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Dit parochieblad is bedoeld voor een periode van 6 weken.
De volgende aflevering verschijnt 18 februari 2012.

WACHTEN MET HET DOOPSEL?
Laatst was er een hele discussie over de vraag: “waarom is het verstandig om je kind als
baby niet te laten dopen”. Iemand plaatste in de discussie de vraag aan de voorstanders:
“en hebt u ook gewacht met het praten tegen uw kind…. wachtte u ook tot het volwassen
was en zelfstandig kan beslissen of het nu Nederlands wilt spreken of Dialect? Of begon u
gewoon met ieder klein woordje geduldig te leren aan uw kind? In de hele discussie die
later volgde bleek overduidelijk de geringe kennis over ons Katholiek Geloof. En omdat
je er weinig van weet of er weinig aan doet, moet daarom je kind het Heil van God
ontberen? Daarom zijn we als parochie - en ook in goed overleg met de Zusters
Karmelietessen – begonnen aan de Alpha-cursus in geloof. Voor volwassenen heeft men
al jaren geleden een zgn. Geloofsboek uit gegeven. Het is eigenlijk een vervolg op onze
oude catechismus. Wat lezen we bijvoorbeeld in zo’n geloofsboek? Het boek kent een
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hele mooie bladzijde over het doopsel. Het zegt: "In het doopsel wordt driemaal ja
gezegd: een ja van God, een ja van de kerkgemeenschap en een ja van de dopeling."
Alles begint bij God. Hij is het die als eerste ja zegt tot de mens: "ja, je bent mijn kind, Ik
wil je laten delen in mijn goddelijk leven." Dat ja-woord neemt God nooit terug. Dit jawoord van God is eigenlijk de kern van ons geloof in eeuwig leven. Ook een rechtgeaarde
moeder zal altijd ja zeggen tegen het leven van haar kind, maar zij is niet altijd bij machte
om dat ja-woord waar te maken, soms sterft het kindje in haar armen. Maar Gods jawoord is zo machtig dat Hij zijn woord altijd gestand kan doen. Gods ja-woord tot het
leven houdt niet op met de dood. Over de dood heen zegt God «ja» tot het leven. Hij laat
je nooit vallen. Hij schenkt onvergankelijk leven in het heilig doopsel. Daarom hoeft het
doopsel nooit herhaald te worden. Gods ja-woord blijft, ook God zegt altijd «ja». Ieder
mens is eenmalig en draagt zijn eigen naam. En die naam blijft geschreven in de palm van
Gods hand. God veegt die naam nooit uit. Daarom gaven onze voorouders aan hun
kinderen altijd een christelijke naam, de naam van een heilige. «Ja» zegt ook de Kerk bij
het doopsel van een nieuwe christen. Wij worden geboren binnen de geborgenheid van
een parochiegemeenschap waar we thuis horen. Een christen die niet tot een parochiegemeenschap wil behoren is eigenlijk ontworteld en vroeg of laat zal hij nergens meer thuis
zijn. Ook de kosmonauten die soms meer dan een jaar rond de aarde cirkelen, komen
weer terug op de aarde, waar ze thuis zijn. Dat is de achtergrond waarom een kind in de
eigen parochie gedoopt wordt. Peter en meter vertegenwoordigen deze parochiegemeenschap. Zij moeten echte gelovigen zijn, zodat ze hun petekind ook kunnen
voorgaan in het geloof. Het is daarom ook te begrijpen dat in sommige grotere parochies
de kinderen gezamenlijk gedoopt worden, zodat er werkelijk een hele parochiegemeenschap is, die de kinderen verwelkomt.
Het derde «ja-woord» is het ja-woord van de dopeling. Als U ooit tegenwoordig bent
geweest bij de doop van een volwassene, dan weet u dat dit ja-woord altijd een diepe
indruk maakt: Ik geloof in God, ik wil opgenomen worden in de gemeenschap van de
Kerk en ik wil leven volgens het evangelie van Jezus. Bij kleine kinderen is dit ja-woord
niet zo duidelijk. Sommige mensen vinden daarom dat je beter zou kunnen wachten met
de doop totdat het kind zelf kan kiezen. Deze redenering klinkt wel heel verstandig, maar
er zijn toch ook grote bezwaren. Christelijke ouders willen hun kinderen zo vlug mogelijk
deelachtig maken aan het goddelijk leven, zij zijn ervan overtuigd dat die goede Geest
van Jezus niet werkeloos zal zijn in het leven van het kleine kind. En wanneer zou een
kind vrij kunnen kiezen? Voert het voorbeeld van de ouders, het contact met vrienden, de
vorming op school, het kind niet mee in een stroming, waarvan het alle invloeden zozeer
zal ondergaan, dat het eigenlijk niet meer vrij is? De ouders moeten er zich voor inzetten
dat het kind de gelegenheid krijgt om steeds meer en overtuigder zijn eigen «ja» op zijn
doopsel te kunnen geven. Daarom bidden wij iedere Zondag de geloofsbelijdenis als een
herinnering aan ons doopsel, daarom gebruiken wij wijwater dat toch het doopwater is,
waardoor wij ons herinneren dat wij gedoopt zijn in de naam van de Vader, de Zoon en de
heilige Geest.
Elk jaar worden wij tijdens de paaswake uitgenodigd om bewust onze doopbeloften te
vernieuwen. De vernieuwing van de doopbeloften is ook een van de hoofdmomenten van
de vormselviering die we dit jaar eind januari in onze parochie zullen meemaken. Als wij
dat alles overdenken, worden wij ons ervan bewust hoe belangrijk ons doopsel is, dat bij
het doopsel alles begint. Het is een gave, die een opgave wordt, waaraan wij heel ons
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leven moeten werken, die voor ons een zending inhoudt voor de hele Kerk. Als wij ons
daarvoor dag na dag proberen in te zetten, dan zal God door zijn Geest zelf voltooien wat
Hij in ons begonnen is.
Ik wens u toe een goede bezinning op uw eigen doopsel: toen is Gods Liefde met U en
mij begonnen! Beantwoorden we die ook met onze christelijke liefde en trouw?
Deken Wilbert van Rens

