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Dit parochieblad is bedoeld voor een periode van 6 weken. 

De volgende aflevering verschijnt 10 september 2011. 
   

 

 

ROSA EN MARTINUS:  
van toeschouwer naar pelgrim 

Martinus van Porres, zo heet deze heilige, (niet Martinus van Tours: de 

wereldberoemde heilige die de helft van zijn mantel aan de bedelaar gaf!). Neen, deze 

Martinus (van Porres) is van veel latere datum (16
e
 eeuw). Geboren in het land Peru was 

hij zelfs een tijdgenoot van (de latere heilige) Rosa van Lima. Achteraf blijkt dat deze 

twee elkaar goed hebben gekend en zelfs vrienden waren. Hoe? Wel, door de paters 

Dominicanen die hierin een bijzondere rol hebben vervuld. De Paters Dominicanen 

wilden geen toeschouwers in Peru zijn  maar hadden zich (als missionarissen/pelgrims) 

in Peru gevestigd en zorgden daar voor catechese en opbouw van parochies. 

Van Rosa van Lima weten we al heel veel. Rosa werd op 20 april 1586 geboren in 

Lima als Isabella de Florès. Haar vader was een uit Puertorico afkomstige Spanjaard, 

Gaspard de Florès. Deze was enige tijd soldaat geweest en was naar Lima geëmigreerd.  
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Haar moeder, Maria d’Olivia, speelde een grote rol in haar leven, want zij had graag 

gezien dat haar mooie dochter een voordelig huwelijk zou sluiten. Isabella (St.-Rosa) 

groeide op in een gezin met 11 kinderen. Haar troetelnaam was Rosa. Er gaat een verhaal 

dat ze deze koosnaam kreeg doordat haar gezicht op wonderbaarlijke wijze de vorm van 

een roos heeft aangenomen. Isabella schijnt een bijzonder vroeg ontwikkeld kind te zijn 

geweest, met een opvallende lijdzaamheid en ongevoeligheid voor lichamelijke pijnen. 

Zij trad als leek toe tot de 3
e
 Orde van de Dominicanen. Haar grote voorbeeld was de H. 

Catharina van Siëna, een dominicanes uit de 14
e
  eeuw. Al vroeg deed zij daden van boet-

vaardigheid en al heel jong legde zij de gelofte van zuiverheid af en begon zich privé toe  

 

te leggen op zware boetedoening. Volgens de overlevering leefde zij van 5 

meloenpitten per dag. Zij moet ook een school bezocht hebben, want zij 

kon lezen en schrijven. Van haar hand zijn brieven bewaard ge-bleven, 

evenals een gedicht. Zij woonde in soberheid en eenvoud in een ‘kluis’  in 

de tuin van haar ouders, verstoken van alle rijkdom. Zij werd pelgrim in 

het ‘achterhuis’. Rosa hoopte vurig dat ooit te Lima een dominicanessen-

klooster gesticht zou worden, toegewijd aan de H. Catharina. Vijf jaar na 

haar dood is dat klooster er ook inderdaad gekomen.  

Martinus (van Porres) was de onechte zoon van de Peruaanse edelman Juan de Porres 

en Anna Velazquez, een Afro-Peruviaanse vrouw. Hij was derhalve een mulat. Hij 

groeide op in armoede. Toen hij elf jaar oud was, namen de Dominicanen hem op in hun 

klooster als bediende. In latere jaren kreeg hij de deeltaken van een aalmoezenier en de 

zorg over de zieken. Martinus had namelijk veel verstand van de verzorging van wonden 

en de vervaardiging van medicijnen. Hij werd een voorbeeldig pelgrim-ter-plaatse. Veel 

mensen kwamen ook naar hem toe voor goede raad. De Dominicanen overwonnen hun 

aarzeling om een niet-blanke toe te laten tot hun orde en lieten Martinus in 1594 

uiteindelijk als broeder intreden. Martinus van Porres zette zich bijzonder in voor de 

armen. Hij stichtte met steun van zijn zus een weeshuis en een kinderziekenhuis. Hij 

leidde verder een sober leven. In de kunst wordt hij vaak afgebeeld met een bezem: geen 

werk was hem te min, ieder werk kon tot heiliging leiden. Deze Martinus nu was bevriend 

met Rosa van Lima, die de eerste vrouwelijke heilige van Zuid-Amerika zou worden. 

Heilige mensen zijn gewone mensen, zo was de overtuiging van de vorige Zalige Paus 

Johannes Paulus II. Zij hebben gewoon tussen U en mij geleefd, het kan uw eigen vader 

en/of moeder zijn geweest. Gewone pelgrims: zij zochten niet zichzelf maar Hem. Als 

Paus heeft hij veel gewone en vaak onbekende gelovigen zalig en heilig verklaard. 

Natuurlijk was er eerst deugdelijk onderzoek naar het leven van de kandidaat-zaligen. Er 

moest door rapportage en objectief onderzoek duidelijk blijken dat de kandidaten echt 

gestreefd hebben om de christelijke deugden in hun persoonlijk leven een plaats te geven. 

En al die onderzoeken mochten niet afhangen van portemonnee en/of supportersaantal, 

enkel alleen door duidelijke blijken van innerlijke en geestelijke overgave aan Gods Wil. 

Daarom dat we ons ook zo druk maken om het verloop van het zaligverklaringproces van 

Deken Tijssen. We hopen binnenkort van het bisdom te vernemen dat we eindelijk Deken 

Tijssen een rustplaats kunnen geven in ons Gods Huis. Hij is voor ons het toonbeeld van 

een echte pelgrim: geen toeschouwer, maar iemand die daadwerkelijk richting geeft aan 

het geestelijk leven. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Mulat
http://nl.wikipedia.org/wiki/Aalmoezenier
http://nl.wikipedia.org/wiki/Weeshuis
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kinderziekenhuis
http://nl.wikipedia.org/wiki/Iconografie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rosa_(heilige)
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We hebben nood aan zulke mensen die voor ons een voorbeeld zijn. Is dat zo? Kijk eens 

hoe reclame in onze tijd een enorme invloed heeft op de gedragingen van de mens, ja dat 

zelfs de modewereld bepaalt wat voor kleding u en ik dragen. Sterren van TV en film be-

palen meer en meer het wereldtoneel. We zagen hoe topvertegenwoordigers uit pers en 

journalistiek omwille van geld en macht zich allerlei oneervolle gedragingen veroorloven. 

We zeggen van anderen dat ze ‘hufterig’ gedrag vertonen, maar ze krijgen toch het voor-

beeld van ‘hogere, machtige, belangrijke en voorname’ kringen. Zij wel en ik niet?? 

Natuurlijk, u en ik moeten ons eigen straatje schoonhouden. Maar zoeken naar personen die 

in hun levenstocht erin geslaagd zijn om Christus en zijn verkondiging centraal te stellen en 

dat letterlijk hebben voltooid.. die moeten we meer centraal stellen. Geloof is geen kwestie 

van populariteit, maar een kwestie van kwaliteit. Zorg dat je van toeschouwer pelgrim durft 

te worden. Rosa en Martinus waren mensen van kwaliteit: jezelf wegcijferen omwille van 

Hem. Dat durven uitstralen! Daarom dat we Deken Tijssen zo graag weer centraal stellen in 

ons kerkgebouw waar hij zo vele jaren het geloof heeft verkondigd en voorgeleefd.  

Ik had het even over Deken Tijssen. Al te vaak wordt vergeten waaraan u en ik onze 

huidige positie te danken hebben. Natuurlijk, ik ben naar school geweest, studie enz, maar 

generaties zijn ons voorgegaan en zij hebben daarvoor geknokt en gewerkt. Het wordt zo 

gemakkelijk vergeten. Dat is allemaal het gevolg van een veranderde wereld: de ik-

gerichtheid wilt de onderlinge naastenliefde wegduwen.  

