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Dit parochieblad is bedoeld voor een periode van 6 weken.
De volgende aflevering verschijnt 14 mei 2011.

HET WORDT PASEN
In het doodspunt van de tijd,
in de donkerste der nachten,
dieptepunt van antimachten,
grondverloren elk verwachten,
werd het Pasen, nieuwe tijd,
nieuwe toekomst, wonderwijd

Inge Lievaart

In dit morgenlijk begin,
in dit heden van Gods dromen
– leven aan de dood ontkomen –
ingeplant en opgenomen,
gaan wij vol verwondering,
nieuwe mens, de toekomst in.

(uit: 'Toen werd het morgen midden in de nacht)
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HIJ ZAG EN GELOOFDE
Uit het evangelie van Johannes (Joh. 20,9):
“Toen ging ook de andere leerling – die het eerst bij het graf
was aangekomen naar binnen: hij zag en geloofde. Want ze
hadden nog niet begrepen hetgeen er geschreven stond, dat
Hij namelijk uit de doden moest opstaan.”
Dat zijn de laatste regels van het evangelie op Paaszondag.
Opvallend is misschien dat we geen namen lezen. Er staat niet Petrus of Johannes,
geen naam. De schrijver (Johannes) wil zichzelf duidelijk niet op de voorgrond
plaatsen. Het gaat hem om de gebeurtenis van de Verrijzenis: ze vinden als eerste
apostelen het lege graf. Ze waren op het spoor gezet door Maria Magdalena en enkele
vrouwen die het lege graf met de weggerolde steen hadden ontdekt. Ze waren totaal
ontredderd: was het roof, ontering van een graf, enzovoort? Met die beklemmende
boodschap klampten zij zich vast aan de eerste volgelingen van Jezus: Petrus en zijn
collega’s die afwezig waren bij de kruisweg en dood van Jezus. Ze zaten met angstige
gedachten en schuldgevoelens bij elkaar. De schrijver Johannes was de enige van de
apostelen die het lijden van Jezus van nabij had gevolgd. Hij had daardoor een
bijzondere genade en band met Jezus opgebouwd: hij had de loutering van het geloof
‘doorstaan’. Daarom loopt hij voorop naar het graf van Jezus. Maar bij het graf
aangekomen, wacht hij op Petrus. Hij gaat niet naar binnen. Petrus gaat als eerste en
we horen zeggen wat hij allemaal aantreft: de zwachtels, zweetdoek…. maar Hem
vindt hij niet. Dan pas komt de andere leerling (dat is Johannes) en opmerkelijk staat
er dan: ‘hij zag en geloofde’! Hij heeft als gelouterde apostel geen bewijsstukken
nodig: Hij gelooft!
Dat geloof wens ik U en mezelf van harte toe!
Zalig Pasen voor U en de Uwen.
Deken W. van Rens

SAM’S KLEDINGINZAMELING VOOR MENSEN IN NOOD
Uw goede, nog draagbare kleding, schoeisel en huishoud-textiel
kunt u weer in gesloten plastic zakken afgeven:
op:
bij:

zaterdag 16 april van 10.00 - 12.00 uur
sacristie Petruskerk - Kerkplein Binnenstad
Pauluskerk – Limbrichterveld

Ook in 2011 steunt Sam’s Kledingactie in Kenia waarin ‘droogte cyclus management’
centraal staat. Samen met lokale hulporganisaties zorgt Cordaid Mensen in Nood ervoor dat
de mensen daar minder kwetsbaar worden in droogte-periodes, door het creëren van nieuwe
inkomstenbronnen of het realiseren van waterbronnen. Meer info: www.samskledingactie.nl
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SITTARDS TRADITIE:KROMBROODRAPEN
Al in de 15e eeuw werden in Sittard broden uitgedeeld aan mensen in armoede. In de
loop van de jaren groeide dit langzaam uit tot de traditie dat de vader van een gezin op
Halfvasten-zondag (Zondag Laetare) in alle vroegte krombroodjes verstopte in de eigen
tuin of op de Kollenberg. De kinderen mochten de broodjes vervolgens gaan zoeken.
Hen werd verteld dat ze uit de hemel waren gevallen Toen dit gebruik na de Eerste
Wereldoorlog in het slop raakte, richtte een aantal Sittardenaren het Krombroodrapencomité op om de traditie in stand te houden.
Ook dit jaar zal het op de zondag van Halfvasten, 3 april, krombroodjes ‘regenen’ op de
Kollenberg. Traditiegetrouw vraagt het comité in de H Mis van 9.30 om Gods Zegen en
in de middag gooit het Krombroodrapen-comité ‘langs de kogelvanger’ - net onder de
St. Rosakapel- duizenden overheerlijke broodjes naar de grabbelende en graaiende
kinderen. Aansluitend is er op de markt een leuk programma met diverse optredens.
Beide evenementen gaan onder alle weersomstandigheden door!
Eenieder van harte welkom op zondag 3 april om 14 uur op de Kollenberg!

VASTENAKTIE 2011
‘Plant iets moois voor een ander!’

Zoals u weet, is op Aswoensdag weer de jaarlijkse Vastenaktie van start gegaan. De
opbrengst is dit jaar bestemd voor de Filippijnen, in het bijzonder voor de inheemse
Mangyan-bevolking op het eiland Mindoro. Zij streven naar een duurzaam beheer van
hun bosrijke omgeving en strijden tegen de dreigende ontbossing ten behoeve van
mijnbouw en grootschalige landbouw. Vastenaktie ondersteunt verschillende partners in
de Filippijnen die niet alleen werken aan bescherming van het bos, maar zich ook
inzetten voor een veilige en duurzame toekomst voor de bevolking. In dit parochieblad
vindt u weer het bekende Vastenzakje. Deze zakjes worden in de Goede Week, 18 t/m
23 april, (in de Baandert 11 t/m 23 april) huis-aan-huis opgehaald. Een karwei waarin
onze vrijwillige collectanten heel wat tijd en energie steken. Helpt u een handje mee
door hen vriendelijk te ontvangen en het Vastenzakje al gevuld klaar te hebben liggen!
Overigens is hulp bij het ophalen óók nog zeer welkom. Hebt u in de Goede Week een
paar uurtjes tijd om te collecteren, belt u dan even de administratie: 4512275.
Denk in deze Vastentijd aan onze arme medemens en geef uw vastenoffer
via Vastenzakje, offerblok in de kerk of giro 1996699 van ‘Kerk en Wereld’

