustus en een kortere vliegreis van
12 tot en met 21 augustus.
Kijk voor alle informatie op www.bisdom-oermond.nl/wereldjongerendagen.
Inschrijven kan al: via de website of neem een folder mee uit de kerk!
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DE LEZINGEN IN JANUARI
Met de eerste zondag van de Advent zijn we begonnen in het
kerkelijke jaar A. Het evangelie van Matteüs staat in dit jaar in de
zondagsvieringen centraal. Na het evangelie van de Doop van de Heer
op 9 januari, horen wij hoe Matteüs verhaalt over Jezus’ openbaar
leven:
Op 22 januari: Matteüs 4,12-23

MENSEN VISSEN
Jezus begint te verkondigen. Hij roept zijn eerste leerlingen. Hij vindt hen onder de
vissers aan het meer van Galilea. Het wordt kort en snel beschreven. Allerlei 'ja, maar'
en 'eerst even' blijven onvermeld. Dat geeft kracht aan het verhaal. Jezus vraagt en de
vissers volgen. Jezus zegt: 'Ik zal van jullie vissers van mensen maken'. Dat beeld is
verwarrend. Vissers maken vissen toch dood?! Ze vangen om te verkopen en te eten!
Het is beter voor een vis om de visser niet te ontmoeten! Joden waren oestijnmensen.
In het zand konden ze zich redden. In het water niet. Zeevaarders waren ze niet,
zwemmers nog minder. Israël ligt letterlijk aan lager wal. Het meer van Galilea was
diep. De stroming kon verraderlijk zijn. Men zag het als een rest van de oerzee, de
chaos waaruit God de wereld geschapen had. In het water huisden de demonen en de
machten van het kwaad. In dat licht is een visser iemand die de vissen bevrijdt uit de
poel van het kwaad. Iemand ook die samenbrengt. Zoals een herder de kudde
samenhoudt zo verzamelt de visser de vissen. Een mensenvisser bevrijdt van het
kwaad en brengt samen. Dat is de bedoeling.
Op 30 januari: Matteüs 5, 1-12

TITELSONG
Matteüs schrijft zijn verhaal aan joden die de richting van Jezus gekozen hebben. Hij
kiest er daarom voor om zijn verhaal in vijf stukken te verdelen, zoals de joodse Thora
uit vijf boeken bestaat. In elk onderdeel heeft hij uitspraken van Jezus verzameld tot
een redevoering. De verschillende onderdelen van zo'n toespraak vinden we ook terug
bij Lucas. De samenstelling ervan tot één preek is het werk van Matteüs.
Vandaag beginnen we te lezen in een toespraak die 'Bergrede' wordt genoemd.
Matteüs situeert de toespraak op een berg. Hij doet dit omdat hij hier de uitspraken
van Jezus heeft verzameld die handelen over de Thora, de wet die Mozes op de berg
Sinaï gekregen had. Je zou het begin van die rede een soort 'titelsong' kunnen noemen.
Jezus prijst de mensen gelukkig die zich in het oog van de wereld in een onfortuinlijke
situatie bevinden. Daarmee wordt de toon gezet: God kijkt anders dan de mensen. God
meet met een andere maat. God oordeelt niet op het uiterlijk. Gelukkig de zuiveren
van hart, want ze zullen God zien.
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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
Gerard Eijgelshoven, Hoogstaete, 90 jaar
Pierre Ubachs, Hoogstaete, 92 jaar
Mirry Schutgens-Zewald, De Baenje, 85 jaar
Martin Janssen, Mercuriusstraat 1, 42 jaar

†
†
†
†

7-12-2010
17-12-2010
26-12-2010
3- 1- 2011

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

EERSTE HEILIGE COMMUNIE
Op 27 november j.l heeft Willeke de Raad in de St.-Petruskerk haar eerste Heilige
Communie mogen doen. Proficiat, Willeke, en Gods zegen voor je volgende stappen in
het geloof!

Een heel hartelijk DANK-U-WEL
aan al degenen die ook dit jaar weer hebben bijgedragen
aan de mooie vieringen en versieringen in de Kersttijd!
Kerststalbouwers, bloemschik-mensen, kosters en acolieten,
zangers, organisten, dirigenten en allen die zich hebben ingezet
voor onze kerken; Heel hartelijk dank!!

