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Dit parochieblad is bedoeld voor een periode van 6 weken.
De volgende aflevering verschijnt 1 april 2012.

Father Frans Meulemans beëindigt dit jaar zijn Missietaak in
Kameroen vw medische redenen
Onlangs kreeg Father Frans Meulemans in Kameroen medische problemen, zo kreeg ons
parochieel Meulemanscomité te horen. Hij had juist – met financiële steun van ons comité en
een Sittardse erfenis – een prachtig gemeenschapshuis voor de Missie gebouwd. Maar de
nood voor een onderkomen van een grote school ter plaatse met die vele leerlingen – hun
eigen schoolgebouw was vervallen en letterlijk een puinhoop geworden – het was diep
schrijnend. En daarom liet Frans Meulemans dit zojuist opgericht mooie gebouw tijdelijk als
school inrichten. Gelukkig had hij zijn schoolproject bij de Nederlandse en Bisschoppelijke
Vastenaktie ingediend. Maar toen …. een paar weken voor de afgelopen Kerstmis werd Pater
Frans Meulemans ernstig ziek: hij kon op een gegeven moment niet meer lopen. Gevreesd
werd voor een onafwendbare ziekte die aldaar niet te bestrijden was. Hij moest op last van
zijn overste terug naar Nederland en werd opgenomen bij het Provincialaat van zijn
congregatie de Mill Hill te Oosterbeek. Daar werd een medisch programma opgezet – hij zou
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wellicht geopereerd moeten worden – maar na vele weken van fysiotherapie knapte hij
zienderogen op. Deze omwenteling was te danken aan medische begeleiding hier in
Nederland die hij in Kameroen nooit had gekregen. En daarmee werd de druk voor een
operatie verminderd, maar daarmee werd ook duidelijk dat deze problemen in Afrika weer
ogenblikkelijk zouden terugkomen. Dan maar hier me laten operen…. was zijn
aanvankelijke gedachte … maar de arts maakte hem duidelijk dat zijn lichaam – na 40 jaar
Tropen – dit niet meer zou kunnen verwerken. Zo zat onze Pater Frans Meulemans voor een
moeilijke beslissing. Het werd hem duidelijk dat OLHeer hem nu een opdracht gaf om dit
hoofdstuk te gaan afsluiten. De Kerk heeft hem nu op een andere wijze nodig. Het
Meulemanscomité - zijn thuisfront – werd op de hoogte gebracht van deze beslissing, ook
het Missieburo Roermond en de Bisschoppelijke Vastenaktie Cordaid. Pater Meulemans gaat
toch in maart a.s. terug naar zijn Missie in Kameroen om te overleggen met de Aartsbisschop
van Bamenda. In zijn opdracht heeft immers Pater Frans Meulemans dit schoolproject
opgezet. Deze Bisschop zal zeker zijn project graag overnemen want deze kinderen hebben
recht op goed onderwijs en dat is juist de kracht van dit project. Daarom zal Pater Meulemans
in maart en april allerlei afspraken maken om dit project voor de toekomst veilig te stellen.
Het is een uniek project en verschillende parochies hebben al toegezegd de Vastenaktie van
dit jaar (2012) en die van volgend jaar 2013 aan dit zo unieke schoolproject te besteden.
Verder wilt Pater Meulemans na zijn terugkeer enige tijd rust nemen (is hij om medische
redenen verplicht) en zich voorbereiden op zijn 40-jarig priesterfeest die hij in onze parochie
op Sacramentsdag 10 juni a.s. hoopt te vieren. Nu al liet hij me weten dat hij zijn
“schoolproject” graag zou zien als een afronding en bekroning van zijn missioneringwerk in
Kameroen. Wij zullen als parochianen Frans Meulemans hartelijk danken om zijn inzet en
werk voor onze Kerk en Missie – 40 jaar lang - en deze laatste opdracht willen we met hem
samen afronden!. Frans, sterkte en Gods Zegen voor je gezondheid. Tot spoedig en veel
sterkte!
Deken W. van Rens