TERUGBLIK EN DANK BGV OVERBRENGING
RELIEKEN DEKEN TIJSSEN
Graag willen we vanaf deze plaats met u dankbaar terugzien naar Zondag 11 december j.l.
Het was indrukwekkend. Ik heb een groot aantal medewerkers een mail-bericht of een
brief gestuurd met ongeveer de volgende inhoud:
Beste ...... Dirigent Petruskoor, Dirigent St Joep, Dirigent Philharmonie, en verder alle
acolieten en Manderleden, Kerkbestuursleden en alle betrokkenen (Kerkhofpersoneel,
Suisse, Stadsschutterij) bij onze gezamenlijke zorg en activiteiten rondom Overbrenging
Relieken Deken Tijssen incl. Broederschap Sittard-Kevelaer.. alle priesters en diakens.
ALLEREERST HEEL VEEL DANK...... geweldig wat jullie samen hebben gepresteerd om
deze zo belangrijke gebeurtenis tot een voortreffelijke dienst te maken.Ik kreeg heel veel
complimenten van onze Bisschop, ook van vele collega's en kerkgangers, ja vooral ook
van familieleden Deken Tijssen. De muzikale uitstraling was geweldig: vanaf kerkhof en
zeer zeker ook in onze St.-Petruskerk. Jammer dat ik jullie niet direct na de dienst kon
bedanken vw gebrek aan ontmoetingsruimte. De alom bekende en enthousiaste
Ceremoniarius van onze kerk Jacques Pfennings en de zijnen hebben geweldige prestaties
geleverd. Ik ben hen zeer dankbaar, Vergeten we ook niet onze werkers en bouwers
inzake Devotiekapel Torenportaal in onze kerk: medewerkers van bouwfirma, elektricien,
schilders, poetsbedrijf en onze kosters. En dan werd de dienst ook uitgezonden via ons
eigen systeem naar enkele parochianen (die zo'n aansluiting hebben) en naar de Baenje:
dank aan de Firma Spectator (Frans Hermes). Ook de Stadsomroep START was er: dank
aan zoon Jean van Hub Geurts cs... het werd een paar dagen later een hele week lang
uitgezonden op Start.
Het begon eigenlijk met de beschrijving van het leven van deken Tijssen: vanaf 1957....
maar de wetenschappelijke versie werd bekroond door Antoine Jacobs: daarom veel dank
ook aan hem!
Ook mogen we niet onze "voorwerkers" vergeten bij de exhumatie: de artsen Dr. H. v.
Beek en Dr. J. Visser, de bisschoppelijke commissie, medewerkers gemeente en
gravendienst, firma natuursteenbewerking en de alom bekende architect Koen Leinders.
De zusters Karmelietessen die onderdak verleenden aan het gebeente van Deken Tijssen,
de berry die gemaakt werd door Frans Stelten, de reliekenkist door Theo Lamberts en
pastoor Broers (met Vicaris Maessen) die naast zijn taak als "bewaarder relieken" ook
mee zorgden voor een mooie bekleding van de berry, de zusters van Goddelijke
Voorzienigheid die én prachtig kruis en aanrakingsrelieken deken Tijssen aan onze kerk
toevertrouwden. Verder ook het personeel van onze gemeente die op de achtergrond bij
vergunning/processie ed meewerkten ... De inrichting achter in onze kerk werd ook
bekroond met prachtig borstbeeld, gemaakt door eigen kunstenares mevr Diny
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Gansewinkel, ook een tableau met chronogrammen (Dhr. Guus Janssen).... met
architectonische inrichting door Dhr Koen Leinders aangestuurd, na vooraf veel overleg
met bisdom, kerkbestuur, gemeente enz. Weet u ..... heel veel ... heel veel werd
geschonken..... natuurlijk moeten wij de verbouwing achter in de kerk met alles erbij
betalen, maar door schenkingen is dit afgedekt, maar ook heel veel is ook door uw
schenking mogelijk gemaakt en dat moet u letterlijk opvatten: een klein uurtje van ieder
van jullie gaf die geweldige uitstraling die we met zijn allen hebben kunnen waarmaken.
NOGMAALS: VEEL VEEL VEEL DANK (tot zover dit verzonden dankbericht)
Wanneer we nu – na Kerstmis – terugkijken, dan zie ik nog meer de grote prestaties en
inspanningen die men zich heeft getroost. Alle gebruikelijke jaaractiviteiten zoals
Kerstconcerten e.d. zijn gewoon doorgegaan, de kosters en Mevr J. Wyszenko hebben
toch maar hun vele diensten kunnen blijven aanbieden, ook bij de vele begrafenissen. Er
zijn dus afgelopen weken topprestaties geleverd door alle vrijwilligers en vaklieden. Met
gepaste trots heb ik deze dagen als deken deze bijzondere gebeurtenissen mogen vieren.
Tot slot: iemand gaf als reactie de volgende korte en krachtige mening mee:
De overbrenging van het gebeente van deken Tijssen was goed georganiseerd en mag
gelden als een hoogtepunt in de parochiegeschiedenis van Sittard
En bij deze conclusie sluit ik me dankbaar aan, dankbaar verwijzend naar al onze
vrijwilligers. We gaan nu op weg naar het Nieuwe Jaar waarbij ik u allen een
GEZEGEND NIEUWJAAR toewens,
Deken Wilbert van Rens.
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

Vertrouw ons uw mail-adres toe, dan kunnen wij u het parochieblad voortaan
digitaal toesturen en zo besparen op de kosten!
Mail uw adres naar: kantoor-fedpetrus@123telcom.nl
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Kerkbalans: vijf Nederlandse kerken
werken samen aan hun geldwerving
Kerkbalans is de gezamenlijke actie van vijf Nederlandse kerken voor de geldwerving ten
behoeve van de plaatselijke parochies, gemeenten en kerken. In Kerkbalans werken
samen: de Room-Katholieke Kerk in Nederland, de Protestantse Kerk in Nederland, de
Oud-Katholieke Kerk van Nederland, de Algemene Doopsgezinde Sociëteit en de
Remonstrantse Broederschap.
De Actie Kerkbalans wordt sinds 1973 aan het begin van elk jaar, in de tweede helft van
januari, gehouden. De deelnemende kerken doen in die periode een beroep op hun leden
voor een financiële bijdrage. Elk jaar gaan meer dan een half miljoen vrijwilligers op pad
om bij hun mede-kerkleden een verzoek om een financiële bijdrage voor de kerk te
bezorgen en om die later in de vorm van een toezegging weer op te halen.
Op deze manier worden elk jaar enkele honderden miljoenen euro’s voor de kerken bijeen
gebracht. Kerkbalans is daarmee de grootste financiële inzamelingsactie van Nederland.
Deze vorm van geldwerving is voor de deelnemende kerken verreweg de grootste bron
van inkomsten. Door de intensieve voorbereiding en nazorg heeft Kerkbalans in de
praktijk het karakter van een permanente campagne. Sinds 2005 hebben de kerken een
vernieuwing van hun geldwerving gerealiseerd. Kerkbalans Nieuwe Stijl doet met succes
een beroep op bestaande en nieuwe doelgroepen.
De Actie Kerkbalans wordt in 2012 gehouden van 15 tot 29 januari onder het motto:
“Wat is de kerk jou/u waard?”
Voor meer informatie en illustratiemateriaal: www.kerkbalans.nl