8

14e jaargang, nr. 2 – 8 januari 2011

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

8-DAAGSE RETRATIE -in stilte “De Verlosser van de mens”
3 t/m 12 feb.
De Verlosser van de mens, Jezus Christus, is het middelpunt van het wereldbestel en de
geschiedenis. Naar Hem wenden zich mijn gedachten en mijn hart …” zo begint de
encycliek Redemptor Hominis van Paus Johannes Paulus II
Leiding: pater Bonifatius Honings
Aanvang: donderdag 3 februari, 17.00 uur
Sluiting: zaterdag 12 februari, 9.30 uur
Kosten: € 418,-BEZINNINGSDAG
“De sacramentele heils-economie”
zaterdag 12 feb.
Christus zet zijn Pascha-mysterie voort in de sacramenten, dagelijks in de H. Mis.
Leiding: pater Bonifatius Honings
Tijd:
10.00 – 17.00 uur
Kosten: € 12,-- (lunchpakket meenemen)
INFORMATIE: Bezinningshuis Regina Carmeli, Kollenberg 2, 6130 AA Sittard,
 
 4525380, Zr. M. Gisela of www.carmeldcj.nl.
******************************************

PAUS VERKLAARDE ZES RELIGIEUZEN HEILIG
Voor de zesde keer sinds het begin van zijn pontificaat ging paus Benedictus XVI in het
najaar van 2010 voor in een heiligverklaringplechtigheid. De zes nieuwe heiligen waren
alle religieus.
De bekendste is Mary MacKillop (1846-1917), dochter van Schotse migranten. Zij is de
eerste Australische heilige. De paus prees haar moed, ijver, vastbeslotenheid en geloof,
waardoor zij mogelijk maakte dat iedereen, ongeacht zijn of haar achtergrond, onderwijs
kon genieten. Mary MacKillop was de stichtster van de congregatie van de Zusters van
Sint-Jozef, de eerste Australische zustercongregatie. Zij raakte vooral bekend door haar
pastoraal en onderwijs voor de aboriginals en haar inzet voor arme en achtergelaten
kinderen. Zij stichtte in 1866 haar eerste school. De religieuze kwam in conflict met de
bisschoppen omdat ze aangifte deed van seksueel misbruik door een geestelijke. Ze werd
zelfs enige tijd geëxcommuniceerd, maar de bisschop herriep die beslissing kort voor zijn
dood.
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De Canadese priester André Bessette (1845-1937) van de congregatie van het Heilig
Kruis is de stichter van het oratorium van Sint-Jozef in Quebec. Hij was veertig jaar
portier en conciërge van het Notre Dame College in Côte-des-Neiges in Montréal, waar
hij zieken zalfde met olie uit de lamp van het Jozefaltaar in de kapel..
Candida Maria de Jesus (1845-1912) werd in 1845 geboren in het noorden van Spanje
en stichtte in 1871 de congregatie van de ‘Hijas de Jesus’ (Dochters van Jezus).
Battista Varano (1458-1524) was een Italiaanse clarisse en mystica, die ondanks het
protest van haar vader toch in het klooster ging.
De kanunnik Stanislaw Kazimierczyk (1433-89) uit Krakua was een bekende Poolse
predikant, biechtvader, theoloog en filosoof.
Giulia Salzano (1846-1929) uit het Italiaanse Caserta stichtte een congregatie die zich
vooral op verkondiging toelegde. Zij overleed in 1929 in Napels en werd in 2003 zalig
verklaard.

♪♫

GASTKOREN IN DE ST.-PETRUSKERK ♪♫

GEMENGD KOOR CRESCENDO

zaterdag 8 januari

In het weekeinde van 8-9 januari sluiten we in de kerk de kersttijd af met het feest van
de Doop van de Heer. De Eucharistieviering van zaterdag 18.00 uur zal worden
opgeluisterd door het Gemengd Koor Crescendo uit Doenrade. Het koor, bestaande
uit ruim 65 zangers, brengt deze avond de prachtige, voor de Kersttijd geschreven,
Pastoral Messe van Anton Diabelli ten gehore, alsmede een aantal afwisselende
koorwerken. Het koor staat onder leiding van dirigent Anton Kropivsec en wordt
begeleid door pianiste Margreet Wesseling. Eenieder van harte uitgenodigd!