Vastenaktie 2012
Op Aswoensdag 22 februari 2012 gaat de Veertigdagentijd van start, en daarmee ook weer
de jaarlijkse Vastenaktie. Dit jaar staat de Missie Kameroen centraal, in het bijzonder een
nieuw schoolgebouw in de Missie van onze eigen pater/missionaris Father Frans
Meulemans. Het is de tevens de laatste opdracht die Father Meulemans in zijn Kameroen
gaat verwezenlijken met uw en ons aller hulp. Vastenaktie is wezenlijk belangrijk: zeker
daar waar de eigen inheemse bevolking er in slaagt om door goed onderwijs haar eigen
kinderen voor te bereiden op een goede en sterke toekomst. Pater Meulemans had al een
uitstekend onderwijsteam samengesteld uit de eigen inheemse bevolking. Ze hebben
allemaal het officiële onderwijsdiploma (van de Staat) maar vooral het feit dat zelfs niet
christelijke ouders hun kinderen naar deze katholieke school sturen, heeft te maken met de
katholieke uitgangspunten die daar worden gehanteerd. Katholieken moeten voor iedereen
een voorbeeld zijn en anders-gelovigen respecteren en er mee leren samenwerken. En dat
laatste is de enorme zuigkracht die deze katholieke school van de Missiepost bij Father
Meulemans uitstraalt. Daarom dat de Bisschop ter plaatse dit project zo enorm steunt en als
“pilot” presenteert voor zijn diocees. Wij roepen u alle op: DOE MEE!!
Vanaf Aswoensdag staan de Vastenaktie-offerblokken weer achterin onze kerken met
de vastenzakjes. Denk dus in deze Vastentijd aan onze arme medemens en geef uw
vastenoffer via vastenzakje, offerblok in de kerk of giro 1996699 van hier in Sittard
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‘Kerk en Wereld’. Als U uw gaven via vastenzakje geeft of via bankgiro van ‘Kerk en
Wereld’, dan worden uw en onze giften centraal geregistreerd en zal de Bisschoppelijke
en Landelijke Vastenaktie later deze Aktie met extra subsidie steunen. Daarom doe
mee: via vastenzakje of giro 1996699 of via een banknummer van bisschoppelijke of
landelijke Vastenaktie maar vermeld dan wel erbij: School Kameroen!!
Vanaf Aswoensdag staan de Vastenaktie-offerblokken weer achterin onze kerken.
Het bekende Vastenzakje treft u in het volgende parochieblaadje.
Voor het ophalen van de Vastenzakjes in de Binnenstad in de Goede Week, zijn weer
vrijwilligers nodig en dus zéér welkom! Kunt en wilt u helpen: geef u op en bel dan even
naar de administratie 046-4512275, of mail naar kantoor-fedpetrus@123telcom.nl

Een mooie Vasteloavend toegewenst en een goed begin van de Vasten!
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

GEBEDSINTENTIES
De pauselijk aanbevolen gebedsintentie voor de maand februari luidt:
‘Wij bidden dat alle volkeren toegang mogen hebben tot water en
andere bronnen die noodzakelijk zijn voor hun dagelijks bestaan”.
Intentie is voor de werkers in de gezondheidszorg: dat de Heer
kracht geeft aan hen die werken in de gezondheidszorg om de zieken
en ouderen in de armste streken van de wereld te kunnen verzorgen.
Voor de maand maart luidt de algemene gebedsintentie: “dat
wereldwijd de bijdrage van vrouwen aan de ontwikkeling van de
maatschappij naar behoren wordt erkend”. Intentie is voor de missie:
dat de Heilige Geest volharding mag schenken aan hen die
discriminatie, vervolging en dood ondergaan omwille van
Christus’Naam, in het bijzonder in Azië.
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VEERTIGJARIG PRIESTERFEEST
Op Sacramentsdag 10 juni a.s. is het precies 40 jaar geleden dat onze Missionaris Frans
Meulemans in onze St.-Petruskerk tot priester werd gewijd door Mgr. Dr. J. Gijsen. Pater
Frans Meulemans m.h.m. zal - Deo Volente - dit robijnen Priesterfeest vieren op de
eigenlijke dag waarop wij ook aansluitend onze Processie houden. Het Missiecomité Frans
Meulemans zal in overleg met de jubilaris ons te zijner tijd berichten over dit bijzondere
feest. Frans Meulemans heeft al aangegeven zijn Schoolproject van harte bij ons aan te
bevelen. Nadere informatie volgt nog!