ADVERTEREN IN PAROCHIEBLAD
Er zijn verscheidene reacties binnengekomen van geïnteresseerde bedrijven en
personen. Momenteel wordt er namens het kerkbestuur met hen contact gelegd ter
afronding over prijzen, grootte enz. Waarschijnlijk zullen in het volgende nummer al de
eerste advertenties geplaatst worden.
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COLLEGA HARRY DE ROUW:
PAASZONDAG 50 JAAR PRIESTER
Afgelopen 18 maart was het precies 50 jaar geleden dat onze Sittardse collega en
bisdompriester Harry de Rouw tot priester werd gewijd in de kathedraal van Roermond.
Voor Sittard is Harry geen onbekende! Vooral kwam dat door het feit dat hij -na bijna 10
jaar Oostenrijk- in 1971 weer terugkeerde naar ons bisdom en door de Bisschop tot
priester-catecheet werd benoemd in zijn vertrouwd Sittard. En vanaf die tijd is hij in onze
parochie en dekenaat werkzaam gebleven, in het onderwijs en in de pastoraal. Vandaar
dat heel veel studenten van die dagen hem daarvan kennen.
Maar: wat deed hij dan daarvoor in het buitenland? Het is interessant te weten dat hij na
een jaar kapelaan te zijn geweest in Bocholtz, met toestemming van de Bisschop van
Roermond, op 1 september 1962 een functie als kapelaan aanvaardde te Stockerau in
Oostenrijk, vlakbij Wenen. Het waren de moeilijke jaren van de heropbouw van de
zielzorg in en rondom Wenen. Door het vele oorlogsgeweld waren ook de Oostenrijkse
bisdommen zwaar getroffen, want veel priesters waren o.a. in dienst van het Rode Kruis
en andere oorzaken in de oorlog omgekomen. Zelfs 20 jaar na de Tweede Wereldoorlog
bleef men de Europese bisdommen, priestercongregaties en orden vragen om priesters in
de zielzorg. Dat ging o.a. via het Europa Seminarie (Mgr. Dellepoort was destijds een
zeer bekende naam) en dat toen gevestigd was in Rothem en later in Maastricht. Harry
ging vrijwillig op dat verzoek in en werd zo – met instemming van de Bisschop van
Roermond - kapelaan in Stockerau. Na 4 jaar werd hij benoemd tot kapelaan in WenenGartenstadt. In 1968 volgde hij ook deeltijdstudie theologie aan de Katholieke
Theologische Universiteit van Wenen en deze bekroonde hij in 1970 met de titel
“magisterium in de theologie”. Leuk is het te vermelden dat de destijds
jonge kapelaan ook orgel, piano en gitaar speelde en zo met zijn
kundige pedagogiek de jonge mensen heel nabij kon begeleiden. Zelfs
haalde hij het diploma Ski-leraar en kreeg van het Oostenrijkse
Bundes-ministerium für Unterricht die Bescheinigung “Lehrer Schi”.
In 1971 keerde hij terug naar ons bisdom en werd als priester benoemd tot leraar
godsdienst aan de RK Scholengemeenschap Serviam te Sittard. Vele studenten van
Serviam kennen hem daarom en vaak maak ik mee dat men vraagt naar collega Harry de
Rouw: bijvoorbeeld bij huwelijken, doopsels, en ook bij uitvaarten. Geen wonder: want
hij was leraar godsdienst op Serviam tot 1998: ruim 27 jaar! Bovendien was hij niet een
leraar van zoveel lesuren per week, met heel wat uren voorbereiding enz. Neen, zijn hart
bleef kloppen voor de pastoraal. Zijn studie in de theologie en daarbij vooral de affiniteit
met pedagogiek -waarvoor hij zijn studie in Wenen had gedaan– bracht hem tot een
bijzondere tweede intensieve pastorale taak. Hij werd in 1974 benoemd tot parttime
pastorale medewerker Huize Abshoven (internaat voor 'zeer moeilijk opvoedbare
kinderen'). Dit bijzondere werk deed hij naast zijn leraarschap aan Serviam. Hij was mee
verantwoordelijk voor hulp aan opvoeders van groepen, verzorgde een aangepaste liturgie
voor de bewoners, en nam deel aan allerlei pedagogische en pastorale projecten. Harry
werd daarbij zeer gewaardeerd om zijn talentvolle wijze van aanpak en goede pastorale
contacten met de bewoners van Abshoven. Dit werk heeft hij gedaan tot 1992.
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Vanaf 1998 is onze jubilaris emeritus-assistent in onze parochie en dekenaat. En hoe!
Heel wat diensten van eucharistie, ziekenzalving en preekbeurten nam hij voor zijn
rekening. Een geweldige ontlasting voor het pastorale team van onze binnenstad en
dekenaat. Ook de buren van Harry profiteren van zijn pastorale zorg: de Gemmakapel is
blij om zijn pastorale diensten die hij aanbiedt. Essentieel bij zijn pastorale opstelling is
zijn bescheidenheid en dienstbaarheid: hij zal zich nooit opdringen, integendeel hij is er!
Dat laatste is Harry ten voeten uit. Harry is zich goed bewust van zijn positie als priester
jegens de andere collega’s in de basispastoraal: hij ziet al aankomen waar een andere
collega straks tegen aanloopt, daarom hoorde ik hem vaker zeggen: zal ik dit voor mijn
rekening nemen? Problemen voorkomen en wegnemen. Dat is zijn bijzondere pastorale
inbreng. Als collega’s en kerkbestuur zijn we hem zeer dankbaar en daarom zijn we trots
dat we onze jubilaris bij zijn Gouden Priesterfeest in onze H.Petruskerk mogen begroeten.
Pastoor De Rouw viert zijn jubileummis op Paaszondag 24 april 2011
om 11.30 uur in de St.-Petruskerk, waarbij het St.-Petruskoor deze H.
Mis bijzonder zal opluisteren. Na de plechtige Jubileummis wordt de
jubilaris begeleid naar het Mariapark aan de Oude Markt, alwaar het
Kerkbestuur de jubilaris een receptie aanbiedt tot ongeveer 14.30 uur.
Het Kerkbestuur vindt het een eer dit te mogen doen omdat de jubilaris vanaf 1998 Pro
Deo zijn diensten aan onze kerk heeft aangeboden. De jubilaris zelf heeft aangegeven dat
hij persoonlijk geen cadeaus of attenties wilt. Hij vraagt uitdrukkelijk: ‘als u iets wilt
geven, dan wil ik het graag bestemmen aan 2 doelen:
* als bijdrage aan het in-stand-houden van onze Binnenstadskerken, en
* aan een project in de Wereldkerk: de Missie van onze zusters in de Plakstraat.’
Dus, als u ter receptie komt, neemt u dan een enveloppe met uw gift mee, bij de jubilaris
staat een bus alwaar u uw bijdrage kunt deponeren. Wilt u liever uw bijdrage voor de
jubilaris overmaken, dan kunt u dat doen op banknummer 14 76 03 676 t.n.v.
Kerkbestuur H.Petrus (dit vw giftenaftrek), onder vermelding van: voor jubilaris De
Rouw’. De jubilaris zal zelf de verdeelsleutel bepalen over de beide door hem genoemde
acties en onze penningmeester zal conform zijn wens dit uitvoeren.
Graag sluiten we ons als parochie aan bij de wensen van onze jubilaris. We wensen hem
nu al van harte proficiat, een prachtig Gouden Priesterfeest en Gods Rijkste Zegen.
We spreken de hoop uit dat we de jubilaris nog vele jaren in ons midden mogen hebben:
gezond en vitaal. Harry, proficiat en es God beleef - nog vele jaren in ons midden.
Namens de collega’s priesters, diakens en het kerkbestuur:
Deken Wilbert van Rens

GEBEDSINTENTIES
De pauselijk aanbevolen gebedsintentie voor de maand april luidt: “Wij bidbidden dat de Kerk door een geloofwaardige verkondiging van het Evangelie
steeds een nieuwe grondslag voor leven en hoop kan geven aan de nieuwe generaties.”
Voor mei luidt de intentie: ‘Wij bidden dat zij die werkzaam zijn binnen de
communicatie-media, respect hebben voor de waarheid, voor solidariteit en voor de
waardigheid van iedere mens.”
PAROCHIEBLAD H. PETRUS EN H. MICHAËL – H. BERNADETTE – H. PAULUS
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VOOR EN NA PASEN:
BOEKENMARKT OP ROLDUC