In het midden van dit parochieblad hebben we – zoals ieder jaar gebruikelijk – een
gevouwen A4 ingesloten met daaraan gekoppeld een Acceptgiro ten behoeve van
Kerkbijdragen. Inderdaad, in Nederland kennen we geen kerkenbelasting of subsidies,
hooguit voor het in stand houden van monumentale kerkgebouwen. Sommigen zeggen:
wees blij dat je geen kerkenbelasting hebt….. vele mensen doen uit vrije wil mee en dat is
veel indringender. Het drukt veel meer uit: en hier sta ik voor…en dat is mijn kerk
waard..!! Voor het geval u liever op een ander banknummer bij een bepaalde parochie
zelf wilt storten, zetten we hieronder nog even de banknummers op een rijtje. Bij het
algemeen nummer kunt u ook uw parochie van keuze aangeven. Veel dank voor uw
bijdrage! We kunnen niet zonder U!!
Algemeen nummer Parochiecomité:

Kerkbijdrage: Giro 1032540

Parochie HH Petrus en Michaël:

Kerkbijdrage: Rabobank 147603676

Parochie H. Bernadette – Baandert:

Kerkbijdrage: Giro 157.19.73

Parochie H. Paulus – Limbrichterveld

Kerkbijdrage: Giro 3268633

PAROCHIEBLAD H. PETRUS EN H. MICHAËL – H. BERNADETTE – H. PAULUS
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Wat is
de kerk
jou waard??

2012

Parochie H. Petrus en H. Michaël - Sittard
St.-Petruskerk: Kerkplein 4
St.-Michielskerk: Markt 24
Basiliek O.L.V. van het H. Hart: Oude Markt 3
Deken W. van Rens Kloosterplein 10, 4512275
Kapelaan A. van der Wegen, Oude Markt 24 4512628
Past P. Kerkhofs assistent, Heistraat 9 Einighausen, 4516089
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!

GEDOOPT:
FLEUR, dochter van het echtpaar Doomen-Dormans, Irenelaan 25
ELENA, dochter van het echtpaar Armino-Rohe, Stationsstraat 6
RYKER, zoon echtpaar Abdai-Lynn, Waucinda – ILLINOIS USA
TRYAN, dochter echtpaar Abdai-Lynn, Waucinda – ILLINOIS USA

27-11-2011
27-11-2011
08-12-2011
08-12-2011

Gefeliciteerd! Wij bidden dat Fleur, Elena, Ryker en Tryan 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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Overleden
Arnou Qneisen, Baenje, 98 jr
Mia Schrooten-Dieteren, Hoogstaete, 86
Fien Schmeitz-Krebs, De Eghte, 84 jr
Riet Palm-Kusters, Hoogstaete, 80 jr
Ernest Pfennings, Putstraat 7, 89 jr
Bets de Ree-Vervoort, Baenje, 88 jr.
Petronella van Dijck-Heeren, Baenje, 93 jr.
Odile Kallen-Lievens, Walramstraat 132, 94 jr
Gon Helmerich, Walramstraat 128-10, 86 jr.
Arno Dieteren, Parklaan 31, 79 jr
Zr. Thea (Heemels), St.Agnetenberg, 93 jr
Louis Blom, Hoogstaete, 98 jr.
Lucie Kleikamp, Voorstad 1, 93 jr

†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†

26-11-2011
28-11-2011
29-11.2011
30-11-2011
03-12-2011
07-12-2011
06-12-2011
12-12-2011
14-12-2011
15-12-2011
15-12-2011
18-12-2011
23-12-2011

Mogen zij allen rusten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer.
Een heel hartelijk DANK-U-WEL
aan al degenen die ook dit jaar weer hebben bijgedragen
aan de mooie vieringen en versieringen in de Kersttijd!
Kerststalbouwers, bloemschik-mensen, kosters lectoren en
acolieten, zangers, organisten, dirigenten, collectanten en allen
die zich hebben ingezet voor onze kerken. Dit jaar hadden we
maar zeer beperkte tijd om alles te organiseren en dank zij U
allen is het wonderlijk gelukt!! Heel hartelijk dank!!

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

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

Vertrouw ons uw mail-adres toe, dan kunnen wij u het parochieblad voortaan
digitaal toesturen en zo besparen op de kosten!
Mail uw adres naar: kantoor-fedpetrus@123telcom.nl
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LOF

EN AANBIDDING

Iedere Donderdagavond houden we in onze St.-Petruskerk Lof met Rozenkrans
en Aanbidding. Wij willen aan deze belangrijke vorm van Eucharistische
Aanbidding een ietwat andere uitstraling geven. Deze dienst noemen we in de
toekomst: Lof en Aanbidding. De termen H .Uur en Lof vervangen we voortaan
door bovenstaande aanduiding. Vanaf 19 januari 2012 vragen we onze
kerkbezoekers om direct na de avondmis van 19.00 uur plaats te nemen in de
onderste rijen van de koorbanken, zoveel mogelijk in de buurt van het Hoofdaltaar,
zoals we ook plaats nemen bij de versperdiensten. Natuurlijk bidden we dan ook de
Rozenkrans, maar er wordt meer aandacht geschonken aan stilte en daarmee de
mogelijkheid om naar Hem op te zien. Daarom zal er een tientje gezamenlijk hardop
gebeden worden, en afwisselend het andere tientje in stilte. Zo delen we elkaar meer het
ritme van geestelijke rust en eerbied. Natuurlijk nemen we onze intenties mee in de
gebeden: zoals bidden voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat, het religieuze
en ander aan God gewijde leven en tevens voor goede gezinnen. Daarbij blijft de goede
gewoonte bestaan om op de vooravond van elke 1 e vrijdag van de maand de bijzondere
devotie - toegewijd aan het H. Hart van Jezus – te beoefenen en in die geest er samen
voor te bidden voor al de bovengenoemde intenties. Maar ook de intenties die worden
opgeschreven door de kerkgangers, achter in het Klokkes bij Deken Tijssen: immers
vanaf 19 januari a.s. ligt daar een intentieboek klaar en kan men zelf de intentie
opgeven. Op iedere komende donderdagavond worden die intenties meegenomen in dit
Lof en Aanbidding. Wij hopen op uw aller medewerking en gebed.
♪♫