WAT VALT ER TE DOEN:
Wereldgebedsdag 2012:
in Maleisië bidden ze om 'Gerechtigheid voor allen!'
De viering van Wereldgebedsdag 2012 zal gehouden worden op vrijdag 2 maart en dit jaar
komt de orde van dienst uit Maleisië. Het thema is: 'Gerechtigheid voor allen!', voor de
jeugdviering is het thema: 'De aanhouder wint!' Wereldgebedsdag verenigt mensen over de
hele wereld in een keten van gebed, laat hen voelen dat zij deel uitmaken van de
wereldbevolking, deelt hoop en zorg, vreugde en verdriet, mogelijkheden en problemen. Wil
iedereen inspireren om gaven en talenten in dienst van elkaar en de samenleving te stellen en
kan door gebed en actie invloed hebben op mensen en hun omgeving, geeft gelegenheid over
'eigen grenzen' heen te zien en zowel maatschappelijk als spiritueel, solidair te zijn met
vrouwen over de hele wereld. (zie elders de Pauselijke gebedsintentie van de maand maart
2012). Tijdens onze meditaties kunnen we ervaren hoe taal en cultuur van invloed zijn op de
uitleg en de praktische toepassing van Bijbelse teksten: mensen delen elkaars zorgen,
luisteren naar elkaar en voelen zich daardoor ook solidair met elkaar! Het motto van
Wereldgebedsdag maakt dat heel duidelijk: 'Samen bidden, samen vieren, samen delen”. Bidt
u in uw gezin samen aan tafel, ook hardop? En als u hardop met anderen aan tafel even bidt,
denk in uw gebed aan de andere arme landen, aan Maleisië bijvoorbeeld.
. STILLE OMGANG AMSTERDAM
17 op 18 maart
In de nacht van zaterdag 17 op zondag 18 maart as. zal in Amsterdam weer de traditionele
Stille Omgang worden gehouden.
Deze traditie is een eigentijdse herdenking van de vroegere Middeleeuwse Mirakelprocessie
te Amsterdam.
Het is thans een bidtocht in stilte waar jaarlijks duizenden pelgrims, mannen en vrouwen, uit
geheel Nederland aan deelnemen. Ook Limburg is hier steeds goed vertegenwoordigd.
Vanuit Zuid- en Midden- Limburg worden weer autobussen ingezet om de pelgrims naar
Amsterdam te vervoeren. Onze Pastoor P. Kerkhofs zal onze pelgrims vergezellen.
Op zaterdagavond 17 maart wordt om 20.30 uur te Sittard vanaf Station NS, voorkant,
vertrokken.
Mgr. Dr. E. de Jong, hulpbisschop van Roermond, zal ook traditiegetrouw de Limburgse
pelgrims vergezellen, met hen de Stille Omgang lopen, die meteen na aankomst in
Amsterdam gemaakt zal worden en hoofdcelebrant zijn in de Plechtige Eucharistieviering,
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deze begint om 01.30 uur in de Amsterdamse Krijtbergkerk gelegen aan het Singel vlakbij
het Spui. Na de Eucharistieviering is er gelegenheid om in de nabij gelegen Lutherse Kerk
een kop koffie te drinken en een broodje te eten. Om 03.45 uur vertrekken de bussen vanaf
het Rokin/hoek Spui terug naar Z. & M. Limburg.
De pelgrims uit Sittard worden zondagochtend 18 maart om 06.45 uur weer afgezet op
de opstapplaats station NS.
De deelnemersprijs bedraagt € 20,00 per persoon.
Aanmelding en kaartverkoop t/m vrijdag 9 maart bij de plaatselijke
correspondent: Zusters Karmelietessen, Bezinningshuis “Regina Carmeli”,
Kollenberg 2, Sittard.  046-4525380