GEMENGD KERKELIJK ZANGKOOR ST. CECILIA
De Eucharistieviering van zondag 30 januari wordt opgeluisterd door het Gemengd
kerkelijk Zangkoor St. Cecilia uit Nieuwstadt. Het koor zingt de vierstemmige Missa
Solemnis, met als ondertitel 'Sittardse Mis' van B.A. Pothast. Pothast werd op 7
oktober 1824 geboren te Sittard als zoon van hoofdonderwijzer Jean B. Pothast en
Anges Dunckel. Als tien-jarig jongetje zong hij al in het koor van de St. Petruskerk.
Later componeerde hij als priesterleraar en componist te Rolduc enkele missen, een
Mattheus- en Johannespassie alsook profane muziek.
Het Nieuwstadtse Gemengd Kerkelijk Zangkoor telt 50 enthousiaste zangers, uit
Nieuwstadt, Susteren, Sittard, Echt, Einighausen, Tüddern en Isenbruch, en staat
onder leiding van Ine Janssen-Widdershoven. Organist is Mark Mulkens. Van het
koor maakt ook deel uit een Gregoriaanse Schola met 13 leden, o.l.v. Guido Janssen.
Het koor zingt een uitgebreid repertoire klassieke en moderne kerkmuziek
van bekende componisten uit binnen- en buitenland. Repetitie is op donderdagavond
20.00-22.00 uur in het gemeenschapshuis te Nieuwstadt (Inlichtingen: J. Hoorens, tel.
046-4853969 of H. van Maastrigt, tel. 046-4851131)
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HEILIG UUR
Op donderdag 3 februari 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 1e vrijdag van
de maand -bijzonder toegewijd aan het H. Hart van Jezus- samen te bidden voor
genoemde intenties. Elke maand worden de bewoners van
een aantal straten speciaal uitgenodigd. Voor 3 februari zijn dat de bewoners van:
het Tempelplein, Deken Tijssenstraat, Voorstad, Walramstraat, Walstraat, De
Wieer, Wilhelminastraat, Agnetenwal, Agricolastraat en Willem Alexanderlaan.

GEZINSMIS MARIA LICHTMIS
Op zaterdagavond 5 februari is er bij gelegenheid van het feest van
de Opdracht van Jezus in de tempel -Maria Lichtmis- om 18.00 uur
in de St.Petruskerk weer een speciale Gezinsmis.
Ouders en kinderen, welkom!

UW AANDACHT S.V.P.
Zaterdag 8 januari: De H.Mis van 18.00 uur wordt opgeluisterd door Gemengd Koor
Crescendo uit Doenrade.
Zondag 9 januari: Feest Doop van de Heer. Afsluiting van de Kersttijd.
Zondag 16 januari: Tweede Zondag door het jaar.
16 t/m 23 januari: Gebedsweek voor de Eenheid van de Christenen.
Zondag 23 januari: Derde zondag door het jaar. In de St.Petruskerk in de Eucharistieviering van 11.30 uur toediening van het sacrament van het H.Vormsel aan leerlingen
van de groepen acht van de Binnenstad, Baandert en Limbrichterveld/Hoogveld.
Om 18.30 uur in de Basiliek: EVA-Vita evangelisatieviering
Zondag 30 januari: Vierde zondag door het jaar. De H.Mis van 11.30 uur in de Petruskerk wordt opgeluisterd door het Gemengd Kerkelijk Zangkoor St. Ceciliauit Nieuwstadt.
Woensdag 2 februari: Maria Lichtmis, Feest van de Opdracht van de Heer.
Dag van het Godgewijde leven. In de Eucharistievieringen van 8.00 uur en 19.00 uur
vindt de zegening van de kaarsen plaats.
Donderdag 3 februari: gedachtenis van de heilige Blasius.
Blasiuszegen in alle HH.Missen.
Vrijdag 4 februari: 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
en tevens de Blasiuszegen gegeven.
5-6 februari: In alle heilige Missen van dit weekeinde wordt aan de kerkgangers de
Blasiuszegen gegeven, ter afweer van keel- en andere ziekten.
Zaterdag 5 februari: om 18.00 uur in de Petruskerk een gezinsviering b.g.g. van het
feest van Maria Lichtmis.
Zondag 6 februari: Vijfde Zondag door het jaar.
Vrijdag 11 februari: Gedachtenis van O.L.Vrouw van Lourdes, Wereldziekendag
PAROCHIEBLAD H. PETRUS EN H. MICHAËL – H. BERNADETTE – H. PAULUS
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KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES
Attentie: het vólgend parochieblad bestrijkt de periode van 19 februari tot 2 april 2011.
Misintenties die u daarin graag vermeld wilt zien, dienen uiterlijk opgegeven te zijn
donderdag 10 februari 2011 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 8 januari
Woensdag 12 januari
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
08.00 uur ev overl ouders Leonard Dieteren
ev overl grootouders Simonis-Tummers en
en Maria Brandts uit dankbaarheid
ouders Hage-Simonis,
19.00 uur gestev overledenen vd fam
18.00 uur gestplev Lies Roppe en
Feron-Hoenen, echt Caulfield-Tholen
overledenen vd fam Roppe-Kissels,
Donderdag 13 januari
voor de zielenrust van Jan Grijs en Maria
08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en
Krux; plev overl ouders Gerards-Schoonus,
Hendriks en mgr Ben Janssen
overl. echtelieden Schrijen-Tholen,
19.00 uur echtp Caulfield-Tholen; ev voor
levenden en overledenen vd fam Dieteren
de zielenrust van Bertha Mevissen
en de fam Hellbach; nadienst Pierre Ubachs, 19.30 uur Lof (samenzang)
Mirry Schutgens-Zewald, Martin Janssen
Vrijdag 14 januari
(GK Crescendo)
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Zondag 9 januari
19.00 uur gestev overl echtp MeulenbergFeest Doop van de Heer
Kleuters
11.30 uur gestplev Rie Rutgers, overl fam
Zaterdag 15 januari
Muyres-Maessen; 1e pljrd Mientje
H. Arnold Janssen, priester
Limpens-Konings, 1e pljrd Els Dieteren08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Honings en tevens pljrd voor Arno
18.00 uur gestplev voor de zielenrust van
Dieteren, pljrd Jos Moreau, Paul Jessen en
het overl echtp Jan Grijs en Maria Krux;
Truus Jessen-Janssen, overl ouders Eduard
pljrd Pierre Meisen, Dolf Ruigt, Nic
Smeets en Mia Erkens, overl ouders Schins- Tummers; nadienst Gerard Eijgelshoven,
Meerts en alle overledenen vd fam; plev
Pierre Ubachs, Mirry Schutgens-Zewald,
Frans Loefen en fam Loefen-Klinkers, Cor
Martin Janssen (samenzang)
Zondag 16 januari
de Wit en Dory Neilen uit dankbaarheid,
Tweede zondag door het jaar
voor alle levende en overl leden van Buurt11.30 uur gestpljrd Guus van Aubel, overl
vereniging ‘Rónjtóm de Groote
ouders Creemers-Cals; gestplev
Kirk’(Petruskoor)
overledenen vd fam Duynstee-van Basten
Maandag 10 januari
Batenburg, overl fam Cobben-Cals;
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev overl echtp Kapteinpljrd Annemie Pöttgens-Canisius, Elly
Haagmans; ev echpaar Keijmis-Buyink
Beursgens-Kessels; plev overl familieden
Dinsdag 11 januari
Pier-Weijzen (Petruskoor)
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
Maandag 17 januari
19.00 uur nadienst Gerard Eijgelshoven
H. Antonius, abt
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev Corry Close en familie
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Dinsdag 18 januari
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev overl ouders SchaekensPeulen en zonen Jozef en Martin
Woensdag 19 januari
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev Louis Corbeij,
overledenen vd fam Stessen
Donderdag 20 januari
08.00 uur ev overledenen vd fam SmeetsBouwels
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
ev voor de zielenrust van Bertha Mevissen
19.30 uur Lof (samenzang)
Vrijdag 21 januari
H. Agnes, maagd en martelares
08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en
Hendriks en mgr Ben Janssen
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Zaterdag 22 januari
09.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
18.00 uur gestplev voor de zielenrust vh
overl echtp Jan Grijs en Maria Krux; jrd v
overl ouders Broer Cals en Toos Schins;
overl ouders Paulus-Van Neer en dochter
Margriet; nadienst Pierre Ubachs, Mirry
Schutgens-Zewald, Martin Janssen
(samenzang)