15 en 16 april
De filosofisch-theologische bibliotheek van het Grootseminarie is één van de best
toegeruste vakbibliotheken van Limburg en heeft inmiddels door schenkingen en
erfenissen een vrij groot aantal dubbele boeken verzameld. Op 15 en 16 april wordt een
groot aantal tweedehands boeken -merendeels Nederlands-, Duits- en Engelstalig- voor
een gering bedrag te koop aangeboden: doubletten uit het filosofische en theologische
bestand, boeken over o.a. (kerkelijke) kunst en architectuur, natuur-wetenschappen,
bellettrie, reisgidsen, Limburgensia en een verzameling klassieke CD’s. De opbrengst
komt voor de helft ten goede aan de Vastenaktie van het Grootseminarie, voor de andere
helft aan de bibliotheek van het Grootseminarie. Ook worden (gratis) rondleidingen van
ca. 20-30 minuten in de bibliotheek verzorgd, vrijdag om 14.30 en 16.30 uur, en op
zaterdag om 12.00 en 14.00 uur.
Plaats:
Grootseminarie Rolduc in Kerkrade
Dag en tijd: vrijdag 15 april 14.00 – 18.00 uur, zaterdag 16 april 10.00 – 16.00 uur
Informatie: www.rolduc.nl.

CHRISMA-MIS IN ROERMOND

woensdag 20 april
Op de vooravond van Witte Donderdag, woensdag 20 april, vindt in de
Christoffelkathedraal te Roermond weer de chrisma-mis plaats: een feestelijke viering
waarin de heilige oliën (de chrismata) gewijd worden en de priesters hun
wijdingsgelofte aan de bisschop vernieuwen. Mgr.Wiertz gaat in aanwezigheid van de
kanunniken, dekens en vele andere priesters en diakens, voor in de Eucharistieviering.
De plechtigheid begint om 19.00 uur en is voor iedereen toegankelijk.

THE PASSION

Witte Donderdag 21 april
'The Passion': een groot, uniek muzikaal evenement, dat middels
hedendaagse (pop)muziek het lijden en sterven van Jezus verbeeldt. Het
is gebaseerd op de Manchester Passion die de BBC in 2006 live uitzond.
The Passion vindt plaats op Witte Donderdag in Gouda, -in een
unieke samenwerking van o.m. de EO en RKK, de Protestantse en
Rooms-Katholieke Kerk en het Nederlands Bijbelgenootschap. Voorafgaand is om 18
uur een speciale Witte Donderdagviering in de Josephkerk en na afloop is er een
'afterparty' om samen te komen, te verdiepen en na te praten. U kunt erbij zijn:!
- meld u aan voor één van de bussen die ook vanuit Limburg naar Gouda rijden
( info en opgave (vóór 15 april): via www.jongkatholiek.nl -kopje ‘jongeren’)
U neemt dan deel aan de startviering, de maaltijd en The Passion op de markt,
en rond 22.00 uur keert de bus weer huiswaarts. Kosten € 10,00 p.p. Exacte tijden
en plaatsen van opstappen worden bekend na sluiting van de inschrijving.
- volg het via de televisie: live uit op Witte Donderdag op Nederland 3 (20.30 uur)
of in de herhaling op Paaszaterdag om 21.55 uur.
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MEEVIERDAGEN HEILIG TRIDUÜM

Witte Donderdag t/m Paaszondag

Voor wie wil, bestaat de mogelijkheid om het Heilig Paastriduüm mee te vieren met de
seminarie-gemeenschap in Abdij Rolduc te Kerkrade. Het programma omvat o.m.
deelname aan de liturgische plechtigheden in de Abdijkerk, gelegenheid tot nachtelijke
aanbidding, enkele voordrachten, de ‘stille dag’ op Goede Vrijdag en een boeteviering.
Plaats:
Grootseminarie Rolduc in Kerkrade
Aanvang:
Witte Donderdag 21 april tussen 17.00 en 18.00 uur
Sluiting:
Paasochtend, zondagmorgen 24 april
Informatie: mw. Lux-Zinzen,  045-5466930 of g.lux@bisdom-roermond.nl
.

DAGBEDEVAART BANNEUX

Op woensdag 11 mei wordt weer een bezoek gebracht aan het
Maria-bedevaartsoord Banneux. Op het programma staan een H.
Mis, diner, Rozenkransgebed, Lof met ziekenzegening en koffie
met vlaai. Kosten € 39,50 pp. (alleen busvervoer: € 18,50 p.p).
Voor info en opgave kunt u terecht bij Mw. Gieskens, Mgr. Claessensstr. 33  4519039.

VOOR DE JEUGD:
WJD MADRID: aanmelden kan nog net!
Volg de ontwikkeling in de aanloop van de WereldJongerenDagen via:
www.jongkatholiek.nl. Info over de Bisdomreizen:
de heer Valke: 0475-386824

DIOCESANE WJD-VIERING

Palmzondag 17 april
Op Bisdom-niveau wordt ieder jaar op kleinere schaal een WereldJongerenDag gevierd
en wel op Palmzondag.Om 14 uur zijn alle jonderen welkom in Congrescentrum Rolduc,
waar een bijzonder optreden plaatsvindt: een concert van de poprockband Nobuts. Om
14.30 uur start het concert 'In via sacra'; een bijzondere kruisweg in muziek en
indrukwekkende videoprojecties. Rond 16.00 uur houdt mgr. De Jong een lezing over de
boodschap van de Paus voor deze jongerendag. Dan volgt nog een toelichting op de WJDreizen, een gebedsdienst en een samenkomst rond 18.00 uur met soep en broodjes.
Plaats:
congrescentrum Abdij Rolduc te Kerkrade
Tijd:
14.00 – 18.30 uur
Meer ino en opgave:
m.degens@bisdom-roermond.nl of  0475- 386892

UIT DE MOND VAN KINDEREN
In de aanloop naar Pasen herhaalt de juf nog eens het verhaal van
de uittocht uit Egypte. Chloë (8 jaar) weet nog wel hoe het zat:
“Mozes heeft het joodse volk bevrijd uit de slagerij.”!
PAROCHIEBLAD H. PETRUS EN H. MICHAËL – H. BERNADETTE – H. PAULUS
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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
Tilly Timmers-Keuren, Odasingel 863, 91 jaar
Jos Kretzers, Beukenlaan 5, 62 jaar
Zus Joffroy, Eisenhowerstr 45, 87 jaar
Nellie Mols-Canton, Leliestraat 32, 63 jaar
zuster Huberta (Wollschläger), Kollenberg 2, 98 jaar
zuster Marisstella (Grotendorst), Plakstraat 24, 95 jaar
Jan Beursgens, Lindenhof 74, 87 jaar
Pierre Joosten, Stationdwarsstraat 10 A, 77 jaar
Ton Linssen, Donatusplein 20, 72 jaar
Günter Rademachers, Korhoenstraat 24, 67 jaar
zuster Claire Joseph (Marx), Hoogstaete , 87 jaar

†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†

14- 2- 2011
22- 2- 2011
24- 2- 2011
26- 2- 2011
3- 3- 2011
8- 3- 2011
11- 3- 2011
18- 3- 2011
21- 3- 2011
26- 3- 2011
27- 3- 2011

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

GEDOOPT
Colin, zoon van echtpaar Boreas-D’Errico, Andersonstraat 32
Britt, dochter van echtpaar Haas-Gielen, Tulpenstraat 2
Djévany, dochter van echtpaar Meller-Visser, Vostaertstraat 1
Mika, zoon van echtpaar Thissen-Tobben, Erasmusstraat 19

13-3- 2011
13-3- 2011
20-3- 2011
27-3- 2011

Gefeliciteerd! Wij bidden dat Colin, Britt, Djévany en Mika onder de goede zorgen van hun
ouders en naar hun voorbeeld en ook dat van hun peetouders en van de hele geloofsgemeenschap,
mogen opgroeien tot goede christenen.
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KERKELIJK HUWELIJK
gaan huwen:
Arthur Neuhof en Nadine Eberson, Hulsestraat 26
Marijn Jonker en Andrea Greven, Erasmusstraat 12
Ivo Linssen en Petra Bongers, Millenerweg 24, Tuddern

20 mei 2011 (Maastricht)
10 juni 2011 (Eygelshoven)
11 juni 2011

‘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)

Aanstaande bruidsparen die voornemens zijn een kerkelijk huwelijk te sluiten,
neemt u a.u.b. contact op met diaken Ter Haar: 4513381!