Deken Tijssen was het voorbeeld van die dienstbaarheid voor de ander: in gebed en in 

naastenliefde. Geheel in lijn met H. Rosa van Lima en H. Martinus de Porres. Als u in de 

St.-Rosaprocessie meeloopt en meebidt, denkt even aan uw opdracht van naastenliefde. Een 

christelijke opdracht: Bemint God en de naasten! Wie meebidt, vraagt Gods genade om 

egoïsme verre van ons te houden. Van toeschouwer naar pelgrim! 

Een mooi St.-Rosafeest u allen toegewenst.                             Deken W. van Rens 

 

ONTMOETING MET FRANS MEULEMANS 
In het vorige parochieblad heeft deken Van Rens onze Sittardse Missionaris Father Frans 

Meulemans voor zijn welverdiend verlof in Sittard al welkom geheten. En hij voelt zich 

welkom! Dankzij de financiële en morele steun van u, parochianen en vrienden, heeft 

Frans gedurende 39 jaar op diverse posten in Kameroen veel werk kunnen verzetten. Op 

zijn huidige post in Baba wordt hem, mede door zijn thuisfront, wederom de mogelijk-

heid geboden tot bouwwerkzaamheden en missionering op vele fronten. Uiteraard wil hij 

u allen persoonlijk danken voor uw trouwe steun, u ontmoeten en uitleg geven over zijn 

missiewerk. Graag nodigen wij u, parochianen, vrienden en sponsoren, uit 

op dinsdag 2 augustus voor: 
 De H.Mis om 19.00 uur bij de Rosakapel,met Father Frans als hoofdcelebrant  

 Aansluitend: gezellig samenzijn in het Mariapark aan de Oude Markt,   

      met ‘n hapje en drankje, om 20.00 uur opening en welkom door deken Van Rens,   

 koffie + vlaai, toespraak door Father Frans, primeur DVD ‘De Lamaeker’ muziek van   

 René Haustermans, en  rond 22.00 uur een dankwoord door Father Frans 

  Wij hopen op uw aanwezigheid te mogen rekenen   -   U bent van harte welkom! 

namens Vriendenkring Frans Meulemans,  mw. Roos Fabus 
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 WAT VALT ER TE DOEN:  
 

ZOMERACTIVITEITEN IN KLOOSTER WITTEM    augustus 

In augustus biedt Klooster Wittem een gevarieerd aanbod aan zomeractiviteiten, variërend 

van gebedsvieringen en pelgrimswandelingen tot zangmiddagen en orgelconcerten.   

elke dinsdagavond:  19.00-21.00 uur  VakantieVesperViering +rondleiding 

woensdag 3 en 10 aug: 20.00-21.00 uur Orgelconcert 

elke donderdag:  08.45-15.00 uur 4-Kerkenpad  (€ 22,-- pp incl lunch) 

elke zondagmiddag:  14.00-16.00 uur afwisselende zomeractiviteiten.  

Meer info:    043-4501741 of  www.kloosterwittem.nl. 

 

ORGELFESTIVAL  t/m 14 augustus 

Op 15 juli is de 20ste editie van het Orgelfestival Limburg van start gegaan. Nog tot en met 

14 augustus worden in heel Limburg orgelconcerten gegeven. In onze buurt: 

ma. 1 augustus: 20.00 u Amelberga-Basiliek Susteren Rob Waltmans 

(óók ma. 1 aug.: 20.00 u Hervormde Kerk Vaals Arno Kerkhof ) 

za. 6 augustus:  20.15 u  Augustinuskerk Elsloo Ignace Michiels 

vr 12 augustus: 20.00 u: Augustinuskerk Geleen Rob Waltmans /Ellis Gielen.  

Kijk voor een uitgebreid programma op:  www.orgelfestivallimburg.nl.  

Via de site kunt u zich ook aanmelden voor de Orgelbustochten op 31 juli en 6 augustus,  

en voor de Open Orgeldag (op diverse locaties) op zaterdag 13 augustus. 

 

PELGRIMSWANDELINGEN           15 en 27 augustus  

In augustus organiseert de Stg Pelgrimswegen & Voetpaden 2 mooie pelgrimstochten: 

Op maandag 15 augustus de traditionele Maria Hemelvaartwandeling (12 km) door  

de schilderachtige Voerstreek naar Visé, met halverwege de traditionele 'kroetwusch'-

zegening. Terug kan op eigen gelegenheid, of  gezamenlijk wandelend (nog eens 13 km). 

Start:  09.45 uur Brigidakerk te  Noorbeek  

Afsluiting: 13.00 uur kapel O.L.Vrouw van Lorette te Visé 

 14.00 uur: gezamenlijke terugwandeling voor wie wil 

Nog leuker: de St.-Rosa-wandeling op zaterdag 27 augustus,  

Een tocht van 24 km van St.Rosa in Sibbe naar St. Rosa in Sittard,  

met onderweg bezinningsmomenten in de kapel in Nagelbeek, bij Pater 
 

Karel en bij de Rosa-kapel. Om 18 uur wordt afgesloten met de Pelgrimsmis  

in de Michielskerk, ter opening van de Sittardse St.-Rosafeesten. 

Start:  10.30 uur St.-Rosakerk in Sibbe  

 Het is ook mogelijk in te stappen bij: station Valkenburg om 11.45 uur 

   of bij:  station Schinnen om 14.45 uur.  

Afsluiting: 18.00 uur Pelgrimsmis in de Michielskerk te Sittard 

Voor beide tochten geldt: deelname is gratis en opgave vooraf niet nodig! 

Meer info: op de website www.spvlimburg.nl 

http://www.kloosterwittem.nl/
http://www.orgelfestivallimburg.nl/
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GEZINSWEEKEND     ‘Ik ben er voor jou!’ 2 t/m 4 september 

In september organiseert het Centrum voor Huwelijk en Gezin  voor de derde maal een 

Gezinsweekend. Dit keer draait het weekend om de plaats van de Eucharistie in Kerk, 

gezin en ons persoonlijk leven. Voor de ouders zijn er inleidingen en groepsgesprekken, 

de kinderen volgen een eigen programma in de diverse leeftijdscategorieën.  

Aanmelden kan nog net! 
Plaats:  Klooster van de zusters Dienaressen van de Heilige Geest te Steyl 

Aanvang: vrijdag 2 september, 17.00 uur  

Sluiting: zondag 4 september, 15.30 uur 

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

Aanmelden: voor 1 aug !!  m.rademaker@bisdom-roermond.nl /  0475-386892. 

 

  

 

VOOR DE JEUGD: 

WJD MADRID: “Geworteld en opgebouwd in Jezus Christus,  

   standvastig in het geloof.” 

                        Nog even en dan barsten ze los: de WereldJongerenDagen in de Spaanse 

hoofdstad. Vanuit Limburg reizen zo’n 140 jongeren af naar dit grootste evenement. Na 

het voorprogramma dat de Nederlanders in Avila volgen, beginnen op 16 augustus in 

Madrid de ‘echte’ WJD, met drie dagen van catechese, eucharistie en festivals waaraan 

ruim 400.000  jongeren en zo’n 20.000 priesters van alle continenten zullen deelnemen. 

De Nederlandse catechese wordt verzorgd door de bisschoppen mgr. De Jong, mgr. Van 

den Hende en mgr. Eijk.  Hoogtepunt zijn de afsluitende avondwake en H.Mis met de 

Paus op 20 en 21 augustus, op de luchthaven van Cuatro Vientos. Daarbij worden zo’n 

één tot anderhalf miljoen jongeren verwacht. Wij wensen alle WJD-gangers, en in het 

bijzonder die uit ons dekenaat, een mooie reis en een inspirerende en genadevolle 

belevenis toe!!! 