Zondag 23 januari
Derde zondag door het jaar
11.30 uur Toediening H. Vormsel
gestplev overl ouders Busard-Helwegen
(samenzang)
Maandag 24 januari
H. Franciscus van Sales,
bisschop en kerkleraar
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
19.00 uur gestev Maria ten Dijck,
Dinsdag 25 januari
Bekering van de heilige apostel Paulus
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
19.00 uur gestev overl echtp Feron-Hoenen
en em-past. Eduard Hoenen
Woensdag 26 januari
HH. Timoteüs en Titus, bisschoppen
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;

ev Sef Heuts en levende en overl leden vd
fam Heuts-Wessels
19.00 uur ev echtp Keymis-Buyink
Donderdag 27 januari
08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en
Hendriks
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
ev voor de zielenrust van Bertha Mevissen
19.30 uur Lof (samenzang)
Vrijdag 28 januari
H. Thomas van Aquino, priester en
kerkleraar
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev em-pastoor Eduard
Hoenen
Zaterdag 29 januari
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
ev overl grootouders Simonis-Tummers en
ouders Hage-Simonis,
18.00 uur gestplev voor de zielenrust van
het overl echtp Jan Grijs en Maria Krux;
pljrd Robert Thijssen, Armand en Alice
Verhoeve-Cremers; plev overl ouders PiekGeilen; nadienst Pierre Ubachs, Mirry
Schutgens-Zewald, Martin Janssen
(Petruskoor)
Zondag 30 januari
Vierde zondag door het jaar
11.30 uur gestpljrd Corry Strijbos,
overl echtp Ritzen-Merckelbagh; pljrd
Antoinette Gruisen-Hendriks; 2e pljrd Louis
Streutjens; plev Cor de Wit en Dory Neilen,
Miny Reijnders-Kuijpers, overl ouders en
broer Meerts, uit dankbaarheid voor een 8jarig huwelijks-feest en voor alle
overledenen uit de families Kokke- Fleuren,
Fleuren-Van Kaauwen, Kokke-Janssen,
Janssen-Kuypers, Janssen-Kokke en Jan
Heezen.
(GK St. Cecilia Nieuwstadt)
Maandag 31 januari
H. Don Bosco, priester
08.00 uur ev ter ere van de H. Geest voor
allen die in ons bisdom en in de parochies
zijn gesteld om leiding te geven
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen,
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ev voor levende en overl familieleden
Nikolava-Kangva
Dinsdag 1 februari
08.00 uur ev tev de H. Engelbewaarders uit
dankbaarheid voor bescherming en leiding
19.00 uur ev voor overl ouders en broer
Meerts en t.e.v. de H. Antonius
Woensdag 2 februari
Opdracht van de Heer, Maria Lichtmis
08.00 uur ev ter ere van St. Joseph voor
goede gezinnen en de moed om
godsdienstig te leven
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 3 februari
H. Blasius, bisschop en martelaar
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 4 februari
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev Louis Corbij, tev het
Heilig Hart van Jezus; ev Robert Thijssen
en overledenen vd fam Thijssen en Sevens
Zaterdag 5 februari
H. Agatha, maagd en martelares
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
ev voor priesterroepingen in parochie,
dekenaat en bisdom
18.00 uur Gezinsmis
plzwd Pierre Ubachs; gestplev voor de
zielenrust van het overl echtp Jan Grijs en
Maria Krux; plev levenden en overledenen
vd fam Dieteren en de fam Hellbach,
overleden ouders WWijshoff-Bormans;
nadienst Mirry Schutgens-Zewald, Martin
Janssen (samenzang)
Zondag 6 februari
Vijfde Zondag door het jaar
11.30 uur gestpljrd Sef en José Kleyen-Cals
en overl ouders Martens-Kleynen, overl
ouders en grootouders Cristofoli-Pezzot en
zoon Aldo; pljrd Joep Kamp, Pi Wilms en
Marc; plev Frans Loefen en fam LoefenKlinkers (Petruskoor)
Maandag 7 februari
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08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
ev ter ere van de H. Geest voor allen die in
ons bisdom en in de parochies zijn gesteld
om leiding te geven
19.00 uur gestev overl echtp Feron-Hoenen
en em-past. Eduard Hoenen
Dinsdag 8 februari
08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en
Hendriks
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Woensdag 9 februari
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev overleden echtpaar
Kaptein-Haagmans
Donderdag 10 februari
H. Scholastica, maagd
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur ev voor de zielenrust van Bertha
Mevissen
19.30 uur Lof (samenzang)
Vrijdag 11 februari
O.L.Vrouw van Lourdes
08.00 uur gestev R.P. Jan Janssen; ev overl
ouders Leonard Dieteren en Maria Brandts
uit dankbaarheid
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Zaterdag 12 februari
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
18.00 uur gestplev voor de zielenrust van
Willy Karmelk Oremus en familie, voor de
zielenrust van het overl echtp Jan Grijs en
Maria Krux; pljrd Lies MeuwissenSchmeits; nadienst Martin Janssen
(samenzang)
Zondag 13 februari
Zesde Zondag door het jaar
11.30 uur gestpljrd Tiny Hoogenberk,
ouders Pierre Schols-Klinkers en zoon
Pierre, overl echtp Meulenberg-Pennings,
overl echtp Van Neer-Schurgers; gestplev
overl ouders Schaekens-Peulen en zonen
Jozef en Martin; pljrd Zef Vroemen en de
ouders De Jong-Solberg; plev uit
dankbaarheid bij gelegenheid vh 50-jarig
Huwelijk van echtpaar Linssen-Theelen
(samenzang)
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Maandag 14 februari
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
HH Cyrillus, monnik, en Methodius
Donderdag 17 februari
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
H. Scholastica, maagd
19.00 uur ev uit dankbaarheid voor een 80e
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
verjaardag, voor overl ouders en broer Meerts 19.00 uur ev voor de zielenrust van Bertha
Dinsdag 15 februari
Mevissen
08.00 uur gestev Lies Roppe en alle
19.30 uur Lof (samenzang)
overledenen vd fam Roppe-Kissels
Vrijdag 18 februari
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
08.00 uur gestev tev de H. Bernadette
Woensdag 16 februari
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en
Zaterdag 19 februari
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Hendriks
ST.-MICHIELSKERK
De aanvangstijden van de HH Missen blijven voorlopig ongewijzigd:
zondag 8.30 en 9.30 uur !!
Zondag 9 januari
Zondag 30 januari
Feest Doop van de Heer
Vierde Zondag door het jaar
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen,
09.30 uur gestplev voor de zielenrust van
09.30 uur gestpljrd Harry Flecken; gestev
overl echtp Jan Grijs en Maria Krux
voor de zielenrust v overl echtp Jan Grijs en
(samenzang)
Maria Krux (Schola Gregoriana Sittardiensis)
Zondag 16 januari
Zondag 6 februari
Tweede Zondag door het jaar
Vijfde Zondag door het jaar
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
09.30 uur gestplev voor de zielenrust van
09.30 uur voor de zielenrust van overl
overl echtp Jan Grijs en Maria Krux
echtp Jan Grijs en Maria Krux; plev Harry
(Bernadettekoor)
Marx (samenzang)
Zondag 23 januari
Zondag 13 februari
Derde Zondag door het jaar
Zesde Zondag door het jaar
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
09.30 uur gestpljrd Zus Cornelissen09.30 uur gestplev voor de zielenrust van
Konings; gestplev voor de zielenrust van
overl echtp Jan Grijs en Maria Krux
overl echtp Jan Grijs en Maria Krux;
(samenzang)
(samenzang)