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

AVOND IN DE VASTENTIJD
‘De opwekking van Lazarus’
5 april
De laatste van de avonden ter voorbereiding op Pasen, met een inleiding door pastoor
B. Hegge, uitstelling van het Heilig Sacrament en uitwisseling.
Tijd:
19.30 -21.30 uur
Kosten: vrije bijdrage
BEZINNINGSDAG -in stilte

‘Bekering: de ware christelijke bevrijding’
ervaring, praktijk, structuur

16 april

Een bekering is definitief en beslissend, maar dit fundamentele besluit moet zich in het hele
leven realiseren” (Benedictus XVI, 2008). Wat houdt bekering in? Hoort het kruis daarbij?
Waarom is christen een erenaam? Jezus en enkele grote christelijke gestalten wijzen ons
daarbij de weg aan de vooravond van de Goede Week.
Leiding: mgr. dr. Joris Schröder
Tijd:
10.00-17.00 uur
Kosten: € 12,-- (lunchpakket meebrengen)
BEZINNINGSDAGEN -in stilte

“Zo oud en zo nieuw
als de weg naar Jeruzalem”

26 t/m 29 april

In deze dagen mediteren we over het Geheim van Pasen.
Hoe is de Levende op verborgen wijze bij ons op de levensweg?
Leiding: pater Frans Vervooren
Aanvang: dinsdag 26 april, 15.00 uur
Sluiting: vrijdag 29 april,13.30 uur
Kosten: € 150,-INFORMATIE: Bezinningshuis Regina Carmeli, Kollenberg 2, 6130 AA Sittard,
 
 4525380, Zr. M. Gisela of www.carmeldcj.nl.
PAROCHIEBLAD H. PETRUS EN H. MICHAËL – H. BERNADETTE – H. PAULUS
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VIERING MET ZIEKENZALVING

dinsdag 12 april

Ieder jaar houden de zusters van Agnetenberg in de vijfde week van de Veertigdagentijd
een Heilige Mis met ziekenzalving voor hun zieke en zwakke medezusters. Ook
parochi-anen die graag de ziekenzalving willen ontvangen, zijn van harte welkom in
deze viering op dinsdag 12 april om 17 uur in de kapel in de Plakstraat.
Het Sacrament van de Ziekenzalving ‘geeft heel de mens hulp en steun tot zijn heil,
schenkt hoop en vertrouwen op God, sterkt tegen beproevingen en tegen angst voor
lijden en dood’. Jezus, die zelf zijn leven geheel in handen van de Vader heeft gelegd,
heeft ons dit sacrament gegeven als krachtige hulp in de nood. Het is duidelijk bedoeld
voor alle gelovigen die ernstig verzwakt zijn door ouderdom of ziekte, en het is een
sacrament dat meerdere malen ontvangen kan worden.
Wilt u, of wellicht een familielid, buur of kennis, graag aan deze Mis met zalving
deelnemen, neemt u dan even contact op met de deken, kapelaan of één van de diakens!

GEZINSVIERING PALMPASEN - tevens Presentatieviering
Op zaterdag 16 april is er om 18.00 in de St.-Petruskerk weer een
speciale Gezinsviering! Met palmtakjes en versierde Palmpasen-stokken
vieren en gedenken we op deze vooravond van Palmzondag de intocht
van Jezus in Jeruzalem. Tevens zullen in deze H.Mis de Communicantjes
van dit schooljaar zich aan de parochie presenteren. Van harte welkom!
Ook op Paasmaandag is om 11.30 uur een Gezinsmis, met aansluitend paaseieren zoeken!

UW AANDACHT S.V.P.
IN DE VEERTIGDAGENTIJD in onze St.-Petruskerk:
elke zondag om 16.30 uur: Vesperdienst - elke vrijdag om 19.30 uur: Kruisweg

Zondag 3 april: Halfvasten, Vierde zondag van de Veertigdagentijd,
Zondag “Laetare”. Aan het eind van de H.Mis van 9.30 uur in de
Michielskerk worden traditiegetrouw de krombroodjes gezegend en
aan de kerkgangers uitgedeeld. De H.Mis van 11.30 uur in de
Petruskerk is een speciale Gezinsmis; groot en klein: welkom!
Zondag 10 april: Vijfde zondag van de Veertigdagentijd
Zaterdag 16 april: Sam’s Kledingactie Mensen-in-Nood. Om 18.00 uur in de St.Petruskerk: Gezinsviering met presentatie van de Eerste-Communicanten van dit jaar.
GOEDE WEEK
Zondag 17 april: Palm- of Passiezondag: aan het begin van alle vieringen wijding van de
palmtakken en lezing van het palmevangelie van Matteüs.
Van 17 t/m 23 april huis-aan-huis-inzameling van de Vastenzakjes!
Dinsdag 19 april: aansluitend aan de avondmis van 19.00 uur in de St.-Petruskerk:
Boeteviering ter voorbereiding op het Paasfeest, met aansluitend de mogelijkheid het
Sacrament van Boete en Verzoening persoonlijk te ontvangen.
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Donderdag 21 april: Witte Donderdag: Wij vieren en gedenken de instelling van de
heilige Eucharistie en het heilig Priesterschap door onze Heer Jezus Christus. Vanaf
16.00 uur wordt de H. Paascommunie gebracht aan zieken en aan-huis-gebondenen.
Om 19.00 uur wordt in de St.-Petruskerk voor de drie parochies gezamenlijk de
Plechtige H. Mis van Witte Donderdag gevierd, m.m.v. het Michielkoor,
waarna tot 24.00 uur gelegenheid is tot stille aanbidding van het heilig Sacrament.
Vrijdag 22 april, Goede Vrijdag: Verplichte vasten- en onthoudingsdag.
Wij vieren en gedenken het heilbrengende lijden en sterven van onze Heer
Jezus Christus. Om 15.00 uur in de St.-Petruskerk (óók in de Pauluskerk)
de plechtige Kruisweg. Om 19.00 uur in de St.-Petruskerk de plechtige liturgie
van Goede Vrijdag met lezingen, lijdensverhaal, kruisverering en communiedienst
Zaterdag 23 april, Paaszaterdag of Stille Zaterdag:
Om 21.00 uur begint de Paaswake (Pauluskerk: 20.30 u), waarin de Paasboodschap van
de Verrijzenis wordt verkondigd en uitgejubeld, en onze doopbeloften hernieuwd worden.
Zondag 24 april, Hoogfeest van Pasen, Verrijzenis van de Heer. Wij vieren de
Verrijzenis van onze Heer Jezus Christus, waarmerk en onderpand van onze eigen
verrijzenis uit de dood. De Heilige Missen zijn als op zondag. In de H Mis van 11.30 uur
vieren we het Gouden Priesterfeest van emeritus-pastoor De Rouw
Maandag 25 april: Paasmaandag, Maandag onder het octaaf van Pasen.
De Missen zijn als op zondag. De H.Mis van 11.30 uur is een Gezinsmis; aansluitend zijn alle kinderen uitgenodigd mee te gaan paaseieren zoeken; bij
mooi weer buiten, bij slecht weer in het ZMC-honk (Leijenbroekerweg 31).
Dinsdag 26 tot en met zaterdag 30 april: Paasoctaaf: een week lang vieren wij
het Hoogfeest van Pasen, van de Verrijzenis van de Heer.
Zaterdag 30 april: Koninginnedag
Om 10.30 uur is er in de St-Petruskerk een Oecumenische Gebedsviering,
opgeluisterd door onze harmonie Sint Joseph en de Oratoriumvereniging.
Zondag 1 mei: Tweede Zondag van Pasen, Zondag vd Goddelijke Barmhartigheid,
Beloken Pasen, Zaligverklaring van Paus Johannes Paulus II.
Woensdag 4 mei: Bij gelegenheid van de Dodenherdenking is er om 18.45 uur een
gebedsdienst in de kapel van de Zusters van St. Agnetenberg in de Plakstraat, mmv het
Michielkoor, en aansluitend een stille tocht naar de begraafplaats.
Donderdag 5 mei: Bevrijdingsdag.
Vrijdag 6 mei: Eerste Vrijdag van de maand, toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus.
Vanaf 17.00 uur wordt de Heilige Communie rondgebracht aan zieken en aan-huisgebondenen.
Zondag 8 mei: Derde Zondag van Pasen. Moederdag.
14 en 15 mei: Petrusfestival
Op de donderdagen in mei vervalt het Lof en Heilig Uur in de Petruskerk,
omdat wij ons dan aansluiten bij de Maria-vieringen in de Basiliek:
dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag: 15.30 Mariaviering
donderdag 18.30 uur: Marialof met Rozenhoedje en noveengebed