PARALLELWEEKEND WJD @ HOME   20-21 augustus 

Voor iedereen tussen 16 en 45 jaar die niet in de gelegenheid is naar Spanje te reizen 

en toch de WereldJongerenDagen een beetje wil mee-beleven, is er een landelijk 

WJD-parallel-weekend. En nog wel in ons eigen Sittard! Op het programma staan:  

groepsgesprekken over de WJD-thema’s, aanbidding, H.Mis, Kruisweg en het samen 

-via een groot scherm- kijken naar de afsluitende vieringen in Madrid. 

Locatie: Bezinningshuis Regina Carmeli, Kollenberg.  

Tijden: zaterdag 20 augustus, 13.00 uur tot zondag 21 augustus, 13.00 uur   

Kosten: € 40,-- 

Meer info:   wjdathome@gmail.com /www.bisdom-roermond .nl (via WJD-logo)   

 

De WJD op TV: Vanaf maandag 15 aug., dagelijks 17.05 uur op Nederland 2 

en op de radio:    Vanaf maandag 15 aug. dagelijks om 18.00 uur op Radio 5 

mailto:m.rademaker@bisdom-roermond.nl
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SINT ROSA 2011 :“Van toeschouwer naar pelgrim.” 
 

De augustusmaand is in onze parochie onlosmakelijk verbonden met 

het feest ter ere van onze stadspatronesse, de heilige Rosa van Lima. 

Het thema is dit jaar ‘Van toeschouwer tot pelgrim’. 

 

Niet als toekijkende buitenstaanders, maar als echte pelgrims onderweg naar het 

hemels Vaderhuis mogen we ons met groot vertrouwen wenden tot onze Sint Rosa 

om op haar voorspraak Gods zegen te vragen over onze stad, en vrijwaring van 

ziekten en rampspoed. We bidden op haar voorspraak dat het voor eenieder die in 

Sittard leeft, woont en werkt goede tijden mogen zijn.  

Ook dit jaar worden de heilige Missen bij de kapel op de dinsdagavonden en op Rosa-

maandag en -dinsdag opgedragen door verschillende priesters van ons dekenaat.  

Op zaterdag 27 augustus vindt dit jaar weer een heuse Rosa-pelgrimage plaats:   

een wandeltocht van de St.-Rosakerk in Sibbe naar de St.-Rosakapel in Sittard (zie blz 

4). Op St.-Rosazondag, 28 aug. zal hulpbisschop Everard de Jong hoofdcelebrant zijn 

in de Plechtige Sint Rosamis. Zie voor een overzicht van de vieringen de achterzijde ! 

DE ST.-ROSAPROCESSIE                                  

Zoals ieder jaar trekken we op St.-Rosazondag, 28 augustus, aansluitend aan de 

Plechtige Mis van 9.30 uur in de Michielskerk, in processie naar de St.-Rosakapel op 

de Kollenberg. Denk eraan dat u in de Processie vóór het Allerheiligste aansluit; het 

Allerheiligste is het laatst; de vlaggen van de Scouting sluiten de stoet af.   

Opstelling processie: om 10.15 uur op de Markt en in de Putstraat.  

Vertrek: om 10.30 uur, na afloop van de H.Mis van 9.30 uur in de St.-Michielskerk. 

Processievolgorde: 

1 Sjtadssjötterie St.Rosa 9 Heren 14 Philharmonie 
2 Acolieten met kruis 10 St.-Rosasociëteit 15 Kerkbestuur, B&W 
3 Mannenkoor Si-tard 11 Acolietencollege met  en gemeenteraad 
4 Harmonie St.-Joseph  relikwie St. Rosa 16 Misdienaars 
5 Kerkenwachtgilde  12 Beeld OLV Behoudenis 17 Acolietencollege 
6 Scoutinggroep St.-Joseph  der kranken  St.-Michael en St.-Rosa 
7 Dames 13 Eerwaarde zusters 18 HH Geestelijken 

8 Fanfare St. Jan   19 Allerheiligste 

---------------------                                                        -------------------- 

  DANK-U-WEL…  

Een oprecht woord van dank aan allen die ook dit jaar weer hun bijdrage hebben geleverd 

aan de viering en Sacramentsprocessie op zo 26 juni, Sacramentsdag. Alleen met uw aller 

bijdrage en inzet kunnen we ieder jaar op zo’n mooie en eerbiedige wijze in de straten 

van onze parochies getuigen van ons geloof. Processiecomité, Acolieten, misdienaars, 

koorzangers, allen die hebben meegeholpen met de versiering….: heel hartelijk dank en… 

laten we ons nu samen gaan opmaken voor de aanstaande St.-Rosaprocessie! 
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    BEDEVAART  SITTARD-KEVELAER    ma. 12 september 

Ook dit jaar trekken wij op de maandag ná 8 september (Maria Geboorte) met velen vanuit 

Sittard en omgeving ter bedevaart naar Onze Lieve Vrouw van Kevelaer.   

Op de affiches –o.a. in het kerkportaal- vindt u de opstapplaatsen en contactpersonen voor 

de diverse wijken. Denkt u aan een geldig paspoort of identiteitsbewijs voor die dag! 

Vertrek: vraag de vertrektijd van uw opstapplaats na! 

 Samenkomst van de bussen op de parkeerplaats van restaurant ‘Op de Vos’   

 in Nieuwstadt, waarna om 8.00 uur gezamenlijk vertrek.  

 Het programma in Kevelaer duurt van 10.15 tot  ±18.00 uur. 

Kosten: € 17,-- per persoon. Kaarten zijn t/m 30 augustus verkrijgbaar bij:  

 Stomerij Mengelers, Putstraat 11, 4512251 

 de heer Tummers, Hodgestraat 14, 4520590 

Meer info:  dhr. L. Schmeits, 4512582 (tussen 18.00 en 19.00 uur) 

 

 

                Parochie  H. Petrus en H. Michaël - Sittard 
 

Pastoor-deken W. van Rens,  Kloosterplein 10  4512275 

Pastoor P. Kerkhofs, Heistr. 9 -  Einighausen  4516089 

Kapelaan A. van der Wegen, Oude Markt 24  4512628 

Diaken B. ter Haar, Baandert 23  4513381 

           Diaken R. Fleischeuer, Patchstraat 2  4528072 
Noodnummer   4515141 

Kerkbijdrage: Giro 1032540 – Rabobank 147603676 
 

 

   NIEUWKOMERS WELKOM! 
 Onze deken, kapelaan, diakens en Welkomstgroep heten alle katholieken  

 die nieuw zijn komen wonen in onze Binnenstadparochie van harte welkom! 

 Bent u nieuw komen wonen in onze parochie? Of bent u binnen de parochie verhuisd?   

   Wees dan zo vriendelijk uw nieuwe adres en telefoonnummer  door te geven,      

 aan de administratie, Kloosterplein 10, 6131 EP Sittard,   4512275  of 

 aan mw. R. Gieskens, Mgr. Claessensstraat 33, 6131 AH Sittard,  4519039. Dank u!                           