Internationale Misdienaarsdag 2012
Dit jaar organiseert het bisdom Roermond, samen met het bisdom Den Bosch, een dag
voor alle misdienaars en acolieten. In 2012 is er sprake van een heel bijzondere editie
van de Misdienaarsdag.
Door de organisatie van de Noord- en West-Duitse Misdienaarsdag (waaraan acht Duitse
bisdommen deelnemen) zijn de misdienaars en acolieten van de bisdommen Den Bosch en
Roermond namelijk uitgenodigd om dit jaar deel te nemen aan hun Misdienaarsdag in
Kevelaer. Een echte internationale ontmoeting dus. Bij een eerdere editie van deze dag in
Duitsland waren meer dan 10.000 misdienaars aanwezig!
Op zaterdag 16 juni zullen vanaf diverse plekken in ons bisdom bussen vertrekken richting
Kevelaer. Op 5 kilometer van Kevelaer ontmoeten alle Nederlandse deelnemers elkaar en
zullen dan gezamenlijk in een pelgrimage naar de stad lopen.
Daar sluiten ze zich om 12.00 uur samen met alle andere deelnemers bij het middaggebed
aan. Daarna is het tijd voor de lunch en het middagprogramma, waarbij van alles valt te
beleven op het gebied van creatieve workshops, sportieve activiteiten en muziek. Het
programma wordt afgesloten met een feestelijke H. Mis, waarna de bussen weer terugkeren
naar de opstapplaatsen in Nederland.
Meer informatie en aanmelding
Neem met Kapelaan A. van der Wegen contact op:
046-4512628 of mail naar m.degens@bisdom-roermond.nl
Aanmelden kan tot 1 mei aanstaande.

VASTENAKTIE 2012
‘Voor een nieuwe school in Baba (Kameroen)!’

Missieburo Roermond
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HET HEILIG VORMSEL
Op zondag 5 februari 2012 mochten onderstaande jongens en
meisjes in de St.-Petruskerk uit handen van onze Bisschop Mgr.
Frans Wiertz het Sacrament van het Heilig Vormsel ontvangen. Van
harte Proficiat! We wensen jullie allen de kracht en de wijsheid van
de Heilige Geest op heel jullie levensweg!

Laura Beek
Davy Bijk
Jelle Bongaarts
Noortje den Brok
Tessa Coenen
Yannick Coenen
Kiley Coumans
Fay Crauwels
Merel Delahaye
Frederique Dewever
Martijn Dokter
Kayleigh Ehlen
Noa van Eijs
Shane Francis
Tom Frijns
Michelle Geelen
Romy Gelissen
Bryce Gibbels
Celina Gielkens
Joey de Haan
Amy Habich

Sébastian Hameleers
Dylan Hamers
Sanne Hendriks
Ryan Houben
Roel Hustinx
Britney Janssen
Joerie Jeurissen
Luca Kamps
Bryan Kern
Ardy van Kesteren
Martijn Kicken
Kiki Kollard
Tijl Laumen
Sander van der Leek
Colin Lehnen
Maxime Lehnen
Sharena Lemmens
Luna Limpens
Jimmy Meerts
Yvette Meyers
Milco Moonen
Manito Niën

Youri Oijen
Damani Ophelders
Yannic Penders
Rachelle Peters
Melissa van Proemeren
Kaya Rietrae
Marcus Schmeits
Djalisah Schreurs
Bram Schulpen
Niklas Schulte
Sjef Schurgers
Keanu de Sévren-Jacquet
Eline Smeets
Joep Smits
Luc Spetgens
Nina Stevens
Laura Tummers
Chris Ummels
Wout Vaasen
Melissa van de Vin
Lisa Vryman
Angelo Zoetbrood

Alle Vormelingen zijn van harte uitgenodigd voor
de CHRISTOFFELDAG op zaterdag 21 april in Roermond.
Bisschop Wierzt ontvangt deze dag de kinderen uit heel Limburg die dit schooljaar gevormd
zijn of worden in de stad van Sint Christoffel (Roermond) begroet. De kathedraal is open
vanaf 9u15, om 9u30 een aparte dienst, daarna er is sport, spel en catechese en dit jaar weer
de bekende rapper André Accord. en een andere bekende gast??
Kosten: vrijwillige bijdrage van € 7,50 (lunch inbegrepen)
Meer info en aanmelding:  0475- 386803 of r.kerstens@bisdom-roermond.nl
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PROFICIAT en GODS ZEGEN voor Mgr. Dr. J. Gijsen die op 13 februari j.l. zijn 40 jarig
bisschopsjubileum heeft gevierd. De jubilaris heeft de eigenlijke feestdag in Rome gevierd.
Enkele dagen vooraf heeft hij het met enkele priesters en de Zusters Karmelietessen dit
bijzondere robijnen jubileum gevierd. Mgr. J. Gijsen wilde dit in besloten kring vieren. We
hebben dit uiteraard gerespecteerd, maar graag waren we namens onze parochie en dekenaat bij
dit besloten feest aanwezig. Het was eenvoudig en indrukwekkend tegelijk. Graag willen we hem
nogmaals feliciteren, vele jaren van goede gezondheid toewensen en we blijven voor hem bidden
om Gods Zegen op zijn werk.
Deken W. van Rens.