Heeft u tijd om mee te helpen de Vastenzakjes op te halen? Graag!
Belt u even de administratie:  4512275
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KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES
Attentie: het vólgend parochieblad bestrijkt de periode van 14 mei tot 26 juni 2011.
Misintenties die u daarin graag vermeld wilt zien, dienen uiterlijk opgegeven te zijn op
donderdag 5 mei 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 2 april
19.00 uur ev voor overl ouders en broer
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
Meerts en tev H. Antonius
ev voor priester-roepingen in parochie,
Woensdag 6 april
08.00 uur ev tev St. Joseph v goede gezinnen
dekenaat en bisdom
18.00 uur gestpljrd Jean Willems; plev voor en de moed om godsdienstig te leven, voor
overl priesters en voor roepingen
de levende en overledenen vd fam Dieteren
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
en de fam Hellbach, en voor Anita
Donderdag 7 april
Hellbach, ter nagedachtenis aan Ben, Jo en
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
Freek Boels, overl echtelieden Schrijenev fam Wyszenko, Meerts en Hendriks
Tholen; nadienst Jos Kretzers, Zus Joffroy,
Jan Beursgens, Pierre Joosten, Ton Linssen, 19.00 uur gestjrd Trude Zeekamp; ev voor
de zielenrust van Bertha Mevissen
Günter Rademachers (samenzang)
19.30 uur Lof (samenzang)
Zondag 3 april, Halfvasten
Vrijdag 8 april
Zondag Laetare,
Vierde Zondag van de Veertigdagentijd 08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev overl echtpaar Kaptein11.30 uur Gezinsmis
Haagmans, overl ouders Schaekens-Peulen
plzwd TillyTimmers-Keuren; gestpljrd
en zonen Jozef en Martin
ouders Custers-Stassen, overl echtpaar
19.30 uur Kruisweg
Grijs-Heylands, overl echtpaar DaniëlsZaterdag 9 april
Laumen, voor zielenrust van pastoor-deken
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
mgr Ben Janssen, van zijn ouders,
ev tev OLV en H. Bernadette voor het
echtelieden Janssen-De Ponti, en van zijn
geestelijk en tijdelijk welzijn
broers en zusters; gestplev overl ouders
18.00 uur gestpljrd overl ouders Paques-Dols
Eyckeler-Buijzen en dochter Marijke;
en dochter Elvire; pljrd overl ouders Math. en
pljrd echtp Vroemen-Bemelmans en Tiny
Fien Thissen-Janssen, ouders LommenVroemen-Kleinjans (samenzang)
Peeters; plev Leonie Dieteren-Meyer;
16.30 uur Vespers
nadienst Jan Beursgens, Pierre Joosten, Ton
Maandag 4 april
Linssen, Günter Rademachers (samenzang)
08.00 uur ev tev de H. Geest voor allen,
Zondag 10 april
die in ons bisdom en in de parochies zijn
Vijfde Zondag van de Veertigdagentijd
gesteld om leiding te geven
11.30 uur gestpljrd voor de zielenrust van
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Willy Karmelk-Oremus en haar echtgenoot;
Dinsdag 5 april
gestplev overl fam Muyres-Maessen; pljrd
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
ev tev de H. Engelbewaarders uit
Ton Schalkx en Juliëtte van Banning; plev
dankbaarheid voor bescherming en leiding
ouders Gisbertz-Wijnen en kinderen
(Petruskoor)
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16.30 uur Vespers
Maandag 11 april
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
ev overl ouders Leonard Dieteren en Maria
Brandts uit dankbaarheid
19.00 uur gestev em-pastoor Eduard Hoenen
Dinsdag 12 april
08.00 uur ev Martin Meuwissen en dochter
Josette, fam Wyszenko, Meerts en Hendriks
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Woensdag 13 april
08.00 uur ev tev H Odilia
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen,
overledenen vd fam Feron-Hoenen
Donderdag 14 april
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
ev tev OLV en H. Bernadette voor het
geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
19.00 uur ev overl ouders en broer Meerts,
voor de zielenrust van Bertha Mevissen
19.30 uur Lof (samenzang)
Vrijdag 15 april
08.00 uur gestev Lies Roppe en overledenen
vd fam Roppe-Kissels, R.P. Jan Janssen
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
ev voor heilige priesters en religieuzen en
voor de vrede
19.30 uur Kruisweg
Zaterdag 16 april
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
ev tev H. Bernadette
18.00 uur Gezinsmis-Presentatiemis
plzwd Nellie Mols-Canton; gestpljrd overl
echtpaar Martens-Van Loo; gestplev voor
zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs en
Maria Hubertina Catharina Krux; nadienst
Pierre Joosten, Ton Linssen,
Günter Rademachers (samenzang)
GOEDE WEEK
Zondag 17 april, Palm- of Passiezondag
11.30 uur plzwd Jan Beursgens; gestpljrd
overl ouders Kretzers-Nortier; plev over
familieleden Pier-Weijzen (Bernadettekoor)
16.30 uur Vespers
Maandag 18 april
08.00 uur ev uit dankbaarheid
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