Denkt u aan uw kerkbijdrage?!
BASILIEK VAN O.L. VROUW VAN HET H. HART
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)
PAROCHIEBLAD H. PETRUS EN H. MICHAËL – H. BERNADETTE – H. PAULUS
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BASILIEK VAN O.L. VROUW VAN HET H. HART
10.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans
Zaterdag 8 januari
09.00 uur voor overl echtp Caulfielden leden vd Aartsbroederschap, overl echtp
Tholen, voor een bijzondere intentie, voor
Caulfield-Tholen,
een overleden man, en overl ouders
Zaterdag 29 januari
Theeuws-Rijken, voor kracht en sterkte en
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
steun van OLV
Zondag 30 januari
Zondag 9 januari
Vierde Zondag door het jaar
Feest Doop van de Heer
10.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen
10.30 uur gestichte Mis voor Reinhard en
(Basiliek-koor)
Fien vd Brock-Limpens, jaardienst voor
Dinsdag 1 februari
Gerardus Borsboom, voor overl echtp
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Caulfield-Tholen (Bernadettekoor)
Donderdag 3 februari
Dinsdag 11 januari
10.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
en leden vd Aartsbroederschap, voor Harry
Donderdag 13 janauari
Diederen en zijn dochter Margriet, voor
10.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans
overl echtp Caulfield-Tholen
en leden vd Aartsbroederschap, voor overl
Zaterdag 5 februari
echtp Caulfield-Tholen
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Zaterdag 15 januari
Zondag 6 februari
H. Arnold Janssen, priester
Zesde Zondag door het jaar
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
10.30 uur voor alle levende en overl leden
Zondag 16 januari
vd Aartsbroederschap, voor overl echtp
Tweede Zondag door het jaar
Caulfield-Tholen
10.30 uur alle levende en overl leden vd
Dinsdag 8 februari
Aartsbroederschap, overl echtp Caulfield09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Tholen (Basiliek-koor)
Donderdag 10 februari
Dinsdag 18 januari
H. Scholastica, maagd
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
10.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans
Donderdag 20 januari
en leden vd Aartsbroederschap, voor overl
10.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans
echtp Caulfield-Tholen,
en leden vd Aartsbroederschap, voor Pierre
Zaterdag 12 februari
Smits, voor Harry Diederen en zijn dochter
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Margriet, voor overl echtp Caulfield-Tholen Zondag 13 februari
Zaterdag 22 januari
Zesde Zondag door het jaar
09.00 uur voor overl echtp Caulfield-Tholen 10.30 uur voor alle levende en overl
Zondag 23 januari
leden vd Aartsbroederschap, voor overl
Derde zondag door het jaar
echtp Caulfield-Tholen (Basiliek-koor)
10.30 uur plechtige zeswekendienst voor
Dinsdag 15 februari
Gerard Eijgelshoven; voor overl echtp
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Caulfield-Tholen
Donderdag 17 februari
18.30 uur Eva Vita, Evangelisatieviering
10.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans
Dinsdag 25 januari
en leden vd Aartsbroederschap, overl echtp
Bekering van de heilige apostel Paulus
Caulfield-Tholen
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Zaterdag 19 februari
Donderdag 27 janauri
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
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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