BENEFIETCONCERT♪♫

IN ST.-PAULUSKERK LIMBRICHTERVELD
Tweede concert op 15-1-2012
Stichting Behoud ‘Franse Klooster’ organiseert het tweede Benefietconcert voor de
restauratie van het Verschueren pijporgel uit de Kapel van het ‘Franse Klooster’
Datum: Zondag 15 januari 2012
Aanvang:15.30 uur
Locatie: St. Pauluskerk, Limbrichterveld – Sittard (Whitestraat 2, 6135 CN)
Het Verschueren orgel is een bijzonder historisch object daar het een belangrijke
functie heeft gehad voor de religie binnen de gezondheidszorg. Door de brand in de
kapel in juni 2010 is het orgel zwaar beschadigd geraakt. De restauratie van het orgel
kost veel geld, daarom organiseert de stichting o.a. dit tweede benefietconcert.
Met medewerking van:
Vocaal ensemble Alouette o.l.v. Paul Timmermans
Organist Eric Gruisen
Tenor Andrea Poddighe
Entree vrij, U bent allen van harte uitgenodigd
vrije gave ten bate van de orgelrestauratie wordt ten zeerste op prijs gesteld

8

15e jaargang, nr. 2 – 7 januari 2012

Stichting Behoud van Klooster, Kapel en Orgel zijnde het “erfgoed” van de
zusters van de Goddelijke Voorzienigheid, vroeger gelegen aan de Walramstraat
23 te Sittard.
Charles Beltjenslaan 9 info@stichtingbehoudfranseklooster.nl
6132 AD Sittard
www.stichtingbehoudfranseklooster.nl
046 – 4377591 of 06 – 30567774

GEZINSMIS MARIA LICHTMIS
Op zaterdagavond 4 februari is er bij gelegenheid van het feest van
de Opdracht van Jezus in de tempel -Maria Lichtmis- om 18.00 uur
in de St.-Petruskerk weer een speciale Gezinsmis.
Ouders en kinderen, welkom!

2012

Wat is
de kerk
jou waard??
(zie blz 5)

UW AANDACHT S.V.P.
Zondag 8 januari: Hoogfeest Openbaring des Heren (Driekoningen)
Maandag 9 januari: Feest Doop van de Heer. Afsluiting van de Kersttijd.
Zondag 15 januari: Tweede Zondag door het jaar.
18 t/m 25 januari: Gebedsweek voor de Eenheid van de Christenen.
Zondag 22 januari: Derde zondag door het jaar.
Zondag 29 januari: Vierde zondag door het jaar.
Donderdag 2 februari: Maria Lichtmis, Feest van de Opdracht van de Heer.
Dag van het Godgewijde leven. In de Eucharistievieringen van 8.00 uur en 19.00 uur
vindt de zegening van de kaarsen plaats.
Vrijdag 3 februari: gedachtenis van de heilige Blasius.
Blasiuszegen in alle HH.Missen. / Eerste Vrijdag van de maand, toegewijd aan het H.
Hart van Jezus. Vanaf 17.00 uur wordt de H. Communie gebracht aan zieken en aanhuis-gebondenen en tevens de Blasiuszegen gegeven.
Zaterdag 4 februari: om 18.00 uur in de Petruskerk een gezinsviering b.g.g. van het
feest van Maria Lichtmis.
Zondag 5 februari: Vijfde zondag door het jaar. In de St.Petruskerk in de Eucharistieviering van 11.30 uur toediening van het sacrament van het H.Vormsel door Mgr. Fr.
Wiertz, bisschop van Roermond, aan leerlingen van de groepen 8 van de Binnenstad,
Baandert en Limbrichterveld/Hoogveld.
PAROCHIEBLAD H. PETRUS EN H. MICHAËL – H. BERNADETTE – H. PAULUS
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4-5 februari: In alle heilige Missen van dit weekeinde wordt aan de kerkgangers de
Blasiuszegen gegeven, ter afweer van keel- en andere ziekten.
Donderdag 11 februari: Gedachtenis van O.L.Vrouw van Lourdes, Wereldziekendag
Vertrouw ons uw mail-adres toe, dan kunnen wij u het parochieblad voortaan
digitaal toesturen en zo besparen op de kosten!
Mail uw adres naar: kantoor-fedpetrus@123telcom.nl

KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES
Attentie: het vólgend parochieblad bestrijkt de periode van 18 februari tot 31 maart
2012. Misintenties die u daarin graag vermeld wilt zien, dienen uiterlijk opgegeven te
zijn donderdag 9 februari 2012 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 7 januari
Klinkers, Cor de Wit en Dory Neilen uit
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
dankbaarheid, voor alle levende en overl
gestev Lies Roppe en overledenen vd fam
leden v Buurtvereniging ‘Rónjtóm de
Roppe-Kissels
Groote Kirk’(Petruskoor)
18.00 uur om voorspraak vd Dienaar Gods, Maandag 9 januari
deken Tijssen, voor een bijz.intentie;
Feest Doop van de Heer
gestplev zielenrust v overl echtp Jan Gerard 08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Grijs en MariaHubertina Catharina Krux;
19.00 uur gestev overl echtp Kapteinplev overl ouders Gerards-Schoonus; lev en
Haagmans;
overledenen vd fam Dieteren en de fam
Dinsdag 10 januari
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
Hellbach; nadiensten: Riet Palm-Custers;
19.00 uur ev uit dankbaarheid weldoeners
Ernest Pfennings; Arnou Queisen; Mia
Deken Tijssen
Schrooten-Dieteren; Fien Schmeitz-Krebs;
Woensdag 11 januari
Arno Dieteren; Gon Helmerich; Louis
08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en
Blom;Lucie Kleikamp (samenzang)
Hendriks en mgr Ben Janssen
Zondag 8 januari
Hoogfeest Openbaring des Heren
19.00 uur gestev overledenen vd fam
11.30 uur gestplev Rie Rutgers, overl fam
Feron-Hoenen, echt Caulfield-Tholen
Muyres-Maessen; gest.plev Lies Roppe en
Donderdag 12 januari
overl.vd fam. Roppe-Kissels; 1e pljrd
08.00 uur ev overl ouders Leonard Dieteren
Martin Janssen; pljrd Jos Moreau; pljrd
en Maria Brandts uit dankbaarheid
Annemie Pöttgens-Canisius; pljrd voor Paul 19.00 uur echtp Caulfield-Tholen;
Jessen en Truus Jessen-Janssen; 1e pljrd
19.30 uur Lof (samenzang)
Annie Hermans-Wanders;1e pljrd Mientje
Vrijdag 13 januari
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Limpens-Konings, 1e pljrd Els Dieteren19.00 uur gestev overl echtp MeulenbergHonings en tevens pljrd v Nou Dieteren,
overl ouders Eduard Smeets en Mia Erkens, Kleuters
Zaterdag 14 januari
overl ouders Schins-Meerts en overledenen
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
vd fam; plev Frans Loefen en fam Loefen-
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18.00 uur op voorspraak vd Dienaar Gods,
deken Tijssen v een bijz. intentie; gestplev
zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs en
MariaHubertina Catharina Krux;pljrd Pierre
Meisen; pljrd Elly Beursgens-Kessels; pljrd
Dolf Ruigt, pljrd Nic Tummers;nadiensten:
Mia Schrooten-Dieteren; Ernest Pfennings;
Arno Dieteren; Gon Helmerich; Louis
Blom; Lucie Kleikamp. (samenzang)
Zondag 15 januari
Tweede zondag door het jaar
11.30 uur plzesw.d Arnou Queisen;
gestpljrd Guus van Aubel en v Mia v
Aubel-Arnoldts, gestpljrd overl ouders
Creemers-Cals; gestplev overledenen vd
fam Duynstee-van Basten Batenburg; plev
Marc van Geel; grootouders Van Geel en
grootouders Hendrix; pljrd Paul Gijzen en
Denise Gijzen-Schutgens; gest.plev overl.
fam Cobben-Cals; gest.plev overl fam.
Pier-Weijzen (Mannenkoor SI-TARD)
Maandag 16 januari
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev Corry Close en familie
Dinsdag 17 januari
H. Antonius, abt
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev overl ouders SchaekensPeulen en zonen Jozef en Martin
Woensdag 18 januari
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev Louis Corbeij,
Donderdag 19 januari
08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en
Hendriks
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
gestev overl fam Stessen
19.30 uur Lof en Aanbidding (samenzang)
Vrijdag 20 januari
08.00 uur ev overledenen vd fam SmeetsBouwels
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
Zaterdag 21 januari
H. Agnes, maagd en martelares
09.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
18.00 uur op voorspraak vd Dienaar Gods,

deken Tijssen, voor een bijz.intentie; jrd v
overl ouders Broer Cals en Toos Schins;
overl ouders Paulus-Van Neer en dochter
Margriet;voor oud-hoofdaalmoezenier Frans
Sampers, voor lev.en overl.leden van het Dr.
Poelsfonds;gestplev zielenrust v overl echtp
Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Cath
Krux; nadiensten Arno Dieteren; Gon
Helmerich; Louis Blom;Lucie Kleikamp;
(samenzang)

Zondag 22 januari
Derde zondag door het jaar
11.30 uur Pl.zesw.d Ernest Pfennings;
gestplev overl ouders Busard-Helwegen;uit
dankbaarheid (deken Tijssen) (Michielskoor)
Maandag 23 januari
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
19.00 uur gestev Maria ten Dijck,
Dinsdag 24 januari
H. Franciscus van Sales, bisschop en
kerkleraar
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
19.00 uur gestev overl echtp Feron-Hoenen
en em-past. Eduard Hoenen;ev Maria ten
Dijck
Woensdag 25 januari
Feest Bekering vd H. Apostel Paulus
08.00 uur ev Sef Heuts en levende en overl
leden vd fam Heuts-Wessels
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
Donderdag 26 januari
HH Timoteüs en Titus, bisschoppen
08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en
Hendriks
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
19.30 uur Lof en Aanbidding (samenzang)
Vrijdag 27 januari
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev em-past Eduard Hoenen
Zaterdag 28 januari
H. Thomas van Aquino, priester en
kerkleraar
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
ev overl grootouders Simonis-Tummers en
ouders Hage-Simonis,
18.00 uur pl.zwd Arno Dieteren; om
voorspraak v Dienaar Gods deken Tijssen
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voor een bijz.intentie;pl.jrd Robert Thijssen,
Armand en Alice Verhoeve-Cremers; plev
overl ouders Piek-Geilen; gestplev
zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs en
MariaHubertina Catharina Krux;
nadiensten: Gon Helmerich; Louis Blom;
Lucie Kleikamp. (Samenzang)
Zondag 29 januari
Vierde zondag door het jaar
11.30 uur gestpljrd Jo Göbbels;gestpljrd
Corry Strijbos; gest.pljrd overl echtp
Ritzen-Merckelbagh;pljrd v Pi Wilms en
zoon Marc; plev de zielenrust van em.
deken Buschman; plev Antoinette GruisenHendriks; plev Miny Reijnders-Kuijpers;
2e pljrd Louis Streutjens; plev Cor de Wit
en Dory Neilen, overl ouders en broer
Meerts, uit dankbaarheid voor een 8-jarig
huwelijksfeest en voor alle overledenen uit
de families Kokke- Fleuren, Fleuren-Van
Kaauwen, Kokke-Janssen, JanssenKuypers, Janssen-Kokke en Jan Heezen.
(Samenzang)
Maandag 30 januari
08.00 uur ev uit dankbaarheid weldoeners
Deken Tijssen
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen,
Dinsdag 31 fanuari
H. Don Bosco, priester
08.00 uur ev ev voor overl ouders en broer
Meerts en t.e.v. de H. Antonius
19.00 uur jrd v Cor Huijs en Fien HuijsDoggen; gestev echtp Caulfield-Tholen
Woensdag 1 februari
08.00 uur ev ter ere van St. Joseph voor
goede gezinnen en de moed om
godsdienstig te leven
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 2 februari
Feest Opdracht vd Heer (Maria Lichtmis)
08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en
Hendriks
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
19.30 uur Lof en Aanbidding (samenzang)
Vrijdag 3 februari
H. Blasius, bisschop en martelaar
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08.00 uur gestev tev H Hart v Jezus;gestev
echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur, ev Klaus Scheibe; ev Robert
Thijssen en lev.en overl. vd fam. Thijssen
en Sevens; ev tev het Heilig Hart van Jezus;
Zaterdag 4 februari
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
ev voor priesterroepingen in parochie,
dekenaat en bisdom
18.00 uur Gezinsmis
pl.zesw.d. Gon Helmerich; pljrd overl
ouders Wijshoff-Bormans; Plev om
voorspraak vd Dienaar Gods, deken Tijssen
voor een bijz.intentie; gestplev zielenrust v
overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria
Hubertina Cath Krux; plev lev en overl fam
Dieteren en fam Hellbach, (samenzang)
Zondag 5 februari
Vijfde Zondag door het jaar
viering van het Heilig Vormsel, door Mgr.
Fr. Wiertz, bisschop van Roermond.
11.30 uur plzesw.d Louis Blom; gestpljrd
Sef en José Kleyen-Cals en overl ouders
Martens-Kleynen,; pljrd Joep Kamp;
plev Frans Loefen en fam Loefen-Klinkers
(Samenzang)
Maandag 6 februari
HH Paulus Miki en gezellen, martelaren
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
ev ter ere van de H. Geest voor allen die in
ons bisdom en in de parochies zijn gesteld
om leiding te geven
19.00 uur gestev overl echtp Feron-Hoenen
en em-past. Eduard Hoenen
Dinsdag 7 februari
08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en
Hendriks; tev de H. Engelbewaarders uit
dankbaarheid voor bescherming en leiding
19.00 uur tev H Antonius en v overl ouders
en broers Meerts;gestev echtp CaulfieldTholen; M. Schmeits
Woensdag 8 februari
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev overl echtp KapteinHaagmans;
Donderdag 9 februari
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
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19.00 uur ev overl ouders Leonard Dieteren
en Maria Brandts uit dankbaarheid
19.30 uur Lof en Aanbidding (samenzang)
Vrijdag 10 februari
Heilige Scholastica, maagd
08.00 uur gestev R.P. Jan Janssen;
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Zaterdag 11 februari
OLVrouw van Lourdes
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
18.00 uur Plzwd v Lucie Kleikamp;Plev
om voorspraak vd Dienaar Gods deken
Tijssen, voor een bijz.intentie; pljrd Lies
Meuwissen-Schmeits; gestplev voor de
zielenrust van Willy Karmelk Oremus en
familie; v zielenrust v overl echtp Jan
Gerard Grijs en Maria Hubertina Cath Krux
(samenzang)
Zondag 12 februari
Zesde Zondag door het jaar
11.30 uur gestpljrd Tiny Hoogenberk,
ouders Pierre Schols-Klinkers en zoon
Pierre, overl echtp Meulenberg-Pennings,
overl echtp Van Neer-Schurgers; gestplev
overl ouders Schaekens-Peulen en zonen
Jozef en Martin; pljrd Zef Vroemen en de
ouders De Jong-Solberg; (Petruskoor)
Maandag 13 februari