 

   

OVERLEDEN 

Bianca Linssen, Op de Kasselemeier, Nieuwstadt, 42 jaar † 30- 6- 2011 

Pauline van Huet-Vos, Reinoudflat 55, 89  jaar †   7- 7- 2011 

Mogen zij rusten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer. 
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GEDOOPT 
Puck, dochter van echtpaar Paes-Packlé, Lothariusstraat 11     25-6-2011  

Sophie, dochter van echtpaar Pieper-Gelissen, Rosmolenstraat 38 I 26-6-2011    - 4- 2010  

Chevano en Devani, zoons van echtp Rigters-Meerbeek, Vlaanderenstr 24     3-7-2011  

Chany en Nikee, dochters van echtpaar Schaefer-Foppen, Hemelsley 196   3-7-2011 

Bo, dochter van echtpaar Pfennings-Reuvers, Beatrixlaan 24 17-7-2011 

Bryan, zoon van echtpaar Vrösch-Van de Ven, Schalbruch (Dld) 17-7-2011  | 

Sarina, dochter van echtpaar Teiwsen-Brandolini, P.Ecrevisstraat 4 24-7-2011 

Jazzlynn,  dochter van en 

Jaden, zoon van echtpaar Ayukonchong-Knauf, Brunhildestraat 9   24-7-2011       

Gefeliciteerd! Wij bidden dat Puck, Sophie, Chevano, Devani, Chany, Nikee, Bo, Bryan, Sarina, 

Jazzlynn en Jaden 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.  
   

KERKELIJK HUWELIJK         
 

gaan huwen: 

Ricardo Ruijten en Jessica Creusen, Eisenhowerstraat 518     2  sept. 2011 (Heerlen) 

Mark Streukens en Natascha Evers, J. van Ruijsbroeckstr 11    16 sept. 2011 

Roel van Laar en Ingrid Deuss, Gemmahof 8     17 sept. 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) 

 

   HEILIG UUR  

Op de donderdagen 4 augustus en 1 september houden wij weer 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. Van harte uitgenodigd  

om op de vooravond van elke Eerste Vrijdag van de maand - bijzonder toegewijd aan het 

H. Hart van Jezus – samen te bidden voor genoemde intenties.  

Voor het Heilig Uur van 4 augustus zijn speciaal de bewoners uitgenodigd van:  

Kerkplein, Kerkstraatje, Chr. Kisselsstraat, Kloosterplein, Op de Kollenberg, 

Kollenberg, Kollenbergerhof,  Lahrstraat,  A. Laudylaan en Leijenbroekerweg. 

Voor 1 september worden heel bijzonder uitgenodigd de bewoners van de: 

Limbrichterstraat, De Limpensstraat, Linde, Lindenhof, Markt, Oude Markt, 

Misboekstraat, Molenbeekstraat, Nieuwstraat en de Odasingel. 
 

DATA H.VORMSEL EN EERSTE H. COMMUNIE  2012 

Heilig Vormsel:     zondag 5 februari 2011   11.30 uur  
E.H. Communie Binnenstad/ Baandert:  Hemelvaart, 17 mei 2012    9.30 uur 
E.H. Communie Limbrichterveld/Hoogveld: zondag 3 juni 2012   9.30 uur 



PAROCHIEBLAD  H. PETRUS EN H. MICHAËL  –  H. BERNADETTE  –  H. PAULUS                            9  

GEBEDSINTENTIES                                             

De pauselijk aanbevolen gebedsintentie voor de maand augustus luidt: “Wij 

bidden dat door de WereldJongerenDagen in Madrid de jongeren wereldwijd 

de moed mogen hebben hun leven te verankeren en op te bouwen in 

Christus.” 

 

Voor september luidt de intentie: “Wij bidden dat alle leraren in staat mogen zijn de 

liefde voor de waarheid over te brengen, en op te voeden tot authentieke morele en 

geestelijk waarden.” 

 
 

 

  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 

 

4-DAAGSE RETRAITE  -in stilte       “Ik wil Christus kennen”           22 t/m 27 aug 
Deze retraite richt onze blik op Jezus Christus – Zijn opdracht in de tempel, bekoring in 
de woestijn, zijn lijden en verrijzenis, zijn moeder Maria en zijn Kerk – om zo te komen 
tot een betere kwaliteit van christelijk leven en tot grotere openheid naar andere mensen. 

Leiding:  vic. Schröder 
Aanvang:  maandag 22 augustus, 17.00 uur  
Sluiting:  zaterdag 27 augustus, 09.30 uur  
Kosten:  € 226,--   

 

    CaFE 1    vanaf dinsdag 6 sept 

CaFE, Catholic Faith Exploration’: Zeven bijeenkomsten waarin samen op een 
ontspannen manier het katholieke geloof wordt verkend, opgefrist en verdiept. Met 
inleidingen van David Payne (op DVD) met mime, getuigenissen en humor, koffiepauze 
en groepsgesprekken. Elke bijeenkomst is apart te bezoeken. 
Locatie:  Bezinningshuis Regina Carmeli te Sittard 

Data: dinsdag 6 en 20 september, 4 en 18 oktober, 1 en 15 en 29 november 
Tijd:  19.30 – 21.00 uur  
Kosten:   vrijwillige bijdrage 

Meer info en opgave:  zuster Gisela   4570993 of regina.carmeli@carmeldcj.nl  

 

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

 

Denkt u aan uw kerkbijdrage?? Girorekening 1032540 – Rabobankrekening 147603676 

T.n.v. Penningmeester Parochie-comité kerkbijdrage, Kloosterplein 10, Sittard. 
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UW AANDACHT S.V.P. 

Zondag 31 juli: Achttiende Zondag door het jaar.  
Op de dinsdagavonden in augustus vieren wij om 19.00 uur Heilige Mis  

bij de St.-Rosakapel op de Kollenberg! 

Overzicht van de vieringen rondom Sint Rosa: zie achterzijde. 

Vrijdag 5 augustus: Eerste vrijdag van de maand, toegewijd aan het H.Hart van Jezus. 
Vanaf 17.00 uur wordt de H. Communie gebracht aan zieken en aan-huis-gebondenen.  
Zaterdag 6 augustus: Feest van de Gedaanteverandering van de Heer.  
Zondag 7 augustus: Negentiende Zondag door het jaar. 
Zondag 14 augustus: Twintigste Zondag door het jaar. 
Maandag 15 augustus: Hoogfeest Maria Tenhemelopneming. Verplichte feestdag, te 
vieren als zondag. Géén ochtendmis in de Petruskerk, maar een plechtige Hoogmis om 
10.30 uur in de Basiliek, opgeluisterd door Canticorum. In deze H. Mis en ook in de 
avondmis van 19.00 uur in de Petruskerk: zegening van uw meegebrachte“Kroedwusj”. 

16 t/m 21 augustus: WereldJongerenDagen in Madrid 
Zondag 21 augustus: Een-en-twintigste Zondag door het jaar. Slotviering WJD. 

Dinsdag 23 augustus: eigenlijke feestdag van de heilige Rosa Van Lima.  
De avondmis van 19.00 uur is bij de St.Rosakapel. 
Zaterdag 27 augustus: Vooravond Sint Rosa, om 18.00 uur gezinsmis/pelgrimsmis in 
de St.-Michielskerk i.p.v. in de Petruskerk. Zie het Rosa-programma op de achterzijde 
Zondag 28 augustus: Twee-en-twintigste zondag door het jaar, Sint-Rosa-zondag,  

Hoogfeest van heilige Rosa van Lima, patronesse van Sittard. 
Maandag 29 augustus: St.-Rosa-maandag. De administratie is deze dag gesloten. 
Dinsdag 30 augustus:  St.-Rosa-dinsdag.  
Vrijdag 2 september: Eerste vrijdag van de maand, toegewijd aan het H. Hart van Jezus. 
Vanaf 17.00 uur wordt de H. Communie gebracht aan zieken en aan-huis-gebondenen. 
Zondag 4 september: Drie-en-twintigste zondag door het jaar. Collecte voor de MIVA 

 

KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES 
Attentie: het vólgend parochieblad bestrijkt de periode van 10 september tot 22 oktober.  
Misintenties die u daarin graag vermeld wilt zien, dienen uiterlijk op 
donderdag 1 september 2011 opgegeven te zijn 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 30 juli 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;  

ev overl grootouders Simonis-Tummers en 

ouders Hage-Simonis  

18.00 uur gestplev voor zielenrust v overl 

echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 

Catharina Krux; pljrd ouders Jetten-

Spetgens; plev Lies Meuwissen-Schmeits; 

nadienst Pauline van Huet (samenzang) 
Zondag 31 juli 
 Achttiende Zondag door het jaar 
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11.30 uur gestplev ouders fam. Cremers-