Dinsdag 19 april
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
ev fam Wyszenko, Meerts en Hendriks
19.00 uur gestev Frits Pfennings
19.30 uur Boeteviering (samenzang)
Woensdag 20 april
08.00 uur tev deken Tijssen
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 21 april, Witte Donderdag
PAASTRIDUÜM
08.00 uur geen H. Mis
19.00 uur gestplev voor de zielenrust van mgr
Ben Janssen, echtp Caulfield-Tholen; pljrd
Boy Werdens; ev voor de zielenrust van
Bertha Mevissen (Michielkoor)
Vrijdag 22 april, Goede Vrijdag
15.00 uur Kruisweg (samenzang)
19.00 uur Kruisverering (samenzang)
Zaterdag 23 april, Stille Zaterdag
HOOGFEEST VAN PASEN,
Heilige Paasnacht
21.00 uur Paaswake gestpljrd voor de
zielenrust van pastoor-deken mgr. Ben
Janssen, van zijn ouders, echtelieden Janssende Ponti, en zijn broer en zusters; gestplev
levende en overl leden vd fam TriepelsVermij en Jansen-Renckens en voor Zef en
Truus Triepels-Janssen, voor de zielenrust v
overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria
Hubertina Catharina Krux; plev Lien
Beursgens-Verwijlen, overl ouders GieskensMartens en Gieskens-Muris; nadienst Pierre
Joosten, Ton Linssen, Günter Rademachers
(Petruskoor)
Zondag 24 april, Paaszondag,
Verrijzenis van de Heer
11.30 uur gestpljrd Margriet RoebroekDiederen, overl echtp Van den CampPasmans en dochter Riet van den Camp,
overl fam Mertens-Pötsch, Lies Roppe en
overledenen vd fam Roppe-Kissels, overl
ouders Sjeng Janssen en Maria JanssenSchurgers; pljrd ouders Jeu Tonglet en Maria
Boonen en Tillie Tonglet-Kusters, Mieke
Geraedts-Derhaag; plev Cor de Wit en Dory
Neilen, Miny Reijnders-Kuijpers, Jan
Konings en ouders W. Köhlen-Janssen,
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levende en overl leden vd fam Brouwers-Van
Berkum, om genezing op voorspraak van de
H Gemma (Petruskoor)
Maandag 25 april,
Tweede Paasdag
11.30 uur Gezinsmis : 1e pljrd Walter
Rovers; plev voor levende en overl leden van
KBO-afd ‘De Baandert’ (samenzang)
Dinsdag 26 april
dinsdag onder het octaaf van Pasen
08.00 uur gestev Freek Boels;
ev overledenen vd fam Smeets-Bouwels
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Woensdag 27 april
woensdag onder het octaaf van Pasen
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev Corry Close en familie,
overl ouders Kleinjans-Kühnen
Donderdag 28 april
donderdag onder het octaaf van Pasen
08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en
Hendriks en mgr Ben Janssen
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen,
overleden echtpaar Meulenberg-Kleuters;
ev voor de zielenrust van Bertha Mevissen
19.30 uur Lof (samenzang)
Vrijdag 29 april
vrijdag onder het octaaf van Pasen
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
ev voor overl priesters en voor roepingen
19.00 uur gestev Louis Corbeij
Zaterdag 30 april
zaterdag onder het octaaf van Pasen
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen,
overl echtp Lejeune-Hassig; ev overl
grootouders Simonis-Tummers en ouders
Hage-Simonis,
10.30 uur Oecumenische Dienst bgv
Koninginnedag (Sint Joep -Oratoriumvereniging)
18.00 uur gestplev voor de zielenrust van
overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria
Hubertina Catharina Krux; plev fam Arnold
Dieteren-van Neer-Meyer; nadienst Ton
Linssen, Günter Rademachers (samenzang)
Zondag 1 mei, Beloken Pasen,
Tweede Zondag van Pasen,
zondag vd Goddelijke Barmhartigheid

14

11.30 uur gestpljrd Martijn Canisius en Lie
Canisius-van Leeuwen, overl ouders en
grootouders Claessens-Van Eylen en zoon
Eddy Claessens, Bèr en Mia DurlingerWillems (Petruskoor)
Maandag 2 mei
H. Athanasius, bisschop en kerleraar
08.00 uur ev tev de H. Geest voor allen, die
in ons bisdom en in de parochies zijn gesteld
om leiding te geven
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Dinsdag 3 mei
HH Filippus en Jakobus, apostelen
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; ev
tev de H. Engelbewaarders uit dankbaarheid
voor bescherming en leiding
19.00 uur ev voor overl ouders en broer
Meerts en tev H. Antonius
Woensdag 4 mei
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
ev tev St. Joseph v goede gezinnen en de
moed om godsdienstig te leven
19.00 uur gestev overl echtp KapteinHaagmans
Donderdag 5 mei
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
ev fam Wyszenko, Meerts en Hendriks
19.00 uur gestev R.P. Jan Janssen;
ev voor de zielenrust van Bertha Mevissen
Vrijdag 6 mei
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev het Heilig Hart van Jezus;
ev Robert Thijssen en levende en overl leden
vd fam Thijssen en Sevens, voor heilige
priesters en religieuzen en voor de vrede
Zaterdag 7 mei
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; ev
ouders Vleugels-Dieteren, voor priesterroepingen in parochie, dekenaat en bisdom
18.00 uur plzwd Pierre Joosten; gestplev
overl ouders Beursgens-Schörgers; plev
Christien Mohling-Ubben, voor de levende en
overledenen vd fam Dieteren en de fam
Hellbach en voor Anita Hellbach (samenzang)
Zondag 8 mei
Derde Zondag van Pasen,
11.30 uur gestplev Guus van Aubel
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(Michielkoor)
Maandag 9 mei
08.00 uur gestev overl ouders en grootouders
Corbeij-Kerrens, echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestpljrd ouders Blous-Ten Dijck;
gestev Corry Close en fam
Dinsdag 10 mei
08.00 uur ev overl ouders Leonard Dieteren
en Maria Brandt uit dankbaarheid
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Woensdag 11 mei
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
ev ter ere van H Odilia

19.00 uur gestev overl echtp. Feron-Hoenen
en em-past. Eduard Hoenen
Donderdag 12 mei
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
ev fam Wyszenko, Meerts en Hendriks
19.00 uur ev voor de zielenrust van Bertha
Mevissen
Vrijdag 13 mei
H. Servatius, bisschop
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur ev echtp Keymis-Buyink
Zaterdag 14 mei
08.00 uur gestjrd Robert Könings; gestev
echtp Caulfield-Tholen

