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Dit parochieblad is bedoeld voor een periode van 5 weken.
De volgende aflevering verschijnt 26 november 2011.

VIJFENTWINTIG JAAR
H. PAULUSKERK LIMBRICHTERVELD
Op 19 oktober is het precies 25 jaar geleden dat de H.Pauluskerk in Limbrichterveld
door de Bisschop van Roermond, Mgr. J. Gijsen, werd ingezegend. Als parochiegemeenschap bestond ze al heel wat jaren en heeft ze al die jaren ervoor een noodkerk
gehad. Eindelijk was het toen zover! Na vele jaren van geld vergaren, van bouwen,
passen en meten, stond er de nieuwe Kerk. Bij de ingang van ons kerkgebouw zie je een
‘kei’ ingemetseld, herinnerend aan mensen in Polen die in diezelfde tijd met zelf
geraapte stenen – tegen de verdrukkers in – hun eigen kerk bleven bouwen ondanks dat
de dictator ze elke dag probeerde af te breken en te verbieden. De vorige Poolse Paus
heeft deze bouwsteen gezegend: méér dan symbolisch, zou ik zeggen. Wij waren en zijn
vrije mensen en wij mogen zelf onze kerk bouwen. Het heeft toen heel wat
hoofdbrekens gekost, veel overleg en veel hulp van milde gevers en verschillende
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helpers die ons een lening gaven met extreem lage rente. Trots staat onze kerk er! Maar
er zijn nu andere problemen: in Polen zijn er geen dictators meer en in Nederland en het
vrije Europa is er een andere ‘soort dictator’ gekomen, verkleed met het gewaad van
onkerkelijkheid en secularisering. Zouden we nu voor de opdracht staan om op deze
plek onze kerk te bouwen: het zou niet meer lukken! Kerksluitingen bepalen jammer
genoeg meer en meer onze tijd.
Vreemd hoe in een korte tijd zoveel kan veranderen. Of zijn wij veranderd? Inderdaad
onze tijdsgeest heeft een enorme verandering ondergaan. En dat kun je heel goed zien in
onze maatschappij: enorme technieken staan tot onze beschikking: van wasmachine tot
en met de laatste nieuwe mobieltjes met draadloze computers in je binnenzak. De ikgerichtheid wordt door dit alles gekoesterd en je moet wel bij de ‘dommen’ behoren als
je niet meedoet. Gerichtheid op een contact met O.L.Heer is bij velen totaal verdwenen.
Terwijl kerken hier en daar moeten sluiten, beginnen een aantal jonge volwassenen met
een nieuwe zoektocht. Ze voelen in dit alles de leegheid van hun bestaan. Met alle
technieken en ambachten die we in alle eeuwen gekend hebben, is het ene simpele
geloof-ambacht recht overeind gebleven: God is alleen bereikbaar door naar Hem te
gaan: in kerk, thuis en op je werk of school. Moderne technieken etc allemaal prachtig:
maar het ene blijft gelden: wie ben je en wat wil je -als zoekende mens- Hem
aanbieden? Het zijn mensen die kerken bouwen en sluiten: allemaal gewoon
mensenwerk. Maar God toelaten in je leven: dat is werk van God en jou samen! Hem
toelaten is jezelf voor Hem openen. Waar vriendschap toe leidt, zo las ik in de
bouwpapieren van het parochiearchief. Inderdaad, door inspanning van vele vrienden
die hun parochie een warm hart toedragen, heeft
Limbrichterveld een eigen kerk, mooi en bescheiden, een
prachtige stijlvolle kerk die door vriendschapsbanden en –
bouwstenen is geplaatst midden in de woonwijk. Ze is
klein, ze luidt heel bescheiden, ’t is een lieflijk kerkje (zo
las ik in het gedicht bij de opening)…. en staat klein
tussen woningen en hoge flats, maar is indringend in haar
boodschapstaak: Mensen, blijf uw geloof uitzingen in dankbaarheid!
Komende zaterdagavond, 22 oktober 2011, zullen we in de avondmis van 19.00 uur
deze bijzondere en zilveren mijlpaal plechtig herdenken. In de mis denken we dankbaar
aan al die milde gevers en werkers! Na de avondmis kunnen de kerkgangers elkaar
ontmoeten in de parochiezaal onder het genot van een kop koffie. Moge de Goede God
ons blijven zegenen met Zijn Aanwezigheid.
Deken W. van Rens.

GEBEDSINTENTIES
De pauselijk aanbevolen gebedsintentie voor de maand oktober luidt:
‘Wij bidden dat de terminaal zieken de steun ervaren van hun geloof in
God en van de liefde van hun broers en zusters.’
De aanbevolen gebedsintentie voor de maand november luidt: ‘Wij bidden dat de
Oosterse Katholieke kerken met hun eerbiedwaardige tradities meer bekendheid en
waardering genieten als een geestelijke schat voor de hele Kerk.’
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Zondag 11 December 2011