Custers, plev uit dankbaarheid bgv een 50-

jarig huwelijk van de echtelieden Schmeits-

Keulers (muzikale opluistering) 
Maandag 1 augustus 
 H. Alfonsus Maria de ‘Liguori, 
  bisschop en kerkleraar 
08.00 uur ev Harrie Meerts (nv), 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 2 augustus 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 

ev tev vd H. Engelbewaarders uit 

dankbaarheid voor bescherming en leiding  

19.00 uur St.Rosa-kapel:  

gestev Zef Daniëls, tev St. Rosa; ev Gerrit 

Goertz, Jean Willems, Jan Bormans, Koos 

Simons, Huub Kremer, overl ouders Ben 

Claessens-van Eylen en zoon Eddy 

Claessens, Pa en Ma Schreurs, Jean 

Schimmel en Paul Schurgers, Helmut 

Albrecht, Wil Haustermans,  Pierre Clerx 

en Antje Clerx-Bosch, Jan en Elly 

Beursgens-Kessels, Jeanny Queisen-

Wessels, Peter Bongers en Suzanne 

Bongers-Derrez, ouders Houben-Durlinger 

en ouders Beugels-Vreuls, overl ouders en 

broer Meerts en tev H. Antonius 
Woensdag 3 augustus 
08.00 uur gestev overl ouders Moreaux-

Beek; ev tev St. Joseph, voor goede gezin-

nen en de moed om godsdienstig te leven 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
Donderdag 4 augustus 
 H. Johannes Maria Vianney  
 (Pastoor van Ars), priester  

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen  

19.00 uur gestev Pauline Feron-Hoenen, 

Willem van Neer; ev voor de zielenrust van 

Bertha Mevissen 

19.30 uur H. Uur (samenzang) 
Vrijdag 5 augustus 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;  
ev fam Wyszenko, Meerts en Hendriks 

19.00 uur ev Klaus Scheibe, Robert 

Thijssen en levenden en overledenen vd 

fam Thijssen en Sevens, voor heilige 

priesters en religieuzen en voor de vrede 
Zaterdag 6 augustus 
 Gedaanteverandering van de Heer 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen  

ev voor priesterroepingen in parochie, 

dekenaat en bisdom 

18.00 uur  gestplev voor zielenrust v overl 

echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 

Catharina Krux; 3
e
 pljrd Karl Georg 

Hellbach en tevens voor levende en overl 

leden vd fam Dieteren en de fam Hellbach; 

plev Christien Moling-Ubben, uit dank-

baarheid; nadienst Pauline van Huet 

(samenzang) 
Zondag 7 augustus 

 Negentiende Zondag door het jaar 
11.30 uur gestpljrd overl zoon Jan Naus, 

Wiel Zentjens en Mia Zentjens-Paes, overl 

ouders Jan en Charlotte Oremus-Roppe; 

pljrd Dory Neilen; plev Joep Kamp 

(samenzang) 

Maandag 8 augustus 

 H. Dominicus, priester  

08.00 uur ev Harrie Meerts (nv)  

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen, 

overl echtpaar Lejeune-Hassig 
Dinsdag 9 augustus 
 H. Teresia Benedicta van het Kruis  
 (Edith Stein), maagd en martelares,   
 patrones van Europa 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen  

19.00 uur St. Rosakapel:  

gestev tev St. Rosa, voor zielenrust v 

pastoor-deken mgr Ben Janssen (vw het 

St.-Rosacomité); plev voor Gerrit Goertz,  

Jean Willems, Koos Simons, Jan Bormans, 

Helmut Albrecht, Wil Haustermans, Huub 

Kremer, overl ouders Ben Claessens-van Eylen 

en zoon Eddy Claessens, Pa en Ma Schreurs, 

Jean Schimmel en Paul Schurgers, Thei 

Hunnekens en ouders De Kok-Muller, Pierre 

Clerx en Antje Clerx-Bosch, Jan en Elly 

Beursgens-Kessels, Peter Bongers en Suzanne 

Bongers-Derrez,  overl ouders Theelen-

Verheijen en overl ouders Linssen-Bakkus, 
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overl ouders Houben-Durlinger en Beugels-

Vreuls 
Woensdag 10 augustus 

 H. Laurentius, diaken en martelaar 
08.00 uur ev Leonard Dieteren en Maria 
Brandts uit dankbaarheid 
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 

jrd voor de zielenrust van Bertha Mevissen 

Donderdag 11 augustus 

 H. Clara, maagd  

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 

ev fam Wyszenko, Meerts en Hendriks  

19.00 uur gestev overl ouders Schaekens-

Peulen en zonen Jozef en Martin 

19.30 uur Lof (samenzang) 
Vrijdag 12 augustus 

08.00 uur ev overl ouders Leonard Dieteren 

en Maria Brandts uit dankbaarheid 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

Zaterdag 13 augustus 
08.00 uur ev Harry Marx 
18.00 uur 1

e
 gestpljrd Bertha Mevissen; 

gestplev voor de zielenrust van overl echtp 

Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 

Catharina Krux; plev overleden ouders 

Gerards-Schoonus; nadienst Pauline van 

Huet (samenzang) 
Zondag 14 augustus  
 Twintigste Zondag door het jaar 
11.30 uur gestplev overl echtpaar 

Collombon-Köhlen, gestplev fam M. van 

Aubel  (samenzang) 
Maandag 15 augustus 

Hoogfeest Maria Tenhemelopneming  

08.00 uur vervalt: zie vieringen Basiliek! 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen, 

overl echtp Meulenberg-Kleuters; ev voor 

de overledenen vd fam Spijkers 

Dinsdag 16 augustus 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen,  

Lies Roppe en overledenen vd fam Roppe-

Kissels  

19.00 uur St. Rosakapel: gestev tev St. 

Rosa, Frits Pfennings, voor de zielenrust 

van past-deken Ben Janssen (vw 

Acolythencollege St. Michael en St. Rosa), 

overl leden vd Vriendenkring vh St.-Rosa-

comité en de overl leden vh St.-Rosa-

comité; ev voor overl ouders Janssen-

Donners, Jean Willems, Koos Simons,  

Gerrit Goertz, Jan Bormans, Jeanny 

Queisen-Wessels, Wil Haustermans, Huub 

Kremer, Helmut Albrecht, overl ouders 

Ben Claessens-van Eylen en  zoon Eddy 

Claessens, Pa en Ma Schreurs, Jean 

Schimmel en Paul Schurgers, Thei 

Hunnekens en ouders De Kok-Muller, Jan 

en Elly Beursgens-Kessels, Peter Bongers 

en Suzanne Bongers-Derrez, overl ouders 

Houben-Durlinger en Beugels-Vreuls, 

Pierre Clerx en Antje Clerx-Bosch 

Woensdag 17 augustus 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen  

19.00 uur gestev overl echtp Meulenberg-

Kleuters; ev echtpaar Keymis-Buyink  
Donderdag 18 augustus 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 
ev fam Wyszenko, Meerts en Hendriks,  

19.00 uur gestev Corry Close en familie 
19.30 Lof (samenzang) 
Vrijdag 19 augustus 
08.00 uur gestev Jozef Claessen en Maria 
Demandt, echtp Caulfield-Tholen;  

19.00 uur ev voor heilige priesters en 

religieuzen en voor de vrede 
Zaterdag 20 augustus 
 H. Bernardus, abt en kerkleraar 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