LOF

EN AANBIDDING

We zijn met de nieuwe vorm van Lof en Aanbidding op iedere Donderdagavond
begonnen in onze St.-Petruskerk. De eerste reacties zijn positief. Alleen jammer
dat we geen ringleiding hebben bij het koorgestoelte. We proberen technisch nog
iets aan te passen, er wordt dus aan gewerkt. Natuurlijk bidden we dan ook de
Rozenkrans, maar er wordt nu 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. Waarom zou U niet
meedoen? 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. Op iedere komende donderdagavond worden die intenties meegenomen in dit
Lof en Aanbidding. Wij hopen op uw aller medewerking en gebed.

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!

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
Kerkbijdrage: Giro 1032540 – Rabobank 147603676
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OVERLEDEN
Zr. Aloyse Hoedemakers, Hoogstaete, 96 jaar
Harij Hermans, Ruys de Beerenbrouckstr 25, 82 jaar
Louis Beursgens, Rijksweg Noord 59A, 86 jaar
Arnold Gubbels, Schuttestraat 2, 88 jaar
Ria Grapperhaus-vd Braak, Leyenbroekerweg 58, 80 jr
Philomène Marx-Donners, Bergstraat 7, 87 jr

†
†
†
†
†
†

7- 1- 2012
7- 1- 2012
15- 1- 2012
17- 1- 2012
21- 1- 2012
11- 2- 2012

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

GEDOOPT
Joy Lejeune, dochter echtpaar Lejeune-Drabbels, Plakstraat 33
Bo Lejeune, dochter echtpaar Lejeune-Drabbels, Plakstraat 33
Julia Schaeken, dochter echtp Schaeken-v Oorschot, Marijkelaan 2

8-1- 2012
8-1- 2012
22-1- 2012

Gefeliciteerd! Wij bidden dat Bo, Joy en Julia 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.

VOLWASSENDOOP/ H.COMMUNIE/VORMSEL
Op zaterdag 4 februari 2012 j.l. werd in onze kerk St.-Petrus’Stoel Mevr
Karen Lohman (woonachtig in Born) door het H. Doopsel, H. Vormsel en
H. Communie in onze Katholieke Kerk opgenomen. Van harte wensen we
haar proficiat en Gods Rijkste Zegen.

Danke, doezendmaol!

(gedicht bij gelegenheid van het dopen van de
kleinkinderen)

Höb de ouge van Jiss gezeen….
al g’luif geer ’t neit
mer weit noe zeker
dat God besjteit.

Zoug ’t lechske van Julia…..
weit noe besjeit
’t kènt neit angesj
dan dat God besjteit.

Dae twinkelde sjterkes in die uigskes
sjprankelend, gans sjoon
nemes kènt dat zó fien doon.

Dae kleurde mit raos zien lachend mundje
sjattig en sjoon
nemes kènt dat zó fien doon.

Daoróm: danke, doezendmaol
veur dit wónjerlik gegaeve
veur dit nuud óntsjtange laeve
danke, doezendmaol!
(Phil Schaeken: trotse opa van Jiss en Julia)
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♫♫

AFSCHEIDSCONCERT

♫♫

IN SALVIUSKERKJE TE LIMBRICHT

‘ DOOR SCHOLA GREGORIANA SITTARDIENSIS ’
‘ met medewerking van Hans van Dijk, organist, en het Schifflersextet ’
op zondag 1 april 2012 om 16.00 uur
Schola Gregoriana Sittardiensis neemt dit jaar afscheid van Dhr. Pierre Stijnen, die de Schola
vanaf de oprichting in 1996 heeft gedirigeerd. Hij sluit daarmee een muzikale carrière af die
zeventig jaar geleden begon in Broeksittard. In die tijd zette hij zich in heel de provincie in
voor de promotie van het Gregoriaans. In verband daarmee geven wij een afscheidsconcert en
wel op
Zondag 1 april 2012 (Palmzondag) om 15.00 uur in Salviuskerk Limbricht Entree € 5, Tijdens het concert zingt de schola voor het laatst onder leiding van Pierre Stijnen. Uitgevoerd
worden gezangen uit de liturgie van Palmzondag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag en
Pasen..De gezangen worden afgewisseld met orgelspel van de heer Hans van Dijk,
musicoloog en organist. Hij zal orgelstukken spelen die aansluiten bij de gezangen. Ook zal
het Schiffler sextet een aantal stukken uitvoeren die aansluiten bij de sfeer van het concert.
Wij nodigen uit voor dit concert. U kunt kaarten reserveren door € 5, - per gewenste kaart over
te maken op bankrekening 1291 16 742 ten name van Schola Gregoriana Sittardiensis.
Alstublieft bij mededelingen het afleveradres voor de kaarten vermelden.