OVERBRENGING VAN DE RELIEKEN
VAN DEKEN TIJSSEN
Op zondag 11 december 2011 komt onze Bisschop Mgr. Fr. Wiertz
naar Sittard om onze Dienaar Gods Deken Louis Tijssen plechtig te
begeleiden naar zijn nieuwe bid - en rustplaats in onze St.-Petruskerk.
Zijn relieken worden dan overgebracht –in processie– met hopelijk vele gelovigen.
Destijds, bij zijn begrafenis in 1929, was het een enorm grote stoet die de dierbare
Deken Tijssen begeleidde naar zijn rustplaats op het kerkhof aan de Wehrerweg. Deken
Tijssen had destijds gevraagd om een zo groot mogelijke eenvoud. Maar dat lukte niet!
De processie die hem begeleidde naar zijn laatste rustplaats schijnt enorm en
indrukwekkend te zijn geweest. Een jaar later werd hij herbegraven en te ruste gelegd
midden op het kerkhof. Opvallend is en blijft zijn enorme liefde en zorg voor zijn
‘zielen’. Tot over de dood heen bleef hij ‘werken’ aan Godsvertrouwen en overgave.
Velen hebben Deken Tijssen aangeroepen en gebeden om zijn ‘tussenkomst’ ofwel
voorspraak. Zelfs tot in onze tijd! Zelf ben ik vaker getuige geweest van oprechte
gebedsverhoringen.
In processie hem terugbrengen.
Nu -ruim 80 jaar later- gaan we zijn relieken herbegraven ofwel terugleggen in onze
kerk. Deken Tijssen komt eigenlijk terug daar waar hij zending heeft vervuld. U weet
dat onze oude St.-Petruskerk grafmonumenten kent in haar kerkgebouw. Achter in het
torenportaal vind je monumentale grafzerken die later tegen de wand zijn geplaatst. Het
waren meestal de notabelen van die dagen die zich een plaats verwierven als teken van
hun geloof en/of voornaamheid. Bij deken Tijssen ligt dat heel anders. Na overleg met
bisdom en gemeente -na eerst de benodigde goedkeuringen te verkrijgen- gaan we over
tot een herinrichting van het ‘klokkes’ ofwel torenportaal. Er komt een andere vloer in
deze ruimte, gelijk aan de vloerconstructie van het priesterkoor, dezelfde stenen vloer
als in de hele kerk, maar dan in diagonale vorm gelegd. Daardoor krijgt die plek een
aparte uitstraling en het blijft toch eenvoudig en sober, precies wat bij Deken Tijssen
past. In de zijmuren van het torenportaal vinden we nu drie stenen rechtopstaande
grafzerken. Het grafmonument zuidzijde torenportaal wordt verplaatst naar overzijde en
zo komt de hele muur vrij om daar een waardige grafplek te maken voor de Dienaar
Gods Deken Tijssen. In de muur wordt een nis gemaakt waarin een reliekenschrijn
geplaatst kan worden met daarin de relieken van Deken Tijssen. Boven deze nis wordt
een memorietafel geplaatst met daarop de verwijzing naar de diepgang van het leven
van Deken Tijssen. Naast deze memorietableau komt een klein kunstwerk van het hoofd
(buste) van de Dienaar Gods, een kunstwerk van mevrouw D. van Gansewinkel. Boven
deze bijzondere memorieplek komt een prachtig kruis te hangen dat vroeger hing boven
het altaar van de ziekenhuiskapel van de Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid. Dit
kruis heeft Deken Tijssen nog gekend: het is een prachtig siersmeedwerk met de
lijdende Christus aan het kruis te midden van de groene palmbladeren.
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Maar vóór dit alles te verwezenlijken is, komt eind oktober de Bisschop naar Sittard om
bij de exhumatie (het opgraven van de Dienaar Gods Louis Tijssen) aanwezig te zijn.
De kerkelijke rechtbank heeft dan een soort zitting waarbij precies wordt vastgesteld
wat van het lichaam is overgebleven en deze relieken worden dan verzegeld in een
reliekenhouder geplaatst. En deze relieken worden op 11 december a.s. vanaf het
kerkhof plechtig overgebracht naar de St.-Petruskerk. Aanvang om 13.30 uur!
Aansluitend is om 14 uur de Pontificale Hoogmis. Nu al hebben verenigingen toegezegd
om deze processie te begeleiden.
Hoe gaat dat allemaal gebeuren? Wat zal daardoor veranderen?
U begrijpt dat er nog veel werk verzet moet worden voor het zover is. De aannemer zal
binnenkort beginnen en de hele maand november zal de torenportaal afgesloten zijn. U
hebt gemerkt dat er al een aantal voorzieningen zijn getroffen: zoals het automatisch
openen en sluiten van de hoofdingang torenportaal, het smeedijzeren hekwerk -dat
toegang geeft tot de hele kerk- is al geplaatst. Bij al die werkzaamheden wordt ook het
inrichten van een (invaliden)toilet meegenomen, in de ingangsruimte noordzijde
kerkgebouw. Enkel als er een kerkdienst is, kunnen kerkgangers dan voortaan van deze
voorziening gebruik maken. Op last van de brandweer mag men vanaf 1 december 2011
niet meer fietsen e.d plaatsen in de toegangshallen van het kerkgebouw. Het kerkbestuur
zal binnenkort proberen een bewaakte fietsenstalling te presenteren: vanuit de sacristie
is er dan tijdens de dienst via een camera toezicht op deze stalling. Kerkgangers met
rolstoelen, scooters e.d. mogen hun voertuig niet in de hal laten staan, maar moeten deze
plaatsen in het transept, nabij Maria-zijaltaar noordzijde: daar is al een tijd geleden een
aparte vloervoorziening voor aangebracht. U ziet, al met al heel wat voorbereidingen
om onze mooie kerk zodanig te aan te passen, dat we een waardige bidplaats kunnen
krijgen bij de Dienaar Gods Deken Louis Tijssen.
Wat is de zin van deze overbrenging?
Ik heb op de schoorsteenmantel in mijn woonkamer een foto staan van mijn overleden
vader en moeder. Niets bijzonders! Inderdaad, velen hebben dat in hun woonhuis. Maar
die foto staat er niet vanwege een sieraad. Op zich genomen is die foto “materieel
gezien” niets waard. Gewoon een stukje papier en als je het zakelijk bekijkt, is het lijstje
meer waard dan de foto. Toch is dit niet waar. Immers, als er iemand mijn kamer
binnenkomt en de foto wegneemt ofwel vernietigt, dan ben ik ten diepste bedroefd. Men
heeft mij gekwetst in mijn diepste verbondenheidgevoelens. Zo moeten we ook kijken
naar de zin van eerbied en heiligenverering. Deken Tijssen meer voelbaar maken en
bereikbaar maken in onze geloofsgemeenschap, dat is de doelstelling van de Kerk.
Zulke kandidaat-zalige en vrome mensen een meer tastbare plaats geven in onze Kerk:
een voorbeeld van deugdzaamheid en geloof in de Goede God, Vader, Zoon en Heilige
Geest.
Dat geloof wil Deken Tijssen aan ons blijven doorgeven.
Dat geloof wens ik U en mezelf van harte toe.
Deken W. van Rens.
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IN DE HERFST:
MARTINUS-WANDELING

zaterdag 12 november
Op 12 november, de dag na Sint Maarten, organiseert de Stg Pelgrimswegen & Voetpaden een speciale Martinus-wandeling: een pelgrimstocht van 17 km langs vier
Maasdorpen met een Sint Martinuskerk: Itteren, Geulle, Stein en Urmond.
Deelname is gratis en opgave vooraf niet nodig!
Start:
10.00 uur St. Martinuskerk te Itteren
Afsluiting: 15.00 uur St. Martinuskerk te Stein
Terug kan men op eigen gelegenheid.
Meer info: op de website www.spvlimburg.nl

CONCERT SCHÜTZ-MONTEVERDI CONSORT
Locatie:
Aanvang:

zondag 13 november

St.-Michielskerk
20.30 uur

GEBEDSDAGEN BIDDENDE MOEDERS

10 en 19 november
In het bisdom Roermond zijn momenteel 28 groepen actief waar 'biddende moeders'
regelmatig samenkomen om te bidden voor elkaars kinderen en kleinkinderen. Om iedereen
te laten kennis maken met deze methode zijn alle vrouwen met een hart voor kinderen,
zowel dus de fysieke alsook de geestelijke (groot)moeders welkom tijdens één van de twee
Gebedsdagen in november. Het programma: inleiding rond de vraag wat Jezus onze
kinderen zou toewensen, gebedsuur, lunch, workshop en afsluitende liturgische viering.
Datum:
donderdag 10 november/
zaterdag 19 november
Locatie:
Annazaal, Maastricht
Hoeve Kallen, Landgraaf
Tijd:
9.30-15.00 uur
Kosten:
geen (zelf lunchpakket meenemen)
Meer info en aanmelding: Bisdom, chg@bisdom-roermond.nl of  0475-386892