14.00 uur Huwelijksmis 
Bruidspaar Meuwissen-Langeslag 

18.00 uur gestplev voor de zielenrust van 

Willy Karmelk Oremus en familie, 

 voor  zielenrust v overl echtp Jan Gerard 

Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux; 

nadienst Pauline van Huet (samenzang) 
 Zondag 21 augustus 
 Eenentwintigste Zondag door het jaar 
11.30 uur gestpljrd overl echtp 

Damoiseaux-Beurskens; pljrd Jacob 

Scheuermann; plev Miny Reijnders-

Kuijpers en tevens uit dankbaarheid vw 85
e
 

verjaardag, overl familieleden Pier-Weijzen  

(samenzang) 
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Maandag 22 augustus 
 H. Maagd Maria, Koningin 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 
ev Harrie Meerts (nv) 

19.00 uur gestev overledenen vd fam 

Feron-Hoenen, overl ouders Schaekens-

Peulen en zonen Jozef en Martin 
Dinsdag 23 augustus 
 H. Rosa van Lima, maagd 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur St. Rosakapel: 

gestev Frits Pfennings, overl leden vd 

Vriendenkring van het St. -Rosa-comité   

en de overl leden vh St.-Rosa-comité, tev St. 

Rosa; jrd Stephan Olivier, Pa en Ma 

Schreurs, Jean Schimmel en Paul Schurgers, 

ouders Haustermans-Beenen en tevens voor 

Wil Haustermans; ev Jean Willems, Koos 

Simons, Jan Bormans, Gerrit Goertz, Helmut 

Albrecht, Huub Kremer, Jan en Elly 

Beurgens-Kessels, Thei Hunnekens en 

ouders De Kok-Muller, overl ouders Ben 

Claessens-van Eylen en zoon Eddy 

Claessens, Peter Bongers en Suzanne 

Bongers-Derrez, overl ouders Houben-

Durlinger en Beugels-Vreuls, Pierre Clerx en 

Antje Clerx-Bosch  
Woensdag 24 augustus 
 H. Bartolomeüs, apostel 
08.00 uur gestev dhr Sef Heuts en de 

levende en overl leden vd fam Heuts-

Wessels; ev voor de overledenen vd fam 

Smeets-Bouwels 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
Donderdag 25 augustus,  
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;  
19.00 uur ev overl ouders Meerts 

19.30 uur Lof (samenzang) 
Vrijdag 26 augustus 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 

 ev fam Wyszenko, Meerts en Hendriks 

19.00 uur gestev Wim van Groenendaal  

en dochter Joke; ev overl ouders en broer 

Meerts 
Zaterdag 27 augustus 

H. Monica  

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;  
ev overl grootouders Simonis-Tummers en 
ouders Hage-Simonis  
18.00 uur in St.-Michielskerk 

Zondag 28 augustus, St.-Rosa-zondag 
  Hoogfeest van de H. Rosa,  
 maagd, patronesse van Sittard 

11.30 uur vervalt, zie Michielskerk 
Maandag 29 augustus, Rosa-maandag 
 Marteldood van H Johannes de Doper 
08.00 uur vervalt 
10.00 uur St.-Rosa-kapel: 

gestev Frits Pfennings, overl leden vd 

Vriendenkring vh St.-Rosacomité en de 

overl leden vh St.-Rosacomité, voor de 

zielenrust van past-deken Ben Janssen 

(vw Acolythencollege St. Michael en St. 

Rosa); Pa en Ma Schreurs, Jean Schimmel 

en Paul Schurgers, Jan Bormans, Huub 

Kremer, Harrie Meerts 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

Dinsdag 30 augustus, Rosa-dinsdag 

08.00 uur vervalt 

10.00 uur St.-Rosa-kapel: 

gestev Frits Pfennings, overl leden vd 

Vriendenkring vh St. Rosacomité  en de 

overl leden vh St.-Rosa-comité, voor 

zielenrust van past-deken Ben Janssen (vw 

de Mander); ev Jean Willems, Pa en Ma 

Schreurs, Jean Schimmel en Paul 

Schurgers, Gerrit Goertz, Jan Bormans, 

Huub Kremer 

 19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen,  

 overleden echtpaar Kaptein-Haagmans 
Woensdag 31 augustus 

 08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en 

 Hendriks en mgr ben Janssen 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
Donderdag 1 september 
08.00 uur  gestev echtp Caulfield-Tholen  
19.00 uur ev overl ouders Meerts en 

tev H. Antonius 

19.30 uur Heilig Uur (samenzang) 
Vrijdag 2 september 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen  
19.00 uur gestev tev het H. Hart van 

Jezus; ev Klaus Scheibe, Robert Thijssen 
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en levenden en overledenen vd fam 

Thijssen en Sevens, voor heilige priesters 

en religieuzen en voor de vrede  

Zaterdag 3 september 
 Verjaardag wijding van de kathedraal 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 

ev voor priesterroepingen in parochie, 

dekenaat en bisdom  

18.00 uur gestplev voor de zielenrust van 

overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria 

Hubertina Catharina Krux; plev levenden en 

overledenen vd fam Dieteren en fam 

Hellbach (samenzang) 
Zondag 4 september 

Drie-en-twintigste Zondag d/h jaar 

11.30 uur gestpljrd ouders Teney-Pennings, 

Hubert Deuss, echtp Van de Weyer-Palmen 

en ouders Niesten-Paulsen, overl ouders 

Barleben-Diehl, ouders Kreijn-Buijzen 

(samenzang) 
Maandag 5 september  
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 6 september 

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 7 september  

08.00 uur ev tev ev tev van St. Joseph voor 

goede gezinnen en de moed om godsdienstig 

te leven 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 

ev overl leden vd fam Vleugels-Dieteren 

Donderdag 8 september 

 Feest Maria Geboorte 
08.00 uur gestev voor de overledenen vd 
fam Corbey-Kerrens; jrd Sjang Jessen 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.30 uur Lof (samenzang) 
Vrijdag 9 september 
08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en 

Hendriks, Harry Marx 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 
Zaterdag 10 september 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

 

ST.-MICHIELSKERK 

Zondag 31 juli 

 Achttiende Zondag d/h jaar  

08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

09.30 uur gestplev voor de zielenrust van 

overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria 

Hubertina Catharina Krux  (samenzang) 
Zondag 7 augustus 
 Negentiende Zondag d/h jaar  

08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen, 

 J. en J. Derrez  

09.30 uur gestplev voor de zielenrust van 

overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria 

Hubertina Catharina Krux  (samenzang) 
Zondag 14 augustus 
 Twintigste Zondag d/h jaar  
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen  

09.30 uur voor zielenrust van overl echtp 

Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 

Catharina Krux (samenzang) 

 

Zondag 22 augustus 

 Een-en-twintigste Zondag d/h jaar 

08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

09.30 uur gestplev voor de zielenrust van 

overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria 

 Hubertina Catharina Krux (samenzang) 
Zaterdag 27 augustus 
 H. Monica 
18.00 uur Gezinsmis/Pelgrimsmis  
   bgv Opening Sint Rosafeest  
gestpljrd Sjeng Sanders, overl moeder Diny 
Kleikamp, Jeanne Dirckx-Kreyn en Theo 
Dirckx, overl ouders Durlinger-Fischer; ev 
voor  zielenrust v overl echtp Jan Gerard 
Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux; 
pljrd Antoon Schoenmakers, Harie Vink, 
Lenie Schurgers-Schins en ouders 
Schurgers-Beckers (samenzang) 
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Zondag 28 augustus, St.-Rosa-zondag 