08.00 uur ev overl ouders Leonard Dieteren
en Maria Brandts uit dankbaarheid ;echtp
Caulfield-Tholen
19.00 uur ev voor overl ouders en broer
Meerts
Dinsdag 14 februari
HH Cyrillus, monnik en Methodius,
bisschop, patronen van Europa
08.00 uur gestev Lies Roppe en alle
overledenen vd fam Roppe-Kissels
19.00 uur gestev overl echtp MeulenbergKleuters ;gestev echtp Caulfield-Tholen
Woensdag 15 februari
08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en
Hendriks en Mgr Ben Janssen
19.00 uur gestev Corry Close en familie
gestev echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 16 februari
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur ev echtpaar Keymis-Buyink
19.30 uur Lof en Aanbidding (samenzang)
Vrijdag 17 februari
08.00 uur gestev tev de H. Bernadette
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Zaterdag 18 februari
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

Denkt u aan uw kerkbijdrage?!
(zie blz 5)
ST.-MICHIELSKERK
De aanvangstijden van de HH Missen blijven voorlopig ongewijzigd:
zondag 8.30 en 9.30 uur !!
09.30 uur gestplev v zielenrust v overl echtp
Zondag 8 januari
Jan Gerard Grijs en MariaHubertina
Feest Doop van de Heer
Catharina Krux; (samenzang)
08.30 uur gestev overl fam J. Derrez
Zondag 22 januari
estev echtp Caulfield-Tholen
Derde Zondag door het jaar
09.30 uur gestplev zielenrust v overl echtp
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Jan Gerard Grijs en MariaHubertina
09.30 uur gestpljrd Zus CornelissenCatharina Krux; (Bernadettekoor)
Konings; gestplev v zielenrust v overl echtp
Zondag 15 januari
Jan Gerard Grijs en MariaHubertina
Tweede Zondag door het jaar
Catharina Krux (samenzang)
08.30 uur gestev echtp CaulfieldZondag 29 januari
Tholen;gestev overl ouders HeinenVierde Zondag door het jaar
Schuurmans
PAROCHIEBLAD H. PETRUS EN H. MICHAËL – H. BERNADETTE – H. PAULUS

13

08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen,
09.30 uur gestplev zielenrust v overl echtp
Jan Gerard Grijs en MariaHubertina
Catharina Krux (samenzang)
Zondag 5 februari
Vijfde Zondag door het jaar
08.30 uur gestev overl fam J. Derrez
gestev echtp Caulfield-Tholen
09.30 uur gestpljrd v Harry Flecken; v

zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs en
Maria Hubertina Catharina Krux; plev Harry
Marx (samenzang)
Zondag 12 februari
Zesde Zondag door het jaar
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
09.30 uur gestplev v zielenrust v overl echtp
Jan Gerard Grijs en MariaHubertina
Catharina Krux; (Bernadettekoor)