ST.-MICHIELSKERK
Zondag 3 april, Zondag Laetare
en echtg Zus Cornelissen-Konings; gestplev
Vierde Zondag vd Veertigdagentijd
Corry Wetzels-Wilms en voor bijz. intentie,
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
voor de zielenrust v overl echtp Jan Gerard
09.30 uur; gestpljrd Willem Paulissen en
Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux;
echtg Catharina vd Tol; gestplev voor de
pljrd Roos IJzendoorn-Wagemans, Adrianus
zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs en
Oomens en zijn zus Hendrika (Michielkoor)
Maria Hubertina Catharina Krux plev voor
Maandag 25 april, Tweede Paasdag
de overl en levende leden van het
Verrijzenis van de Heer
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Krombroodrapencomité (samenzang)
09.30 uur gestplev fam Derrez (samenzang)
Zondag 10 april
Zondag 1 mei, Beloken Pasen,
Vijfde Zondag vd Veertigdagentijd
Tweede Zondag van Pasen,
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
zondag vd Goddelijke Barmhartigheid
09.30 uur gestplev voor de zielenrust v
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria
09.30 uur gestpljrd fam Tummers-Van Erp;
Hubertina Catharina Krux (samenzang)
gestplev voor de zielenrust v overl echtp Jan
Zondag 17 april, Palm- of Passiezondag
Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Krux; pljrd Jan Peters (samenzang)
09.30 uur gestplev voor de zielenrust v
Zondag 8 mei
overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria
Derde Zondag van Pasen
Hubertina Catharina Krux (samenzang)
08.30
uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Zondag 24 april, Paaszondag,
09.30
uur gestplev voor de zielenrust v overl
Verrijzenis van de Heer
echtp
Jan
Gerard Grijs en Maria Hubertina
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Catharina Krux (samenzang)
09.30 uur gestpljrd Peter Janssen en
Elisabeth Heuts, diaken Thijs Cornelissen
BASILIEK VAN O.L. VROUW VAN HET H. HART
Zaterdag 2 april
Zondag 3 april, Halfvasten
09.00 uur voor overl echtgenoot, vader en
Zondag Laetare,
opa dhr Jo Göbbels, voor een fam in Tilburg
Vierde Zondag van de Veertigdagentijd
en voor overl echtgenoot, voor overl echtp
10.30 uur overl ouders Van den BrockCaulfield-Tholen
Limpens, alle levende en overl leden vd
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Aartsbroederschap, overl echtp CaulfieldTholen
Dinsdag 5 april
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 7 april
10.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans
en leden vd Aartsbroederschap, dank aan
OLV voor het delen van 50 jaar lief en leed,
Riet en Henk, overl echtp Caulfield-Tholen
Zaterdag 9 april
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Zondag 10 april
Vijfde Zondag van de Veertigdagentijd
10.30 uur uit dankbaarheid voor 80e
verjaardag en tevens voor overl ouders en
familieleden, overl echtp Caulfield-Tholen
(Basiliek-koor)
18.30 uur Eva Vita, Evangelisatieviering
Dinsdag 12 april
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 14 april
10.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans
en leden vd Aartsbroederschap, voor overl
ouders en familie, voor overl echtp
Caulfield-Tholen
Zaterdag 16 april
09.00 uur voor overl echtp Caulfield-Tholen
Zondag 17 april,
Palm- of Passiezondag
10.30 uur voor overl echtp Caulfield-Tholen
Dinsdag 19 april
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
PAASTRIDUÜM:
Witte Donderdag + Stille Zaterdag:
géén H.Miss
HOOGFEEST VAN PASEN,
Zondag 24 april, Paaszondag,
Verrijzenis van de Heer
10.30 uur voor ouders Castro-Schellinx,
overl echtp Caulfield-Tholen (Basiliek-koor)
Maandag 25 april,
Tweede Paasdag
10.30 uur jaardienst voor Toussaint Starren,
voor overl echtp Caulfield-Tholen
Dinsdag 27 april

dinsdag onder het octaaf van Pasen
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 29 april
donderdag onder het octaaf van Pasen
10.30 uur voor de leden vd Kinderkrans en
de Aartsbroederschap, voor overl echtp
Caulfield-Tholen,
Zaterdag 30 april
09.00 uur, overl echtp Caulfield-Tholen
(Basiliek-koor)
Zondag 1 mei, Beloken Pasen,
Tweede Zondag van Pasen,
zondag vd Goddelijke Barmhartigheid
10.30 uur Bedevaart Wijnandsrade
jaardienst voor Louis Cremers, Clara
Bemelmans en zoon Frans, jaardienst voor
Pierre Schmeits, voor alle levende en overl
leden vd Aartsbroederschap, overl echtp
Caulfield-Tholen,
18.30 uur Eva Vita, Evangelisatieviering
Dinsdag 3 mei
HH Filippus en Jakobus, apostelen
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 5 mei
10.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans
en leden vd Aartsbroederschap, voor overl
echtp Caulfield-Tholen,
Zaterdag 7 mei
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen,
ter intentie van overl echtgenoot, vader en
opa Jo Göbbels
Zondag 8 mei
Derde Zondag van Pasen
10.30 uur jaardienst Bertha BrouwersNieling, voor overl ouders Van den BrockLimpens, voor overl echtp CaulfieldTholen (Basiliek-koor)
Dinsdag 10 mei
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 12 mei
10.30 uur de kinderen vd Kinderkrans en
leden vd Aartsbroederschap, overl heer Twan
Goossens, overl echtp Caulfield-Tholen
Zaterdag 14 mei
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
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Diaken B. ter Haar: Baandert 23  4513381
Administratie Parochiecluster: Kloosterplein 10,  4512275
Kerkbijdrage: Giro 157.19.73


VASTENACTIE 2011
In dit parochiebal treft u weer het vertrouwde
Vastenzakje!Zoals gebruikelijk zullen in de laatste twee weken van de Vastentijd de
medewerkers bij u thuis aanbellen met de bekende vastenzakjes. Dat is dus tussen 11 en
23 april. Treffen de medewerk(st)ers u niet thuis aan, dan kunt u het door u gevulde zakje
ook in de brievenbus van de pastorie deponeren. Dit jaar heeft Vastenaktie één land
centraal gesteld: de Filippijnen. Lees hier meer over op pagina 3.
H.COMMUNIE VOOR AAN HUIS GEBONDENEN
Bent u met Pasen niet in de gelegenheid naar de kerk te komen en wilt u toch de
H.Communie ontvangen, geef dit dan even door: pastorie: Baandert 23, tel. 4513381. Ook
u zult dan op Witte Donderdag 21 april thuis de H.Communie gebracht krijgen.
Op vrijdag 6 mei (1e vrijdag van de maand) wordt in de namiddag de H.Communie in de
parochie rondgebracht.
KBO BAANDERT
Op 2e Paasdag is in de Petruskerk om 11.30 uur een H.Mis voor de levenden en overleden
leden van de KBO afdeling de Baandert.
VERBOUWING BERNADETTEKERK / OPENING MORTUARIUM
Met een kleine vertraging van enkele weken heeft Monuta Wauben haar bouwwerkzaamheden afgerond. Met ingang van 11 april a.s. zal zij het uitvaartcentrum van op
het terrein van het oude Maaslandziekenhuis verlaten en haar intrek nemen in een
gedeelte van de Bernadettekerk. Het resultaat is al aan de buitenkant van de kerk in ieder
geval goed te zien en de binnenkant is ook mooi geworden. Monuta wil dan ook de buurt
graag op de koffie uitnodigen op donderdag 7 april a.s. tussen 18.00 en 20.00 uur.
U kunt dan met uw eigen ogen aanschouwen welk werk verzet is. De officiële opening
vindt t.z.t. plaats. Binnenkort kan ook de aanstuurkast van het carillon aangesloten
worden, zodat de klanken van de klokjes weer in de Baandert zullen klinken. Intussen
hebben we de plannen voor de Urnenhof en de inrichting van een Bernadettekapel nu
helemaal uitgewerkt en zijn alle offertes daartoe ontvangen. Dat betekent dat we
binnenkort spijkers met koppen kunnen slaan. U wordt uiteraard via het parochieblad
verder op de hoogte gehouden.
KERKBALANS 2011: EEN KERK IS VAN BLIJVENDE WAARDE
Uw kerkbijdrage kunt u overmaken op gironummer 157.19.73
t.n.v. Parochie H.Bernadette, Baandert 23, Sittard.
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St. Paulusparochie - Limbrichterveld - Hoogveld
St. Pauluskerk: Whitestraat 2
Diaken R. Fleischeuer: Patchstraat 2,  4528072
Administratie Parochiecluster: Kloosterplein 10,  4512275
Kerkbijdrage: Postbank 3268633 - Rabobank 147607558


4E ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD
Zaterdag 2 apr
Maandag 4 apr
Woensdag 6 apr

19.00 u. OLV van Lourdes
19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
19.00 u. t.e.v. H. Antonius
5E ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD

Zaterdag 9 apr
19.00 u. Presentatieviering Eerste Heilige Communicantjes
Maandag 11 apr 19.00 u. OLV van Lourdes
Woensdag 13 apr 19.00 u. t.e.v. H. Antonius
PALMZONDAG
Zaterdag 16 apr
Maandag 18 apr

19.00 u.
19.00 u.
19.30 u.
Woensdag 20 apr 19.00 u.
Vrijdag 22 apr
15.00 u.
18.30 u.