ONTMOETINGSDAGEN VOOR VROUWEN

dinsdag 29 november

Een bijzondere Ontmoetingsdag van de Stg. Mgr. Schrijnen-Huis dit jaar, vanwege het
80-jarig bestaan van de Stichting en het 10-jarig jubileum van de Ontmoetingsdagen.
De dag, in Beek dit maal, blikt onder het motto ‘Leven met God, toen en nu’ terug op de
ontwikkeling van vrouwen in Limburg vanaf 1931, en op hun plaats in de tijd van Jezus.
Ook wordt naar de toekomst gekeken: hoe kunnen we elkaar verder bemoedigen vanuit
ons katholieke geloof? Na de lunch spreekt RKK-presentator Leo Fijen over het thema
leven met God. Hij zal een bewogen, heel persoonlijke inleiding geven aan de hand van
het voorbeeld van zijn ouders.
Plaats: ’t Kaar, Stationsstraat 126, Beek
Data:
dinsdag 29 november
Tijd:
10.30 – 16.30 uur
Kosten: € 5,00 (incl koffie en lunch)
Meer info en opgave: t.konickx@bisdom-roermond.nl of  0475- 386810.
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VOOR DE JEUGD:
KATHOLIEKE JONGEREN DAG

‘Vuur!’

zondag 6 november
De KJD (Katholieke JongerenDag), dé jaarlijkse landelijke ontmoetingsdag voor
jongeren tussen 12 en 30 jaar, begint dit jaar met muzikant Kees Kraayenoord; verder
zullen Maria Voce (presidente van de Focolarebeweging) en de bekende priester
Antoine Bodar spreken en is er in de middag In de middag een ruim keuzeprogramma
voor tieners en voor de 16- t/m 30 jarigen, rondom thema’s als relaties, milieu en werk.
Als afsluiting van de dag wordt gezamenlijk de eucharistie gevierd.
Plaats: De Maaspoort, Den Bosch
Tijd:
09.30 – 17.00 uur
Kosten: € 10,-- in de voorverkoop via internet, straks € 15,-- aan de kassa
Meer info:  030-2326932 of via de website:www.jongkatholiek.nl/kjd
Bij voldoende deelname organiseert het Bisdom busvervoer vanuit Limburg.
Belangstelling? Neem dan contact op met m.degens@bisdom-roermond.nl


TIENERDAG ‘Be My friend’

zaterdag 26 november

Ons Bisdom organiseert weer een dag voor alle tieners tussen 12 en 17 jaar, dit maal
rondom het thema Vriendschap. Vriendschap met elkaar, maar ook met Jezus. De dag
biedt een ruime keuze aan creatieve, muzikale en sportieve workshops en speciale
gast is TV-rapper André Accord. Om 16.00 uur wordt afgesloten met een H.Mis met
hulpbisschop De Jong, samen met alle ouders en begeleiders, die tijdens de dag een
apart programma volgen).
Plaats: Scholengemeenschap Trevianum in Sittard
Tijd:
10.30 - 17.00 uur
Kosten: € 6,50 (voor lunch wordt gezorgd!)
Meer info & opgave (vóór 13 nov): m.degens@bisdom-roermond.nl /06-20980556.
MEELEEFDAGEN

9 t/m 11 december

De zusters Benedictinessen van de Altijddurende Aanbidding in Tegelen bieden
tijdens hun Meeleefdagen de mogelijkheid aan meisjes en jonge vrouwen om te
ervaren wat het leven van een zuster inhoudt d.m.v. diaseries, persoonlijk gesprek,
stilte en gebed, H.Mis en aanbidding.
Plaats: Van Wevelickhovenstraat 1, Tegelen
Kosten: vrijwillige bijdrage
Meer info & opgave : zr Immaculata, priorij.nazareth@oudemunt.nl /077-3731572
November: ‘Maand van de Spiritualiteit’
Op zondag 30 oktober start de vijfde Maand van de Spiritualiteit.
Thema is dit keer: #Leef! Doen we in ons leven wat wij echt willen?
Volgen we ons hart? En wat houdt ons af van de keuze voor onze passie?
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Parochie H. Petrus en H. Michaël - Sittard
Pastoor-deken W. van Rens, Kloosterplein 10  4512275
Pastoor P. Kerkhofs, Heistr. 9 - Einighausen  4516089
Kapelaan A. van der Wegen, Oude Markt 24  4512628
Diaken B. ter Haar, Baandert 23  4513381
Diaken R. Fleischeuer, Patchstraat 2  4528072
Noodnummer  4515141
Kerkbijdrage: Giro 1032540 – Rabobank 147603676

NIEUWKOMERS WELKOM!
Onze deken, kapelaan, diakens en Welkomstgroep heten alle katholieken
die nieuw zijn komen wonen in onze Binnenstadparochie van harte welkom!
Bent u nieuw komen wonen in onze parochie? Of bent u binnen de parochie verhuisd?
Wees dan zo vriendelijk uw nieuwe adres en telefoonnummer door te geven,
aan de administratie, Kloosterplein 10, 6131 EP Sittard,  4512275 of
aan mw. R. Gieskens, Mgr. Claessensstraat 33, 6131 AH Sittard, 4519039. Dank u!

OVERLEDEN
zuster Vera (Maessen), Plakstraat, 104 jaar
zuster M. Lamberta (Warmenhoven), Kollenberg 2, 94 jaar
Zef Offermans, Lindenhof 62, 88 jaar
Mia van Aubel-Arnoldts, Begijnenhofstraat 5, 98 jaar
Carry Hamers-Schintz, Baenjehof 37, 88 jaar
Trees de Wit-Neilen, Schubertstraat 30-1, 85 jaar
Harrie Peters, Blijdestein 33, 84 jaar
Theo Wormer, Emmastraat 2, 81 jaar

†
†
†
†
†
†
†
†

28 -7- 2011
13 -9- 2011
22 -9- 2011
24 -9- 2011
25 -9- 2011
26 -9- 2011
30 -9- 2011
3-10-2011

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

GEDOOPT
Antoine en
Guillaume, zonen van echtpaar Strijdhagen-Namagembe, Hulsestr 38 18- 9- 2011
Saar, dochter van echtpaar Keesmekers-Stouten, C. Klinkenbergstr 12 25- 9- 2011
Jiss, dochter van echtpaar Schaeken-Pfennings, C. Klinkenbergstr 16
9-10- 2011
Alouette, dochter v echtp Badila-Fila-Bielecka, Burg Schrijenstr 44-I 9-10- 2011
Charlotte, dochter van echtpaar Lemmens-Wennekes, Vouerweg 70
9-10- 2011
Puck, dochter van echtpaar Göbbels-Habets, Andersonstraat 14a
16-10- 2011
Gefeliciteerd! Wij bidden dat Antoine, Guillaume, Saar, Jiss, Alouette, Charlotte en Puck
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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REGINA CARMELI
Zondag na de 1e vrijdag van de maand:
16.30 uur: uitstelling van het H. Sacrament, stille aanbidding
17.00 uur: Nederlandse Vespers en Eucharistische zegen
Alle andere zondagen:
10.45 uur: uitstelling van het H. Sacrament, aanbidding tot
17.00 uur: Duitse Vespers en Eucharistische zegen