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, tel 4515141 (dinsdag t/m vrijdag, tussen 10-12 en 14-16 uur!)
Rozenhoedje wordt gebeden op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag om 15.30 uur.
(let op: er is géén Rozenhoedje meer op zaterdag en zondag!
Zaterdag 7 januari
Derde zondag door het jaar
09.00 uur v overl echtp Caulfield-Tholen,
10.30 uur voor overl echtp Caulfield-Tholen
(Basiliekkoor)
Zondag 8 januari
Hoogfeest Openbaring des Heren
Dinsdag 24 januari
10.30 uur gestichte Mis voor Reinhard en
H. Franciscus van Sales, bisschop.
Fien vd Brock-Limpens; voor overl echtp
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Caulfield-Tholen (samenzang)
Donderdag 26 januari
HH Timotiüs en Titus, bisschoppen.
Dinsdag 10 januari
10.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
en leden vd Aartsbroederschap, overl echtp
Donderdag 12 januari
Caulfield-Tholen,
10.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans
Zaterdag 28 januari
en leden vd Aartsbroederschap, voor overl
H. Thomas van Aquino, priester.
echtp Caulfield-Tholen
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Zaterdag 14 januari
Zondag 29 januari
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Vierde Zondag door het jaar
Zondag 15 januari
10.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Tweede Zondag door het jaar
10.30 uur alle levende en overl leden vd
(samenzang)
Aartsbroederschap, overl echtp CaulfieldDinsdag 31 januari
Tholen (samenzang)
H. Don Bosco, priester.
Dinsdag 17 januari
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
H. Antonius, abt.
Donderdag 2 februari
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Feest Opdracht van de Heer.
Donderdag 19 januari
10.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans
10.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans
en leden vd Aartsbroederschap, voor Harry
en leden vd Aartsbroederschap, voor Pierre
Diederen en zijn dochter Margriet, voor
Smits, voor Harry Diederen en zijn dochter
overl echtp Caulfield-Tholen
Margriet, voor overl echtp Caulfield-Tholen Zaterdag 4 februari
Zaterdag 21 januari
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
H. Agnes, maagd en martelares.
Zondag 5 februari
09.00 uur voor overl echtp Caulfield-Tholen Zesde Zondag door het jaar
Zondag 22 januari
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10.30 uur voor alle levende en overl leden
vd Aartsbroederschap, voor overl echtp
Caulfield-Tholen (Basiliekkoor)
Dinsdag 7 februari
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 9 februari
10.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans
en leden vd Aartsbroederschap, voor overl
echtp Caulfield-Tholen,
Zaterdag 11 februari
Onze Lieve Vrouw van Lourdes.
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Zondag 12 februari
Zesde Zondag door het jaar

10.30 uur voor alle levende en overl
leden vd Aartsbroederschap, voor overl
echtp Caulfield-Tholen (samenzang)
Dinsdag 14 februari
HH Cyrillus, monnik en Methodius,
bisschop, patronen van Europa.
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 16 februari
10.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans
en leden vd Aartsbroederschap, overl echtp
Caulfield-Tholen
Zaterdag 18 februari
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen

maria

advertentie______________________________________________________________________

BASILIEK VAN O.L. VROUW VAN HET H. HART
Attentie: De Basiliek is geopend:
dinsdag t/m zondag van 09.00-12.00 uur en van 14.00 - 16.00 uur.
De Eucharistievieringen in de Basiliek zijn in het vervolg op:
Dinsdag:
09.00 uur
Donderdag:
10.30 uur
Zaterdag:
09.00 uur
Zondag :
10.30 uur (Hoogmis)
Vertrouw ons uw mail-adres toe, dan kunnen wij u het parochieblad voortaan
digitaal toesturen en zo besparen op de kosten!
Mail uw adres naar: kantoor-fedpetrus@123telcom.nl
PAROCHIEBLAD H. PETRUS EN H. MICHAËL – H. BERNADETTE – H. PAULUS
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Parochie H. Bernadette - Baandert
Pastoor-deken W. van Rens, Kloosterplein 10 4512275
Past P. Kerkhofs assistent, Heistraat 9 Einighausen, 4516089
Kapelaan A. van der Wegen, Oude Markt 24 4512628
Diaken B. ter Haar, Baandert 23 4513381
R.K. Kerkbestuur H. Bernadette, Baandert 23
Kerkbijdrage Gironr 157.19.73

H.COMMUNIE VOOR AAN HUIS GEBONDENEN
Op vrijdag 3 februari (1e vrijdag van de maand) wordt in de namiddag de H.Communie in
de parochie rondgebracht. Bent u niet in staat naar een H.Mis te gaan, en wilt u toch de
H.Communie ontvangen? Meldt dit dan op de pastorie: tel. 4513381.
Vertrouw ons uw mail-adres toe, dan kunnen wij u het parochieblad voortaan
digitaal toesturen en zo besparen op de kosten!
Mail uw adres naar: kantoor-fedpetrus@123telcom.nl

INFORMATIEDAG BERNADETTEKERK EN
MONUTA-WAUBEN
In samenwerking met Monuta-Wauben was op zondag 27 november een informatiedag
over de uitgewerkte plannen van de ombouw van de Bernadettekerk tot Urnenhof met een
Bernadettekapel, terwijl Monuta Wauben haar bedrijf presenteerde. We mogen zeggen
dat deze dag in alle opzichten geslaagd te noemen is. Naar schatting zijn zo’n 350 à 400
personen aanwezig geweest. De bezoekers waren over de nieuwe functie van onze kerk
unaniem positief en ze wordt zeer op prijs gesteld, in het bijzonder door parochianen. Er
zijn enkele tientallen formulieren uitgereikt aan mensen die belangstelling hadden om in
de toekomst een urn te kunnen plaatsen. Enkelen vulden zelfs ter plekke het formulier in.
Iedereen waarvan we een formulier hebben ontvangen zal op de hoogte gehouden worden
van de ontwikkelingen en zal straks voorrang krijgen bij plaatsing van een urn. U kunt
hiervoor ook een briefje met uw gegevens sturen naar Kloosterplein 10, 6131 EP Sittard
of Baandert 23, 6136 EM Sittard. Verder kunnen we meedelen dat we deze week met het
bisdom rond de tafel zitten om alle plannen zoals deze nu op papier staan te bespreken.

KERKBALANS 2012:
EEN KERK IS VAN BLIJVENDE WAARDE
De wereld draait door - net zoals de parochie. Weliswaar is er geen
mogelijkheid meer voor de eredienst in de eigen wijk, en moeten we
hiervoor wat verder van huis, maar alle zaken gaan gewoon door.
Het pastorale team blijft haar werkzaamheden verrichten, net zoals de vrijwilligers
buiten het kerkgebouw. Ziekenbezoek, rouwbezoek en uitvaart, voorbereiding van de
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kinderen op Eerste Heilige Communie en H.Vormsel enzovoort, enzovoort. En van dit
alles mogen de parochianen gebruik maken, in de eigen wijk en in een ander
kerkgebouw. We hopen dan ook dat u blijft deelnemen aan de kerkbijdrage. Uw
kerkbijdrage kunt u overmaken op gironummer 157.19.73 t.n.v. Parochie H.Bernadette, Baandert 23, Sittard

2012

Wat is
de kerk
jou waard??
(zie blz 5)

advertentie______________________________________________________________________
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OPENBARING DES HEREN