 Hoogfeest van de H. Rosa,  

 maagd, patronesse van Sittard 

08.30 uur gestplev echtp Caulfield-Tholen,  

J. Wielders-Straatman 

09.30 uur gestpljrd overl past-deken Ben 

Janssen, Wil Laumen, Truus Spetgens,  

overl ouders Wil en Maria Wauben-

Schroen, ouders Wetzels-Latten, ouders 

Sjang en Fientje Tummers-Janssen, Jack 

Renette en grootouders Musters-Niesten en 

dochter Bella, overl echtp Krekels-

Kemmerling; gestplev overl ouders 

Maassen-Jansen en dochter Anne-Mieke,  

ouders Wijshoff-Jaeger en hun zoon Karel, 

levende en overl leden vd St. Rosasociëteit;  

plev Jean Willems, Pierre en Antje Clerx-

Bosch, Jan Konings en ouders W. Köhlen-

Janssen (Michielkoor) 

Zondag 4 september 

 Drie-en-twintigste Zondag d/h jaar 

08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

09.30 uur gestplev levende en overl leden 

vd Broederschap Sittard-Kevelaer, voor de 

zielenrust van overl echtp Jan Gerard Grijs 

en Maria Hubertina Catharina Krux; plev 

Jan Peters (Schola Greg. Sittardiensis) 

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

Misintenties voor vieringen in de Basiliek kunt u opgeven bij het Basiliek-team: 
Oude Markt 20,  4515141 (dinsdag t/m vrijdag,  10-12 en 14-16 uur!) 

Zaterdag 30 juli 
09.00 uur voor behoud van ons allen en uit 
dankbarheid, overl echtp Caulfield-Tholen  
Zondag 31 juli 
  Achttiende Zondag door het jaar 
10.30 uur voor de intenties van de erven 
Robertz, voor overl echtp Caulfield-Tholen  
Dinsdag 2 augustus 
09.00 uur voor de intenties van de erven 
Robertz, voor overl echtp Caulfield-Tholen  
Donderdag 4 augustus 
 H. Johannes Maria Vianney  
 (Pastoor van Ars), priester  
10.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans 
en leden vd Aartsbroederschap, voor Pierre 
Schmeits, overl echtp Caulfield-Tholen,  
voor het welslagen van de operatie van 
Hankie, voor overl echtp Caulfield-Tholen 
Zaterdag 6 augustus  
 Feest Gedaanteverandering van de Heer 
09.00 uur voor overl echtgenoot, vader en 
opa dhr Jo Göbbels, voor overl echtp 
Caulfield-Tholen 
Zondag 7 augustus 
 Negentiende Zondag door het jaar  
10.30 uur uit dankbaarheid voor een 50-jarig 
huwelijk van dhr en mw Chua-Marx,  voor 
alle levende en overl leden vd 
Aartsbroederschap, overl ouders Vd Brock-
Limpens, jaardienst voor Nand Schreurs, 

jaardienst voor overl schoondochter, voor 
overl echtp Caulfield-Tholen, voor de 
intenties vd erven Robertz  
Dinsdag 9 augustus 
 H. Teresia Benedicta van het Kruis  
 (Edith Stein), maagd en martelares,   
 patrones van Europa 
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen 

Donderdag 11 augustus 
 H. Clara, maagd 
10.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans 
en leden vd Aartsbroederschap, voor de 
intenties vd erven Robertz, voor overl heer 
Jan Schrijen, overl echtp Caulfield-Tholen 

Zaterdag 13 augustus  
09.00 uur voor overl echtp Caulfield-Tholen 

Zondag 14 augustus 
 Twintigste Zondag door het jaar  
10.30 uur voor overl Harrie Penners, voor 
de intenties vd erven Robertz, voor Frits 
Gruisen, voor overl echtp Caulfield-Tholen 

Maandag 15 augustus 
 Hoogfeest Maria Tenhemelopneming  
10.30 uur 1

e
 gestpljrd Zef Krekels,en 

tevens voor ouders René Janssen en Marga-
retha Janssen-Muris; ev  uit dankbaarheid, 
ev Martin Meuwissen en dochter Josette 
voor Harrie Meerts (nv) (Canticorum) 
Dinsdag 16 augustus 
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09.00 uur voor de intenties van de erven 
Robertz, voor overl echtp Caulfield-Tholen  
Donderdag 18 augustus 
10.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans 
en leden vd Aartsbroederschap, voor overl 
echtp Caulfield-Tholen  
Zaterdag 20 augustus 
 H. Bernardus, abt en kerkleraar 

09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen   
Zondag 21 augustus 
 Een-en-twintigste Zondag d/h jaar 
10.30 uur jaardienst voor Martin Smeets, 
voor de intenties van de erven Robertz,  
voor overl echtp Caulfield-Tholen  
Dinsdag 23 augustus 
 H. Rosa van Lima, maagd  
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen  
Donderdag 25 augustus 
10.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans 
en leden vd Aartsbroederschap, overl heer 
Twan Goossens, mw Goossens-Geraets en 
overl fam Goossens, overl heer Jan Schrijen, 
voor de intenties van de erven Robertz 

Zaterdag 27 augustus  

 H.Monica 
09.00 uur voor de intenties van de erven 
Robertz, voor overl echtp Caulfield-Tholen 
Zondag 28 augustus, St.-Rosa-zondag 
 Twee-en-twintigste zondag d/h jaar  

10.30 uur vervalt ivm St.Rosa-processie 
Dinsdag 30 augustus 

08.30 uur voor overl echtp Caulfield-Tholen 

Donderdag 1 september  
10.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans  
en leden vd Aartsbroederschap, voor de 
intenties van de erven Robertz, voor overl 
echtp Caulfield-Tholen 
Zaterdag 3 september 
 Verjaardag wijding van de kathedraal  
08.30 uur ter intentie van overl echtgenoot, 
vader en opa dhr Jo Göbbels, voor overl 
echtp Caulfield-Tholen 
Zondag 4 september 
 Drie-en-twintigste Zondag d/h jaar  
10.30 uur Bedevaart par. Broeksittard 
jaardienst voor Carl en Mia Coenen-
Breukers, en schoonzoon Lei Bisschops, voor 
overl ouders Vd Brock-Limpens, voor de 
intenties van de erven Robertz, voor overl 
echtp Caulfield-Tholen 
Dinsdag 6 september 
09.00 uur voor de intenties van de erven 
Robertz, voor overl echtp Caulfield-Tholen  
Donderdag 8 september 
 Feest Maria Geboorte 
10.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans 
en leden vd Aartsbroederschap, overl heer 
Jan Schrijen, overl echtp Caulfield-Tholen 
Zaterdag 10 september 
09.00 uur  overl echtp Caulfield-Tholen 

 

 

advertentie______________________________________________________________________ 
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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 

 

  
COMMUNIE VOOR AAN HUIS GEBONDENEN 
Op vrijdag 5 augustus en vrijdag 2 september (1

e
 vrijdag van de maand) wordt in de 

namiddag de H.Communie in de parochie rondgebracht.  