FEESTDAG van de ZALIGE MOEDER Maria-Teresa Tauscher zondag 30 okt
07.00 uur:
Lauden
08.00 uur:
Plechtige H. Mis (pater Stolk)
10.00 uur:
Plechtige H. Mis (mgr Gijsen)
Na de Missen gelegenheid de relikwie van de zalige te vereren
11.00 uur:
uitstelling van het Allerheiligste en Aanbidding tot 15 uur
15.00 uur:
Eucharistische zegen
Aansluitend samenzijn met de zusters met koffie/thee en gebak
17.00 uur
Nederlandse vespers
BEZINNINGSDAGEN - in stilte “Wij zijn gekomen om Hem te aanbidden 9 t/m 11 dec.
Verwondering en aanbidding, naar God luisteren en Zijn wil volbrengen, doortrekken de
evangelies rondom de menswording van Gods Zoon.
Leiding:
Pastoor M. Otto
Aanvang:
Vrijdag 9 december, 17.00 uur
Sluiting:
Zondag 11 december, 13.30 uur
Kosten:
€ 76,-INFORMATIE: Bezinningshuis Regina Carmeli, Kollenberg 2, 6130 AA Sittard,
Zr. M. Gisela  4525380 of www.carmeldcj.nl.

 

HEILIG UUR
Op donderdag 3 november houden wij het maandelijks biduur voor roepingen tot
het priesterschap, het diaconaat, het religieuze en ander aan God gewijde leven en
tevens voor goede gezinnen bij het uitgestelde Allerheiligste Sacrament in de St.Petruskerk. Op de vooravond van elke Eerste Vrijdag van de maand -bijzonder
toegewijd aan het H. Hart van Jezus- bent u van harte uitgenodigd samen te bidden
voor genoemde intenties. Iedere maand worden de bewoners van een aantal straten speciaal
uitgenodigd. In november zijn dat de bewoners van: het Tempelplein, Deken
Tijssenstraat, Voorstad, Walramstraat, Walstraat, De Wieer, Wilhelminastraat,
Agnetenwal, Agricolastraat en Willem Alexanderlaan.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Denkt u aan uw kerkbijdrage?? Girorekening 1032540 – Rabobankrekening 147603676
t.n.v. Penningmeester Parochie-comité kerkbijdrage, Kloosterplein 10, Sittard.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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GEZINSMIS SINT MAARTEN
met aansluitend Lichtjesstoet
Op de elfde van de elfde viert de Kerk weer de gedachtenis
van de heilige Martinus, bisschop van Tours. oftewel: Sint Maarten!
Bij gelegenheid hiervan is er op zaterdag 12 november om 18.00 uur in de St.Petruskerk weer een Gezinsviering, met het Sint Maarten-verhaal en vrolijke liedjes.
Aansluitend aan de H.Mis trekken we met alle mooie lampionnen in een lichtjesstoet
door de straten. Jongens en meisjes, van harte welkom!

INTERRELIGIEUZE DAG VOOR VREDE
Op 2 april van dit jaar heeft paus Benedictus XVI aangekondig dat er op 27 oktober in
Assisi (Italië) een interreligieuze dag voor vrede en rechtvaardigheid in de wereld wordt
gehouden. De paus zal de bijeenkomst zelf bijwonen. Hij noemt de manifestatie een
‘Dag van bezinning, dialoog en gebed voor de vrede en de gerechtigheid in de wereld’.
Met dit initiatief, -waarvoor christenen van verschillende denominaties, vertegenwoordigers van de religieuze wereldtradities, alsook ‘mannen en vrouwen van goede
wil’ zijn uitgenodigd voor een pelgrimstocht in de stad van Franciscus-, wil de paus de
25e verjaardag van de vredes-bijeenkomst in Assisi herdenken. Op 27 oktober 1986 was
het de 1e keer dat daar afgevaardigden van alle wereldbijeenkomsten op uitnodiging
van Johannes Paulus II bijeenkwamen om te bidden. Een vervolg kwam, eveneens op
initiaitef van de vorige paus, op 24 januari 2002 naar aanleiding van de terreuraanvallen
van ‘nine-eleven’ 2001 op de Twin Towers in New York en het Pentagon in
Washington.

OKTOBER-WERELDMISSIEMAAND: VIETNAM
Steun de katholieke geloofsgemeenschap in Vietnam: via de collecte op Missiezondag
23 okt, of giro 1566 Missio Wereldmissiemaand, Den Haag. Info: www.missio.nl
advertentie_____________________________________________________________________

Marabo Sittard
uw adres voor:
aluminium - houten en kunststof ramen en deuren
dubbelglas - zonwering - screens - rolluiken
raam en plissé hordeuren - veranda's - sectionaal en
rolpoorten
aluminium en zinken wandbeplating
storingen aan ramen - rolluiken - zonwering
Pagestraat 18 Limbricht- Sittard 046 - 4855536 /06 12870007
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ALLERZIELEN-LIJST 2011
Zoals gewoonlijk volgen hier de namen van al degenen van wie wij in
het afgelopen jaar in onze parochie afscheid hebben moeten nemen:
93 jaar
88 jaar
74 jaar
91 jaar
90 jaar
92 jaar
85 jaar

†
†
†
†
†
†
†

13-10-2010
4-11-2010
9-11-2010
17-11-2010
7-12-2010
17-12-2010
26-12-2010

Martin Janssen, Mercuriusstraat 1,
42 jaar
Angie Scheffer-Perry, Meelovenstr, Brunssum, 43 jaar
Marian Jamrozik, Rijksweg Zuid 59,
86 jaar
Paula Ekermans-Smit, Odasingel 855,
77 jaar
Maria Robertz, Kollenberg,
94 jaar
Mia van Venrooy-Bons, voorheen Putstraat,
96 jaar
Zef van den Bergh, Rijksweg Zuid 39,
84 jaar
Toon de Louw, voorheen Engelenkampstraat,
92 jaar
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
Elly Boesten-Daniëls, De Baenje,
93 jaar
Maria Pieters-Maas, Valkenburgerweg Heerlen, 94 jaar
Heinz Geene, Benedictastr 10/2,
75 jaar
zuster Philiberta (Bero), Kollenberg 2,
87 jaar
Edith Gulikers, Thaalweg Oost, Echt,
44 jaar
Lies Schrijen-Rutten, Hoogstaete,
96 jaar
Greet Keijsers-Ulehake, Engelenkampstr 35-2 , 90 jaar
Harrie Meerts, Pieter Breughelstraat 18,
73 jaar
Angèle Jessen-Landuijt, Rijksweg Noord 63a, 82 jaar
Zuster Françoise (Pijpers), Hoogstaete,
87 jaar
Bianca Linssen, Op de Kasselemeier, Nieuwstadt, 42 jaar
Pauline van Huet-Vos, Reinoudflat 55,
89 jaar
Tiny Geerts-Fliegel, Hoogstaete,
91 jaar