Zaterdag 7 jan
19.00 u. Jrd Lies Tummers - Tangelder
Maandag 9 jan
19.00 u. OLV van Lourdes
Woensdag 11 jan 19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
E

2 ZONDAG DOOR HET JAAR
Zaterdag 14 jan
19.00 u. Uit Dankbaarheid
Maandag 16 jan 19.00 u. OLV van Lourdes
Woensdag 18 jan 19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
E

3 ZONDAG DOOR HET JAAR
Zaterdag 21 jan
19.00 u. OLV van Lourdes
Maandag 23 jan 19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
Woensdag 25 jan 19.00 u. Willy van Hees en overl. Ouders Keijzers-Franken
E

Zaterdag 28 jan
Maandag 30 jan
Woensdag 1feb

4 ZONDAG DOOR HET JAAR
19.00 u. Patroonsfeest H. Paulus
19.00 u. Toos Steegh (verjaardag)
19.00 u. Ter ere van Maria

Zaterdag 4 feb
Maandag 6 feb
Woensdag 8 feb

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

E

E

6 ZONDAG DOOR HET JAAR
Zaterdag 11 feb
19.00 u. OLV van Lourdes
Maandag 13 feb 19.00 u. Willy van Hees en overl. Ouders Keijzers-Franken
Woensdag 15 feb 19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
Parochiemededelingen H. Paulusparochie
Maandag tot zaterdag is om 18.30 uur rozenhoedje en op vrijdag Lof
Donderdagmorgen is de kerk van 10.00 - 12.00 u. Geopend voor stil gebed.
Misintenties voor het volgende parochieblad opgeven tot 4 februari bij:
Diaken R. Fleischeuer 4528072, Administratie 4512275,
Het Priesterteam, Kerkbestuur of assistente sacristie.
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Nieuws uit de Wereldkerk
Al sinds de middeleeuwen onderhoudt de kerk diplomatieke betrekkingen met staten. In
dit internationale verkeer treedt de Kerk op onder de naam Heilige Stoel. Overal in de
wereld heeft het Vaticaan zogeheten apostolische nuntiaturen. Dat zijn de ambassades van
de Heilige Stoel bij de regeringen. Tegelijk zijn ze de vertegenwoordiging van de paus bij
de locale kerken. De huidige nuntius in Nederland is aartsbisschop mgr. André Dupuy,
geboren in Soustons (Frankrijk). Hij werd onlangs benoemd in 2011. De nuntiatuur is
gevestigd op de Carnegielaan 5, 2517 KH in Den Haag.

PLANNING PAROCHIEBLAD IN 2012
Aan het begin van het jaar des Heren 2012 geven wij u hier het overzicht van de
verschijningsdata van de parochiebladen in dit jaar. Wilt u uw misintentie graag in het
blad vermeld zien, of wilt als muziek-, culturele of andere vereniging graag uw
activiteiten via ons blad aankondigen, dan kunt u in onderstaand schema zien wanneer
uw kopij uiterlijk op onze administratie moet zijn aangeleverd. Wellicht een idee, ook
voor secretarissen en ‘pr-managers’ dit overzicht uit te knippen en te bewaren!
Overzicht verschijning Parochiebladen 2012
Parochieblad

kopij aanleveren vóór

blad nr 3 (looptijd 18 feb - 1 april)
blad nr 4 (looptijd 1 april -13 mei)
blad nr 5 (looptijd 13 mei -25 juni)
blad nr 6 (looptijd 25 juni – 5 augustus)
blad nr 7 (looptijd 5 augustus – 9 sept.)
blad nr 8 (looptijd 9 sept. – 21 okt.)
blad nr 9 (looptijd 21 okt. – 25 nov.)

10 februari
24 maart
2 mei
19 juni
28 juli
1 september
13 oktober

Denkt u aan uw kerkbijdrage?!
(zie blz 5)

Pastoraal Team:
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

Contact:
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
Catechiste Mevr R. ter Haar
mbt H. Huwelijk:
Deken Van Rens:

4512275

mbt Jeugd- &Jongerenpastoraal:
Kapelaan Vd Wegen: 4512628
mbt parochieblad:
administratie: 4512275
voor al het overige:
administratie: 4512275

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

Mededeling Komende Vastenactie 2012
Father Frans Meulemans heeft een paar maanden geleden bij Bisdom en Landelijke
Vastenactie een prachtig project ingediend dat als titel heeft “Van dode stenen naar
levende bouwstenen”. Het gaat om de toekomst van vele jonge Afrikanen in Kameroen.
Father Meulemans beschikt over de unieke mogelijkheid om zowel katholieke kinderen
en kinderen van ander geloof (zoals moslim enz) op een school bij elkaar te brengen en ze
jong al te leren elkaar te respecteren, ongeacht je geloof -- sterker nog – juist de
katholieke catechese krijgt in deze school volop haar mogelijkheden om verzoening en
vrede te verkondigen en te praktiseren. We zullen als parochies in onze Binnenstad en
Cluster in Dekenaat Sittard dit project kiezen voor de komende vastenperiode en haar
jaarlijkse vastenactie. U bent nu al geïnformeerd. De slogan is duidelijk:
:“GEEF DEZE KINDEREN EEN TOEKOMST”
Project: Bouw van een Nieuwe Lagere School in Baba (Kameroen)
Het volgende parochieblad verschijnt op 18 februari 2012 en loopt tot 1 april.
Kopij aanleveren vóór 10 februari op de administratie.
Kloosterplein 10 - kantoor-fedpetrus@123telcom.nl

GEBED VOOR DE EENHEID te bidden van 18 t/m 25 januari
“Mogen ze allen één zijn, zoals Gij, Vader, het zijt in Mij en Ik in U; mogen ze
ook één zijn in Ons, opdat de wereld gelove dat Gij Mij gezonden hebt”. En de
glorie die Gij Mij hebt gegeven, heb ik ook aan hen gegeven, opdat ze één zijn, zoals
Wij één zijn: Ik in hen, en Gij in Mij, opdat ze de volmaakte eenheid bezitten, en de
wereld zal erkennen, dat Gij Mij hebt gezonden, en dat Gij hen hebt bemint, zoals
Gij Mij hebt liefgehad. Vader, Ik wil dat zij die Gij Mij hebt gegeven, met Mij
mogen zijn, waar Ikzelf ben; dat zij Mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die Gij
Mij hebt gegeven.’ (Joh. 17, 21-24)
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