H.COMMUNIE VOOR AAN HUIS GEBONDENEN
Op vrijdag 4 februari (1e vrijdag van de maand) wordt in de namiddag de H.Communie in
de parochie rondgebracht, en dit maal tevens de Blasiuszegen gegeven. 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.
VERBOUWING BERNADETTEKERK
Nadat afgelopen maand al diverse voorbereidende werkzaamheden zijn uitgevoerd, en
de bijruimtes van de kerk zijn ontruimd, zal deze week de verbouwing gaan starten ten
behoeve van de huisvesting van uitvaartonderneming Monuta-Wauben. Deze
verbouwing is zo ingrijpend dat we helaas ook enkele weken de klanken van het
carillon zullen moeten missen, omdat de aansturingskast moet worden afgekoppeld en
daarna een nieuwe plaats zal moeten krijgen. Monuta-Wauben hoopt in de loop van
maart haar vestiging te kunnen openen. Daarna zullen wij - na een kleine verbouwing
- met de inrichting van de Urnenhof gaan beginnen.
KERKBALANS 2011:
EEN KERK IS VAN BLIJVENDE WAARDE
De wereld draait door - net zoals de parochie. Weliswaar is er geen
mogelijkheid meer voor de eredienst in de eigen wijk, en moeten we
hiervoor wat verder van huis,
maar alle zaken gaan gewoon door. Het pastorale team blijft haar werkzaamheden
verrichten, net zoals de vrijwilligers buiten het kerkgebouw. Ziekenbezoek,
rouwbezoek, voorbereiding van de kinderen op Eerste Heilige Communie en
H.Vormsel enzovoort, enzovoort. En van dit alles mogen de parochianen gebruik
maken, in de eigen wijk en in een ander kerkgebouw. We hopen dan ook dat u blijft
deelnemen aan de kerkbijdrage. Uw kerkbijdrage kunt u overmaken op gironummer
157.19.73 t.n.v. Parochie H.Bernadette, Baandert 23, Sittard
GEBED VOOR DE EENHEID
“Mogen ze allen één zijn, zoals Gij, Vader, het zijt in Mij en Ik in U; mogen ze ook één zijn in
Ons, opdat de wereld gelove dat Gij Mij gezonden hebt”. En de glorie die Gij Mij hebt gegeven,
heb ik ook aan hen gegeven, opdat ze één zijn, zoals Wij één zijn: Ik in hen, en Gij in Mij, opdat
ze de volmaakte eenheid bezitten, en de wereld zal erkennen, dat Gij Mij hebt gezonden, en dat
Gij hen hebt bemint, zoals Gij Mij hebt liefgehad. Vader, Ik wil dat zij die Gij Mij hebt gegeven,
met Mijmogen zijn, waar Ikzelf ben; dat zij Mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die Gij Mij
hebt gegeven.’ (Joh. 17, 21-24)
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St. Paulusparochie - Limbrichterveld - Hoogveld
St. Pauluskerk: Whitestraat 2
Diaken R. Fleischeuer: Patchstraat 2,  4528072
Administratie Parochiecluster: Kloosterplein 10,  4512275
Kerkbijdrage: Postbank 3268633 - Rabobank 147607558


DOOP VAN DE HEER
Zaterdag 8 jan
Maandag 10 jan
Woensdag 12 jan

19.00 u. Jrd Lies Tummers-Tangelder
19.00 u. OLV van Lourdes
19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
2E ZONDAG DOOR HET JAAR

Zaterdag 15 jan
Maandag 17 jan
Woensdag 19 jan

19.00 u. Zeswekendienst Tilly Brouwers-van de Wiel
19.00 u. OLV van Lourdes
19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
3E ZONDAG DOOR HET JAAR

Zaterdag 22 jan
Maandag 24 jan
Woensdag 26 jan

19.00 u. Patroonsfeest H. Paulus (25 Januari)
19.00 u. OLV van Lourdes
19.00 u. Willy van Hees en overleden ouders Keijzers-Franken
4E ZONDAG DOOR HET JAAR

Zaterdag 29 jan
Maandag 31 jan
Woensdag 2 feb

19.00 u. OLV van Lourdes
19.00 u. OLV van Lourdes
19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
5E ZONDAG DOOR HET JAAR

Zaterdag 5 feb
Maandag 7 feb
Woensdag 9 feb

19.00 u. Jrd Piet Klinkers (tevens verjaardag)
19.00 u. OLV van Lourdes
19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
6E ZONDAG DOOR HET JAAR

Zaterdag 12 feb
Maandag 14 feb
Woensdag 16 feb

19.00 u. OLV van Lourdes
19.00 u. OLV van Lourdes
19.00 u. Willy van Hees en overleden ouders Keijzers-Franken