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

3- 1- 2011
16- 1- 2011
19- 1- 2011
20- 1- 2011
31- 1- 2011
4- 2- 2011
12- 2- 2011
14- 2- 2011
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
1- 4 -2011
6- 4- 2011
10- 4- 2011
16- 4- 2011
18- 4- 2011
20- 4- 2011
22- 4- 2011
12- 5- 2011
16- 5- 2011
24- 5- 2011
30- 6- 2011
7- 7- 2011
3- 8- 2011

Willem Zelissen, Onder de Bomen, Thorn,
Toos Hamers-Niesten, De Baenje,
Bertus Willems, Reigerstraat 17,
Miep Rutten-Janssen, De Baenje,
Gerard Eijgelshoven, Hoogstaete,
Pierre Ubachs, Hoogstaete,
Mirry Schutgens-Zewald, De Baenje,
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Greet Koëter-Kroeze, Baenjehof 10,
90 jaar
Gerda Schmits, Pres. Kennedysingel 8/14,
81 jaar
zuster Madeleine (Dircks), Rijksweg Zuid 20,
98 jaar
Jan Coenen, Begijnenhofstraat 10,
71 jaar
zuster Vera (Maessen), Plakstraat 4,
104 jaar
emeritus-deken Cees Buschman, Baenjehof 1, 84 jaar
Jeannie Vroemen-Dejong, Putstraat 89,
60 jaar
Zus Sanders-Reynaerts, De Baenje,
94 jaar
Harie Dols, p/a postbus 410,
86 jaar
zuster M. Lamberta (Warmenhoven), Kollenberg 2, 94 jaar
Zef Offermans, Lindenhof 62,
88 jaar
Mia van Aubel-Arnoldts, Begijnenhofstraat 5,
98 jaar
Carry Hamers-Schintz, Baenjehof 37,
88 jaar
Trees de Wit-Neilen, Schubertstraat 30-1,
85 jaar
Harrie Peters, Blijdestein 33,
84 jaar
Theo Wormer, Emmastraat 2,
81 jaar

†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†

4- 8- 2011
12- 8- 2011
6- 8- 2011
16- 8- 2011
20- 8- 2011
21- 8- 2011
31- 8- 2011
3- 9- 2011
3- 9- 2011
13 -9- 2011
22 -9- 2011
24 -9- 2011
25 -9- 2011
26 -9- 2011
30 -9- 2011
3-10-2011

Wij gedenken onze overledenen in de HH. Missen op Allerzielen, 2 november,
en tijdens de gebedsdienst op de Algemene Begraafplaats op
zondag 30 oktober om 15.00 uur.

UW AANDACHT S.V.P.
Zondag 23 oktober: Dertigste zondag door het jaar. WereldMissiedag
Attentie: op maandag 24 en dinsdag 25 oktober is de administratie gesloten!
Zondag 30 oktober: Een-en-dertigste zondag door het jaar. Nationale Bijbelzondag
Om 15.00 uur gedenken we onze overledenen tijdens de gebedsdienst bij het graf van
deken Tijssen op de begraafplaats. NB: er is maar één Allerzielendienst op het kerkhof!
Dinsdag 1 november: Hoogfeest van Allerheiligen. Verplichte feestdag.
In de St.-Petruskerk is géén H.Mis om 8.00 uur, maar een plechtige Allerheiligen-mis met
samenzang om 9.30 uur en om 19.00 de avondmis. De administratie is deze dag gesloten!
Woensdag 2 november: Gedachtenis van alle overleden gelovigen, Allerzielen.
H.Mis om 8.00 uur en om 19.00 uur de avondmis, opgeluisterd door Canticorum.
Donderdag 3 november: gedachtenis van de H. Hubertus,
na de ochtendmis zegening van het Hubertusbrood.
Vrijdag 4 november: Eerste vrijdag van de maand, toegewijd aan het H. Hart van Jezus.
Vanaf 17.00 uur wordt de H. Communie gebracht aan zieken en aan-huis-gebondenen.
Zondag 6 november: Twee-en-dertigste Zondag door het jaar.
Maandag 7 november: Hoogfeest van de H. Willibrord, verkondiger van ons geloof,
patroon van de Nederlandse kerkprovincie.
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Zaterdag 12 november: om 18.00 uur in de St.Petruskerk een Gezinsmis b.g.v. Sint
Maarten, met aansluitend Lampionnenoptocht door de binnenstad.
Zondag 13 november: Klaproosdag. Om 10.00 uur in de St.-Petruskerk een
oecumenische dienst voor de Engelse gevallenen, opgeluisterd door het Petruskoor.
Om 20.30 uur in de St.-Michielskerk: concert van het Schütz-Monteverdi Consort.
Zondag 20 november: Christus, Koning van het heelal. Laatste zondag van het kerkelijk
jaar. De H.Mis in de St.-Petruskerk wordt opgeluisterd door de Schola Gregoriana
Sittardiensis.

KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES
Attentie: het vólgend parochieblad bestrijkt de periode van 26 november tot 7 jan 2012.
Misintenties die u daarin graag vermeld wilt zien, dienen uiterlijk opgegeven te zijn
vrijdag 18 november 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 22 oktober
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
Donderdag 27 oktober
ev overledenen vd fam Smeets-Bouwels
08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en
18.00 uur gestpljrd Lien BeursgensHendriks
Verwijlen; plev voor Ben Rutten die vorige
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
week in Thailand overleden is; nadienst Zef Vrijdag 28 oktober
HH. Simon en Judas, apostelen
Offermans, Mia van Aubel-Arnoldts, Carry
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Hamers-Schintz, Harrie Peters, Theo
19.00 uur gestev overl ouders Laumen-Van
Wormer (samenzang)
Loon
Zondag 23 oktober, Wereldmissiedag
Zaterdag 29 oktober
Dertigste Zondag door het jaar
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
11.30 uur gestpljrd overledenen vd fam
ev overl grootouders Simonis-Tummers en
Kaptein-Haagmans; pljrd Mia Smeets uit
ouders Hage-Simonis
dankbaarheid; plev Trees de Wit-Neilen,
18.00 uur gestev voor zielenrust v overl
voor heilige priesters, religieuzen en de
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
vrede in de wereld (samenzang)
Catharina Krux; pljrd Frits-Hustinx, ouders
Maandag 24 oktober
Wessels-Schulpen; plev Christien Moling08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev overl ouders SchaekensUbben, em-deken Cees Buschman; nadienst
Peulen en zonen Jozef en Martin
Zef Offermans, Mia van Aubel-Arnoldts,
Carry Hamers-Schintz, Harrie Peters, Theo
Dinsdag 25 oktober
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Wormer (samenzang)
Zondag 30 oktober
19.00 uur gestev overleden echtpaar
Een-en-dertigste Zondag d/h jaar
Meulenberg-Kleuters
11.30 uur gestpljrd Harie Houben; pljrd
Woensdag 26 oktober
Louis Boesten, echtelieden Willems08.00 uur ev dhr Sef Heuts en de levende
Willems en zonen Jean en Zef; plev
en overl leden vd fam Heuts-Wessels
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overledenen vd fam Reijnders-Kuijpers,
em-deken Cees Buschman, Trees de WitNeilen, voor heilige priesters, religieuzen en
de vrede in de wereld (Petruskoor)
Maandag 31 oktober
08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en
Hendriks
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Dinsdag 1 november
Hoogfeest van Allerheiligen
08.00 uur vervalt
09.30 uur gestpljrd overl ouders Wim en
Johanna Fabus-Könings, levende en overl
leden vd fam Vleugels-Dieteren,
echtelieden Zef en Truus Triepels-Jansen;
gestev overl priesters en bedienaren
parochie en dekenaat, overl ouders
Schaekens-Peulen en zonen Jozef en
Martin; pljrd overl ouders MoonenPollmeijer en Halmans-Claessen; ev tev de
HH. Engelbewaarders uit dankbaarheid
voor bescherming en leiding (samenzang)
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
ev voor overl ouders Meerts en tev H.
Antonius
Woensdag 2 november, Allerzielen
Gedachtenis van alle overleden gelovigen
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen,
overl priesters en diakens vd parochie HH.
Petrus en Michaël en dekenaat Sittard;
19.00 uur gestjrd echtp Willems-Ketels en
overl ouders en voor Joep Schrijnemakers
en fam (Canticorum)
Donderdag 3 november
H. Hubertus, bisschop
08.00 uur ev overl ouders Kleikamp-Cremers
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.30 uur Heilig Uur (samenzang)
Vrijdag 4 november
H. Carolus Borromeüs, bisschop
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur ev Klaus Scheibe, tev het Heilig
Hart van Jezus, Robert Thijssen en levenden
en overledenen vd fam Thijssen en Sevens,
voor heilige priesters en religieuzen en voor
de vrede

Zaterdag 5 november
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
voor priesterroepingen in parochie,
dekenaat en bisdom
18.00 uur gestev voor zielenrust v overl
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
Catharina Krux; plev voor de levenden en
overledenen vd fam Dieteren en de fam
Hellbach; nadienst Mia van AubelArnoldts, Carry Hamers-Schintz, Harrie
Peters, Theo Wormer (samenzang)
Zondag 6 november
11.30 uur gestpljrd Maddalena OberdorfCuccuru, Martijn Canisius en Lie Canisiusvan Leeuwen, overl echtpaar KapteinHaagmans; gestplev François Kallen, overl
ouders Herzig-Schaaf, overledenen vd fam
Van Bommel-Straeten, voor zielenrust van
past-deken mgr Ben Janssen, en van zijn
ouders Janssen-de Ponti, en zijn broer en
zusters; pljrd Adje Chau, overl ouders
Kaminski-Ekermans; plev Trees de WitNeilen, voor heilige priesters, religieuzen en
de vrede in de wereld (Michielkoor)
Maandag 7 november
Hoogfeest van H. Willibrord, bisschop,
verkondiger van ons geloof,
patroon vd Nederlandse kerkprovincie
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,
overleden ouders Pannemans-Janssen
Dinsdag 8 november
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev Twan Douffet
Woensdag 9 november
Feest Kerkwijding vd Basiliek van
Sint Jan van Lateranen
08.00 uur ev dhr Sef Heuts en de levende
en overl leden vd de fam Heuts-Wessels
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen,
overledenen vd fam Feron-Hoenen
Donderdag 10 november
H. Leo de Grote, paus en kerkleraar
08.00 uur ev overl ouders Leonard Dieteren
en Maria Brandts uit dankbaarheid

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

13

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.30 uur Lof (samenzang)
Vrijdag 11 november
H. Martinus (van Tours), bisschop
08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en
Hendriks en mgr Ben Janssen
19.00 uur gestev overl echtp Feron-Hoenen
en em-past. Eduard Hoenen
Zaterdag 12 november
H. Josafat, bisschop en martelaar
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
18.00 uur Gezinsmis gestev voor zielenrust
v overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria
Hubertina Catharina Krux; nadienst Mia
van Aubel-Arnoldts, Carry Hamers-Schintz,
Harrie Peters, Theo Wormer (samenzang)
Zondag 13 november
Drie-en-dertigste Zondag door het jaar
10.00 uur Oecumenische dienst
bgv Klaproosdag (Petruskoor)
11.30 uur gestpljrd Elly Eijckeler-Tummers
en Victor Eijckeler; gestplev uit dankbaarheid (A); 1e pljrd Bertus Willems, pljrd
Martin Meuwissen en dochter Josette,
ouders Van Binsbergen-Geenen, overl
ouders Leonard Dieteren en Maria Brandts
uit dankbaarheid; plev Gerard Sluijs, Trees
de Wit-Neilen, voor heilige priesters,
religieuzen en de vrede in de wereld
(samenzang)
Maandag 14 november
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev Maria Kissels en familie
Dinsdag 15 november
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev Riet Willems
Woensdag 16 november
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur tev Sint Elisabethvereniging
Donderdag 17 november
H. Elisabeth van Hongarije
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
ev fam Wyszenko, Meerts en Hendriks
19.00 uur gestev overl ouders en
grootouders Dols-Peters
19.30 uur Lof (samenzang)
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Vrijdag 18 november
08.00 uur gestev fam Jennen-Palmen
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
ev voor heilige priesters en religieuzen
en voor de vrede
Zaterdag 19 november
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen,
levende en overl leden fam Janssen-De Ponti
18.00 uur plzwd Harrie Peters; gestev voor
zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs en
Maria Hubertina Catharina Krux (Si-Tard)
Zondag 20 november
Christus, Koning van het heelal
11.30 uur plzwd Mia van Aubel-Arnoldts,
Carry Hamers-Schintz, Trees de Wit-Neilen,
Theo Wormer; gestpljrd Jo Peeters, overl
ouders en grootouders Schrijen-Heltzel, overl
ouders Bèr Daniëls en Mien Daniëls-Laumen
en zoon Bèr jr, ouders De Kok-Muller;
gestplev overl ouders Bisschops-Maessen en
alle overl familieleden, voor de overledenen
vd fam Theo Hochstenbach; pljrd Mia Rutten,
Elly Muijters, Jeanny Queisen-Wessels; plev
Greet Koeter-Kroeze, overl fam.leden PierWeijzen, voor heilige priesters, religieuzen en
vrede in de wereld (Schola Greg. Sittardiensis)
Maandag 21 november
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev levende en overl leden
fam Janssen-De Ponti
Dinsdag 22 november
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
ev overledenen vd fam Smeets-Bouwels
19.00 uur gestev overleden echtpaar
Meulenberg-Kleuters
Woensdag 23 november
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
ev fam Wyszenko, Meerts en Hendriks
19.00 uur gestev overl echtpaar KapteinHaagmans, Corry Close en familie
Donderdag 25 november
HH. Andreas Dũng-Lạc, priester
en gezellen, martelaren
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev overl ouders SchaekensPeulen en zonen Jozef en Martin
19.30 uur Lof (samenzang)
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Vrijdag 25 november
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur ev echtp Keymis-Buyink