OLV van Lourdes
Willy van Hees en overleden ouders Keijzers-Franken
Boeteviering
Jrd. Lambert Canton – t.e.v. H. Antonius
Kruisweg
Kruisweg
PASEN

Zaterdag 23 apr
20.30 u. Plechtige Paaswake: OLV van Lourdes
Maandag 25 apr 19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
Woensdag 27 apr 19.00 u. t.e.v. H. Antonius
2E ZONDAG VAN PASEN
Zaterdag 30 apr
Maandag 2 mei
Woensdag 4 mei

19.00 u. OLV van Lourdes
19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
19.00 u. t.e.v. H. Antonius
3E ZONDAG VAN PASEN

Zaterdag 7 mei
19.00 u. OLV van Lourdes
Maandag 9 mei
19.00 u. Willy van Hees en overleden ouders Keijzers-Franken
Woensdag 11 mei 19.00 u. t.e.v. H. Antonius

Extra collecte Misdienaars
Op Paaszaterdag 23 april is er na afloop van de Paaswake een extra
deurcollecte ten behoeve van de misdienaars. De opbrengst zal gebruikt
worden voor hun jaarlijkse uitstapje. Met deze collecte kunnen we laten
zien hoe dankbaar we zijn met de inzet van deze groep jongeren.
Van harte aanbevolen!
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Gedoopt
Daan, zoon van echtpaar Peeters-Leenaerts, Andersonstraat 4
Jalou en Féliz, dochters van echtpaar Van Heijster-Bux, Korenstr 12
Kenzi, zoon van echtpaar Janssen-Kurstjens, Lupinestraat 9
Josje, dochter van echtpaar Jacobs-Van Langeveld, Eisenhowerstr. 499
Gefeliciteerd! Wij bidden dat Daan, Jalou, Féliz, Kenzi en Josje onder de goede zorgen van hun
ouders, peetouders en van de hele geloofsgemeenschap, moge opgroeien tot goede christenen.

Parochiemededelingen H. Paulusparochie
Van maandag tot zaterdag is om 18.30 uur het rozenhoedje, en op vrijdag Lof.
In de Veertigdagentijd wordt op vrijdag om 18.30 de Kruisweg gebeden.
Donderdagmorgen is de kerk van 10.00 - 12.00 uur geopend voor stil gebed.
Maandag 18 april aansluitend aan de avondmis: Boeteviering ter voorbereiding op Pasen.
Paaszaterdag om 20.30 uur de plechtige Paaswake met ontsteking van het Paas-vuur.
Paaszondag en Paasmaandag is er geen H.Mis in de H. Pauluskerk.
Voor de plechtigheden van het Paastriduüm kunt u terecht in de St. Petrus-(Grote)kerk
Misintenties voor het volgende parochieblad opgeven tot 1 mei maart bij:
- Diaken R. Fleischeuer  4528072, dhr. W.Oostenbrink  4511801,
- het priesterteam, kerkbestuur of kosteres.

Zaligverklaring Paus Johannes Paulus II
Op zondag 1 mei zal in Rome onze vorige Paus Johannes Paulus II
door zijn opvolger Benedictus XVI worden zaligverklaard.
In het op 14 januari getekende decreet bevestigt paus Benedictus XVI dat op
voorspraak van zijn voorganger een wonder is geschied. Twee dagen eerder stelde de
Congregatie voor de Zalig- en Heiligverklaringen vast dat op voorspraak van Karol
Woytila een wonder is gebeurd. Kort na de dood van Johannes Paulus II in april 2005
deden Frans kloosterzusters een noveen tot Johannes Paulus II om de genezing van
medezuster Marie Simon-Pierre te vragen. Op 2 juni stelde de zuster vast dat ze
genezen was van de ziekte van Parkinson, hetgeen bevestigd werd door het medisch
korps. Johannes Paulus leed zelf ook aan die ziekte. Hij overleed op 2 april 2005.
Paus Benedictus XVI zegt zich op de zaligverklaring van zijn voorganger Johannes
Paulus II te verheugen: “Iedereen die hem gekend, gewaardeerd en geliefd heeft,
verheugt zich samen met de Kerk over deze gebeurtenis”, zei de Paus. Voor de datum
van de zaligverklaring is gekozen voor 1 mei, de Tweede Zondag van Pasen; door
Johannes Paulus II zelf tot Zondag van de Barmhartigheid uitgeroepen om de nadruk
te leggen op de zending aan de apostelen om de zonden te vergeven, waartoe zij van
Jezus de H.Geest ontvingen. Volgens Poolse media willen een miljoen Polen naar
Rome afreizen om de ceremonie bij te wonen. Voor de uitvaart van Johannes Paulus II
in 2005 trokken volgens schattingen tussen de 3 en 4 miljoen pelgrims naar Rome.
Half januari meldde een kerkelijk persbureau dat de tombe van paus Johannes Paulus
II in de St. Pieter wordt verplaatst van de crypte naar de kapel van de heilige
Sebastianus, naast de kapel waar de Pietá van Michelangelo te bewonderen is.
PAROCHIEBLAD H. PETRUS EN H. MICHAËL – H. BERNADETTE – H. PAULUS
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VIERINGEN ROND PASEN
BOETEVIERINGEN:
WITTE
DONDERDAG:

Maandag 18 april 19.30 uur:
Dinsdag 19 april 19.30 uur

Pauluskerk
Petruskerk

19.00 uur Pl. Witte Donderdagmis Petruskerk

GOEDE VRIJDAG:

15.00 uur
15.00 uur
18.30 uur
19.00 uur

PAASZATERDAG:

20.30 uur Paaswake
21.00 uur Paaswake

Kruisweg
Kruisweg
Kruisweg
Kruisverering

Petruskerk
Pauluskerk
Pauluskerk
Petruskerk 20.30 uur
Pauluskerk
Petruskerk

1E PAASDAG: als op zondag
11.30 uur in de Petruskerk:
Gouden Priesterfeest emeritus-pastoor De Rouw,
aansl (tot ong. 14.30 uur) receptie in het Mariapark
2E PAASDAG: als op zondag
-

Priesters en kerkbestuur wensen u
nog een vruchtbare Veertigdagentijd en een Zalig Pasen!
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 14 mei 2011 en loopt tot 26 juni.
Kopij aanleveren vóór 6 mei op de administratie (t.a.v. Daniëlle)
Kloosterplein 10 - kantoor-fedpetrus@123telcom.nl
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