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 5 februari bij:
- Diaken R. Fleischeuer  4528072, dhr. W.Oostenbrink  4511801,
- het priesterteam, kerkbestuur of kosteres.
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2011:
Iedereen zal zo een lijstje kunnen opstellen van wat
waardevol is: personen, relaties, dingen, herinneringen, levenslessen. Als we
zeggen dat de kerk ons of mij veel waard is, dan zijn dat de mensen, de gebouwen
met hun specifieke sfeer, de liturgie, de zang, wat er gevierd en genoemd wordt.
De kerk, –in haar gebouwen, haar kloosters, haar kunst, haar
teksten en haar muziek– is meer dan een optelsom van
uiterlijkheden. Alles wat er is aan natuur, cultuur, productie en
gemeenschap kan voor ons een verwijzing zijn naar het
mysterie van God. Zo getuigden de bouwers van kathedralen en
kerken van hun geloof door iets neer te zetten van blijvende
waarde. Net zoals al diegenen die zich bij ‘hun’ kerk betrokken
voelen en er zich op allerlei manieren voor inzetten.
Alles van waarde vergt onderhoud. Een relatie, een deugd, een gebouw.
Daarom ook de actie kerkbalans. Een oproep om bij te dragen aan blijvende waarde.
De bijdrage die u betaalt, wordt gebruikt voor de lopende kosten van de plaatselijke
kerk. Het onderhoud van het gebouw, de verwarming, verlichting, personeelskosten,
pastorale projecten, bijzondere vieringen. Het gaat om al die kosten die gemaakt
moeten worden om de kerkdeuren open te houden en u en al die anderen welkom te
heten.
De kerk is voor veel mensen een baken: een markant herkenningspunt in stad of dorp.
De kerkelijke gemeenschap is voor velen daadwerkelijk een houvast voor het leven.
Een geestelijk thuis. En een onbetaalbaar sociaal vangnet voor ouderen, zwakkeren en
minderbedeelden. Maar ook de plaats waar mensen geïnspireerd worden om zelf in
beweging te komen. Ook mensen die geen speciale binding met de kerk hebben,
waarderen de kerk toch vaak als ontmoetingsplek. We komen er samen voor de grote
momenten in het leven, de momenten die het leven meerwaarde geven.
Als christenen willen we de belangrijke plek van de kerk in de samenleving behouden
en de boodschap van het geloof doorgeven aan een nieuwe generatie. Daarom is ook
uw financiële steun blijvend noodzakelijk. Alleen met elkaar kunnen wij de parochies
in stand houden. Uw bijdrage maakt het mede mogelijk dat de kerk Kerkbalans 2011
haar unieke en onmisbare functie kan blijven vervullen. Dat is van waarde. Van
blijvende waarde!

Kerkbalans, daar geef je voor!
Binnenin dit parochieblad vindt u een acceptgiro met een handleiding.

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

19

PLANNING PAROCHIEBLAD IN 2011
Aan het begin van het jaar des Heren 2011 geven wij u hier het overzicht van de
verschijningsdata van de parochiebladen in dit jaar. Wilt u uw misintentie graag in het
blad vermeld zien, of wilt als muziek-, culturele of andere vereniging graag uw
activiteiten via ons blad aankondigen, dan kunt u in onderstaand schema zien wanneer
uw kopij uiterlijk op onze administratie moet zijn aangeleverd. Wellicht een idee, ook
voor secretarissen en ‘pr-managers’ dit overzicht uit te knippen en te bewaren!
Overzicht verschijning Parochiebladen 2011
Parochieblad

kopij aanleveren vóór

blad nr 3 (looptijd 19 feb - 2 april)
blad nr 4 (looptijd 2 april -14 mei)
blad nr 5 (looptijd 14 mei -26 juni)
blad nr 6 (looptijd 26 juni – 6 augustus)
blad nr 7 (looptijd 6 augustus – 10 sept.)
blad nr 8 (looptijd 10 sept. – 22 okt.)
blad nr 9 (looptijd 22 okt. – 26 nov.)

11 februari
25 maart
3 mei
20 juni
29 juli
2 september
14 oktober

2011:

Denkt u eraan?! (zie pag 19)

Pastoraal Team:

Contact:

Pastoor-deken W. van Rens, Kloosterplein 10
Pastoor P. Kerkhofs, Heistraat 9, Einighausen
Kapelaan A. van der Wegen, Oude Markt 24
Diaken B. ter Haar, Baandert 23
Diaken R. Fleischeuer, Patchstraat 2

4512275
4516089
 4512628
 4513381
 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!!

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 19 februari 2011 en loopt tot 2 april.
Kopij aanleveren vóór 11 februari op de administratie (t.a.v. Daniëlle)
Kloosterplein 10 - kantoor-fedpetrus@123telcom.nl
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