Zaterdag 26 november
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
ev overl grootouders Simonis-Tummers en
ouders Hage-Simonis

ST. MICHIELSKERK
Zondag 23 oktober
08.30 uur gestplev echtp Caulfield-Tholen
Dertigste Zondag d/h jaar
09.30 uur gestplev voor de zielenrust van
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
overl echtp Jan Grijs en Maria Krux,
09.30 uur gestplev voor de zielenrust v
ouders Th. Schutgens-Gijsen (samenzang)
overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria
Zondag 13 november
Hubertina Catharina Krux (samenzang)
Drie-en-dertigste Zondag d/h jaar
Zondag 30 oktober
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Een-en-dertigste Zondag d/h jaar
09.30 uur gestplev voor de zielenrust van
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
overl echtp Jan Grijs en Maria Krux, fam
09.30 uur gestplev René Oberdorf, voor
Derrez (samenzang)
de zielenrust v overl echtp Jan Gerard
20.30 uur Concert Schütz-Monteverdi Consort
Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux;
Zondag 20 november
pljrd Hendrika Oomens en haar broer
Christus, Koning van het heelal
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Adrianus (Schola Greg. Sittardiensis)
09.30 uur gestplev voor de zielenrust van overl
Zondag 6 november
echtp Jan Grijs en Maria Krux (samenzang)
Twee-en-dertigste Zondag d/h jaar
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, tussen 10-12 en 14-16 uur!)
Op de meeste dinsdagochtenden is de Basiliek gevuld met rijke orgelklanken: dan
wordt tussen 10 en 12 uur het orgel bespeeld door leerling-organist Vincent Snackers.
U bent welkom om te komen luisteren!
Zaterdag 22 oktober
09.00 uur voor overl echtp Caulfield-Tholen,
voor de intenties van de Erven Robertz, voor
een bijzondere intentie, voor zegen en
vertrouwen voor vier geliefde mensen
Zondag 23 oktober
Dertigste Zondag d/h jaar
10.30 uur voor overl echtp CaulfieldTholen, voor de intenties van de Erven
Robertz (Basiliek-koor)
Dinsdag 25 oktober
09.00 uur voor overl echtp Caulfield-Tholen,
voor de intenties van de Erven Robertz
Donderdag 27 oktober
10.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans
en leden vd Aartsbroederschap, voor Harry
Diederen en dochter Margriet, voor overl
echtp Caulfield-Tholen, voor de intenties

van de erven Robertz,
tev O.L.Vrouw van het Heilig Hart
Zaterdag 29 oktober
09.00 uur voor overl echtp Caulfield-Tholen,
voor overleden familie
Zondag 30 oktober
Een-en-dertigste Zondag d/h jaar
10.30 uur voor overl echtp Caulfield-Tholen,
voor overl ouders Castro-Schellinx,
voor de intenties van de erven Robertz
Dinsdag 1 november
Hoogfeest van Allerheiligen
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen,
voor overl Harrie Penners
Donderdag 3 november
10.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans
en leden vd Aartsbroederschap,
overl echtp Caulfield-Tholen,
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voor de intenties van de erven Robertz,
voor ouders Schmeits-Lahaye en zoon Pierre
Zaterdag 5 november
09.00 uur voor overl echtgenoot, vader en
opa Jo Göbbels, uit dankbaarheid voor een
bijzondere intentie, voor overl echtp
Caulfield-Tholen
Zondag 6 november
Twee-en-dertigste Zondag d/h jaar
10.30 uur voor alle levende en overl leden
vd Aartsbroederschap, voor overl ouders Vd
Brock-Limpens, voor overl echtp CaulfieldTholen, voor de intenties vd erven Robertz,
(Basiliek-koor)
Dinsdag 8 november
09.00 uur voor Felix Herzig, voor overl
echtp Caulfield-Tholen, vooor de intenties
vd erven Robertz,
Donderdag 10 november
H. Leo de Grote, paus en kerkleraar
10.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans
en leden vd Aartsbroederschap, voor overl
echtp Caulfield-Tholen
Vrijdag 11 november
H. Martinus (van Tours), bisschop
12.30 uur Huwelijksmis
Bruidspaar Frusch-Schaekens
Zaterdag 12 november
H. Josafat, bisschop en martelaar
09.00 uur voor overl echtp Caulfield-Tholen

Zondag 13 november
Drie-en-dertigste Zondag d/h jaar
10.30 uur voor overl echtp Caulfield-Tholen,
voor de intenties van de erven Robertz
Dinsdag 15 november
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen,
voor de intenties vd erven Robertz
Donderdag 17 november
H. Elisabeth van Hongarije
10.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans
en leden vd Aartsbroederschap, voor overl
echtp Caulfield- Tholen
Zaterdag 19 november
09.00 uur voor overl echtp Caulfield-Tholen
Zondag 20 november
Christus, Koning van het heelal
10.30 uur voor overl echtp Caulfield-Tholen,
voor de intenties van de erven Robertz,
(Basiliek-koor)
Dinsdag 22 november
09.00 uur voor overl echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 24 november
HH. Andreas Dũng-Lạc, priester
en gezellen, martelaren
10.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans
en leden vd Aartsbroederschap, voor overl
echtp Caulfield-Tholen, voor de intenties van
de erven Robertz
Zaterdag 26 november
09.00 uur voor overl echtp Caulfield-Tholen

advertentie______________________________________________________________________

16

14e jaargang, nr 8 –10 september 2011

Parochie H. Bernadette -Baandert
Diaken B. ter Haar: Baandert 23  4513381
Administratie Parochiecluster: Kloosterplein 10,  4512275
Kerkbijdrage: Giro 157.19.73