HET CARILLON VAN DE BAANDERT 

De oplettende Baandertbewoner heeft het al gehoord: het carillon speelt weer. Bij 
gelegenheid van het 12½ jarig bestaan van de parochie in het najaar van 1969, werd in 
de toren van de Bernadettekerk een klokkenspel in gebruik genomen, bestaande uit 
negen klokken, naast de grote luidklok. Deze bestreken een hele toonladder. Bij het 25-
jarig bestaan van de parochie in 1983 werden nog eens acht klokjes toegevoegd, zodat 
er drie halve tonen bij kwamen, maar ook nog vijf hogere tonen. De oplettende 
luisteraar heeft waarschijnlijk gemerkt dat veel liedjes nu anders klinken dan voorheen. 
Dat komt omdat de meeste liedjes die we in bezit hadden, gemaakt waren voor het oude 
klokkenspel van 10 klokken. Nu we toch alles opnieuw moesten opstarten, hebben we 
de liedjes door Klokkengieterij Koninklijke Eijsbouts laten inlezen voor alle 18 
klokken. Hierdoor klinken veel liedjes speelser en zitten er meer hogere tonen in de 
liedjes. De liedjes worden elk halfuur van 9.00 uur tot 18.30 uur ten gehore gebracht. 
Veel luisterplezier  en ook innerlijke blijde meditatieve momenten toegewenst. 

advertentie______________________________________________________________________ 
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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 
  

18
E
 ZONDAG DOOR HET JAAR 

Zaterdag 30 juli 19.00 u. OLV van Lourdes 

Maandag 1 aug 19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

Woensdag 3 aug 19.00 u. OLV van Lourdes 

19
E
 ZONDAG DOOR HET JAAR 

Zaterdag 6 aug 19.00 u. OLV van Lourdes 

Maandag 8 aug 19.00 u. Willy van Hees en overleden ouders Keijzers-Franken 

Woensdag 10 aug 19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

20
E
 ZONDAG DOOR HET JAAR 

Zaterdag 13 aug 19.00 u. OLV van Lourdes 

Maandag 15 aug 19.00 u. Hoogfeest Maria Tenhemelopneming OLV van Lourdes 

Woensdag 17 aug 19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

21
E
 ZONDAG DOOR HET JAAR 

Zaterdag 20 aug 19.00 u. Jrd Jan Smeets; Zeswekendienst Truus Thomassen-Salmans 

Maandag 22 aug 19.00 u. OLV van Lourdes 

Woensdag 24 aug 19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

22
E
 ZONDAG DOOR HET JAAR 

Zaterdag 27 aug 19.00 u. OLV van Lourdes 

Maandag 29 aug 19.00 u. OLV van Lourdes 

Woensdag 31 aug 19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

23
E
 ZONDAG DOOR HET JAAR 

Zaterdag 3 sept 19.00 u. OLV van Lourdes 

Maandag 5 sept 19.00 u. Willy van Hees en overleden ouders Keijzers-Franken 

Woensdag 7 sept 19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

 

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. 

Maandag 15 augustus: Hoogfeest van Maria Hemelvaart.  

In de H.Mis van 19.00 uur worden de zelf-meegebrachte ‘Kroedwusje’gezegend. 

Zondag 28 augustus: St. Rosaprocessie (zie pagina 6 en programma achterzijde) 

Misintenties voor het volgende parochieblad opgeven tot 28 augustus bij: 

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

- het priesterteam, kerkbestuur of kosteres. 
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Gedoopt 

Yalitho, zoon van echtpaar Brancato-Holzken, Eisenhowerstraat 207 
 

Gefeliciteerd, Wij bidden dat Yalitho onder de goede zorgen van zijn ouders, peetouders 

en van de hele geloofsgemeenschap, mag opgroeien tot een goed christen. 

 
 

Overleden  

Truus Thomassen-Salmans, voorheen Dempseystraat, 87 jaar 

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

 

 

MIVA-CAMPAGNE 2011: ‘Haar leven, uw zorg?’ 

Op 3 en 4 september wordt in onze parochies de jaarlijkse MIVA-

collecte gehouden. Dit jaar staan hierbij 3 bijzondere mensen 

centraal: Zuster Josephine Valarmathi, die de thuiswerkers in India 

helpt, door  met haar organisatie de thuiswerkers op te zoeken om 

hen trainingen en voorlichting te geven. Antony Raj, die zich inzet 

voor de zelfredzaamheid van de vrouwen in India. En Murali die al 

jaren strijdt tegen kinderarbeid. Alle drie hebben ze een doel; help 

de vrouwen en kinderen in India op weg naar een betere toekomst. 

MIVA wil hen steunen met concrete middelen zoals een bus, auto 

en riskja. Helpt u ook mee? Geef in de collecte of via giro 2950! 
 

 

Benefietconcert 
Noteer al  in uw agenda: op zondag 18 september om 15.30 uur  organiseert Stichting 

“Behoud Franse Klooster” in de Pauluskerk een Benefietconcert door onder meer Fons van 

der Linden (orgel) en Lars Hansson (-alt-viool) De opbrengst –uw vrije gave- is bestemd 

voor de restauratie van het Verschueren pijporgel uit de Kapel van het “Franse Klooster”. 
 

 

   
Paardestraat 17 

6131HA Sittard 

tel;  +31-46-45 26 973 

e-mail:info@guus-timmermans.com 

www.guus-timmermans.com 
  

 

 
 

mailto:info@guus-timmermans.com
www.guus-timmermans.com
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SINT ROSA 2011: 
“Van toeschouwer naar pelgrim” 

1 Dinsdag 23 augustus, de eigenlijke feestdag van H. Rosa van Lima valt dit jaar  

op dinsdag; dus de avondmis wordt gevierd om 19.00 uur bij de St.Rosakapel. 

2 Zaterdag 27 augustus: Pelgrimswandeling vanuit Sibbe. 

Begin van ons jaarlijks St.-Rosafeest om 18.00 uur in de St.-Michielskerk  

 met een gezins/pelgrimsmis (dus géén H.Mis in de St.-Petruskerk!) 

3 Zondag 28 augustus: St.-Rosazondag    

- De H. Mis van 8.30 uur in de St.-Michielskerk gaat gewoon door 

- De HH Missen in de Basiliek en St.Petruskerk (10.30 en 11.30 uur) vervallen 

- Om 9.30 uur is in de St.-Michielskerk een Plechtige pontificale Hoogmis    

 ter ere van Sint Rosa, met als hoofdcelebrant hulpbisschop E. de Jong. 

- Aansluitend trekt de traditionele St.-Rosaprocessie naar de St.-Rosakapel  

 op de Kollenberg (opstelling processie: zie pag.4 ) 

4 Maandag 29 augustus: St.-Rosa-maandag 

- De H.Mis van 8.00 uur in de St.-Petruskerk vervalt  

- Om 9.30 uur vertrekt de bidprocessie van de St.-Michielskerk naar de  

 St.-Rosa-kapel op de Kollenberg, waar om 10.00 uur de H.Mis gevierd wordt 

5. Dinsdag 30 augustus: St.-Rosa-dinsdag 

- De H. Mis van 8.00 uur in de St.-Petruskerk vervalt 

- Ook vandaag vertrekt om 9.30 uur de bidprocessie van de St.-Michielskerk  

 naar de Rosakapel, en wordt daar om 10.00 uur de H.Mis gevierd. 

 

 

Pastoraal Team: 

Pastoor-deken W. van Rens,  Kloosterplein 10   4512275 

Pastoor P. Kerkhofs, Heistraat 9, Einighausen   4516089 

Kapelaan A. van der Wegen, Oude Markt 24   4512628 

Diaken B. ter Haar, Baandert 23    4513381 

Diaken R. Fleischeuer, Patchstraat 2    4528072 
 

Centrale administratie parochiecluster:  

Kloosterplein 10   4512275   

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

Voor het persoonlijk opgeven van misintenties  

of bespreken van overige zaken is de administratie geopend op 

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

Contact: 

 mbt  H. Doopsel: 

  Diaken B. ter Haar:  4513381 

 mbt H. Huwelijk: 

  Deken Van Rens:     4512275 

 mbt Jeugd- &Jongerenpastoraal: 

Kapelaan Vd Wegen: 4512628 

 mbt parochieblad: 

  Daniëlle Lemmens, 

  administratie:  4512275 

 voor al het overige:  

administratie:  4512275 

Het volgende parochieblad verschijnt op 10 september en loopt tot 22 oktober 2011. 

Kopij aanleveren vóór 1 september op de administratie (t.a.v. Daniëlle) 

Kloosterplein 10  -  kantoor-fedpetrus@123telcom.nl 
 