H. COMMUNIE VOOR AAN HUIS GEBONDENEN
Vrijdag 4 november wordt in de namiddag de H.Communie in de parochie rondgebracht.
STAND VAN ZAKEN VERBOUWING BERNADETTEKERK TOT URNENHOF
Bij de aankondiging van de sluiting van ons kerkgebouw werd voorzichtig geopperd dat de
Urnenhof misschien al met Pasen 2011 open zou kunnen zijn. In het 1e halfjaar na de sluiting is de aandacht echter uit moeten gaan naar de verbouwing die Monuta uitvoerde,
waarbij er ook van onze kant allerlei kleine verbouwingen zijn geweest. Verder is met
geringe kosten de kerk helemaal ontdaan van alle kerkmeubilair. Ook het toch wel grote
project van de herbegrafenis van deken Tijssen vergde veel aandacht, maar dit wordt
binnenkort afgerond, zoals u in dit blad kunt lezen. Maar er is nieuws over de Urnenhof te
melden. Want na diverse overlegrondes tussen kerkbestuur, architect en bisdom, zijn de
uitgewerkte bouwtekeningen en ontwerpen van de zgn. ‘urnen-stehlen’ klaar. Ook is een
computer-voorstelling van het geheel in de maak. We willen nu in samenwerking met
Monuta op zondag 27 november een informatiedag houden. De kerk zal dan open zijn, en
er zal van alles te zien zijn dat met de ombouw van de kerk te maken heeft, alsmede alles
wat met de dood, uitvaarten, begraven en cremeren te maken heeft. De komende weken
worden deze plannen uitgewerkt, en in het volgende nummer leest u alles over deze dag.
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


30E ZONDAG DOOR HET JAAR
Zaterdag 22 okt
Maandag 24 okt
Woensdag 26 okt

19.00 u. 25 jaar H.Pauluskerk – voor alle parochianen
Nadienst Toos Steegh
19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
19.00 u. OLV van Lourdes
31E ZONDAG DOOR HET JAAR

Zaterdag 29 okt
Maandag 31 okt
Woensdag 2 nov

19.00 u. Jrd Jan Engelen en overleden familie Engelen-Ehlen
Jrd mw. Ubachs – Jrd Mia Derks – Nadienst Toos Steegh
19.00 u. OLV van Lourdes
19.00 u. Allerzielen – voor alle overleden parochianen
32E ZONDAG DOOR HET JAAR

Zaterdag 5 nov
Maandag 7 nov
Woensdag 9 nov

19.00 u. OLV van Lourdes – Nadienst Toos Steegh
19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
19.00 u. Willy van Hees en overleden ouders Keijzers-Franken
33E ZONDAG DOOR HET JAAR

19.00 u. Jrd Leendert Beeren –
♫ Bernadettekoor
Nadienst Toos Steegh
Maandag 14 nov 19.00 u. OLV van Lourdes
Woensdag 16 nov 19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
Zaterdag 12 nov

CHRISTUS, KONING VAN HET HEELAL
19.00 u. Jrd Overl echtpaar Jozef
♫ Sing 4 U!
en Marie Kolodziejczak-Kusters
Maandag 21 nov 19.00 u. OLV van Lourdes
Woensdag 23 nov 19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
Zaterdag 19 nov

Parochiemededelingen H. Paulusparochie
Van maandag tot zaterdag is om 18.30 uur het Rozenhoedje, en op vrijdag Lof.
Donderdagmorgen is de kerk van 10.00 - 12.00 uur geopend voor stil gebed.
Misintenties voor het volgende parochieblad opgeven tot 12 november bij:
- Diaken R. Fleischeuer  4528072,
- de centrale administratie  4512275
- het priesterteam, kerkbestuur of kosteres.
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Consecratiefeest H. Pauluskerk
Op 19 oktober bestaat onze H.Pauluskerk 25 jaar! Om dit een feestelijk tintje
te geven is er zaterdag 22 oktober om 19.00 uur een H.Mis met na afloop
gezellig koffiedrinken in het parochiezaaltje. U bent allen van harte welkom!
Op zaterdag 19 november wordt de H. Mis van 19 uur opgeluisterd door het bandje
Sing 4 U ! (Zing voor U!), bestaande uit drie enthousiaste, charismatische dames Patricia en Birgitta (zang) en Ans (toetsen & zang)- die met veel plezier en
toewijding iedereen, maar vooral de jongeren uitnodigen deze muzikale H. Mis bij
te wonen. Met toegewijde liederen willen we bidden en danken voor alles wat God
ons gegeven heeft. Maar ook gaan we Hem zingend vragen om ons bij te staan in
moeilijkere tijden. Graag zien we enthousiaste jongeren meezingen met onze
eigentijdse meertalige songs, die de jongeren zeker zullen aanspreken. Welkom!
Gedoopt
Chayenna, dochter van echtpaar Van Ham-Verheyen, Hunsestraat, Heerlen
Gefeliciteerd! Wij bidden dat Chayenna onder de goede zorgen van haar ouders,
peetouders en van de hele geloofsgemeenschap, mag opgroeien tot een goed christen.

Overleden:
Toos Steegh, Odasingel 839, 78 jaar

 06-10-2011

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

Allerheiligen/Allerzielen
Eén keer per jaar herdenkt de parochie alle mensen uit haar midden die het
afgelopen jaar gestorven zijn. Natuurlijk zijn er zesweken- en jaardiensten, maar het
is goed om één keer per jaar samen stil te staan bij al die mensen die ons voorgegaan
zijn in een christelijk leven. Deze gedenkdag heet heel toepasselijk: Allerzielen.
Mensen besteden dan extra aandacht aan het graf van hun dierbaren en zorgen voor
mooie bloemen. Allerzielen is onlosmakelijk verbonden met Allerheiligen. Dan
herdenkt de kerk álle heiligen die in de loop der eeuwen geleefd hebben en letterlijk
een voorbeeld voor ons zijn geworden. Op 1 november vieren we het feest van
Allerheiligen en op 2 november Allerzielen.
Uit de St. Paulusparochie werden in het afgelopen jaar tot God geroepen
mw. Hilda Ubachs-Lodestijn (79)
dhr. A.D. van Gaans (86)

mw. Mia Derks-Raats (78)
mw. H.H.M. Storms-Brands (84)

mw. Toos Steegh (78)
Deze overleden parochianen worden bijzonder herdacht in de H.Mis van
Allerzielen op woensdag 2 november om 19.00 uur.
PAROCHIEBLAD H. PETRUS EN H. MICHAËL – H. BERNADETTE – H. PAULUS
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Paardestraat 17
6131HA Sittard
tel; +31-46-45 26 973
e-mail:info@guus-timmermans.com
www.guus-timmermans.com

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

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 26 november en loopt tot 8 januari 2012.
Kopij aanleveren vóór 18 november op de administratie (t.a.v. Daniëlle)
Kloosterplein 10 - kantoor-fedpetrus@123telcom.nl
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