Amnesty International Westelijke Mijnstreek
Schrijfactie februari 2012
In de kerk liggen weer de maandelijkse brieven van Amnesty International. Deze maand
verzoekt Amnesty ons te schrijven voor Saifullah Paracha, een 71-jarige man uit Pakistan.
Hij wordt al bijna 8 jaar onrechtmatig vastgehouden in Guantánamo Bay, omdat hij banden zou
hebben met al-Qaida en contact zou hebben gehad met Osama bin Laden.
Zelf ontkent hij dat. Paracha heeft gezondheidsproblemen. In de brieven wordt gevraagd hem
vrij te laten of hem een eerlijk proces te geven bij een burgerrechter. Leest u eens Ps. 72:12

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

Bezinningsdagen in stilte: Het Onze Vader
Dagelijks bidden wij dit gebed dat Jezus zelf ons geleerd heeft. Het brengt ons samen als
kinderen van de liefdevolle en barmhartige Vader. Wat betekent dit gebed voor ons leven? In
enkele meditaties verdiepen wij ons in de rijke inhoud van de verschillende beden. Leiding:
Pastoor Martin Otto, in 1985 priester gewijd en is nu pastoor in Limbricht,
Guttecoven en Einighausen.
PAROCHIEBLAD H. PETRUS EN H. MICHAËL – H. BERNADETTE – H. PAULUS
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Aanvang:
zondag 19 februari 2012, 17.00 uur
Sluiting:
dinsdag 21 februari 2012, 13.30 uur
Kosten:
€ 80,- (+ eventueel € 6,- voor beddengoed)
De H. Teresia van Jezus (van Avila), meesteres van het gebed en stichteres van een orde.
Hoe een leven van gebed en intimiteit met God kunnen samengaan.
Retraite in stilte (7 dagen)
Leiding: Pater Jan Bonten, ongeschoeid Karmeliet. Studeerde theologie in Rome en in
Nijmegen. Vanaf 1970 tot 2008 was hij werkzaam in Brazilië, en was werkzaam in de
parochie, in de vorming van de toekomstige Karmelieten en als assistent van de associatie van
de Karmelietessenkloosters van het Noordoosten van Brazilië. In 2008 stichtte hij met twee
Braziliaanse medebroeders, op verzoek van de Generale overste, in Handel een nieuwe
kloostergemeenschap met het oog op roepingen voor de Karmel in Nederland.
Aanvang:
zondag 26 februari 2012, 16.00 uur
Sluiting:
zaterdag 3 maart 2012, 9.30 uur
Kosten:
€ 290,- (+ eventueel € 6,- voor beddengoed)
Middag -- Veldkruisen en kapellen
Dialezing over de geschiedenis van onze kruisen en kapellen. De grote verschillen van vormen,
materialen en verering van dit meest bekende christelijk symbool.
Leiding: Dhr. Ed van den Ende, lid van het kerkenwacht-gilde en VVV-gids van Sittard.
15.00 uur: lezing, deel 1 - 15.45 uur: pauze
16.00 uur: lezing, deel 2
16.30 uur: uitstelling van het H. Sacrament, stille aanbidding
17.00 uur: zegen en Nederlandse vespers
Dag:
Zondag 4 maart 2012
Kosten:
€ 5,Avond: Wilt u mij weer opnemen in uw liefde waarvan ik nu gescheiden ben?
Vergeving vragen en/of schenken wanneer er sprake is van onrecht. Hoe moeilijk kan dat zijn?
Er is vaak een lange weg te gaan en hoe ga je er mee om als het subtieler ligt? De weg van
vergeving kent vele facetten…
Leiding: Mevrouw Tineke Bantz, pastoraal begeleidster uit Noord-Holland en behorende bij de
Lekenorde van de Teresiaanse Karmel.
Dag:
woensdag 7 maart 2012, 19.30 uur tot 21.30 uur
Kosten: € 5,Bezinningsweekend in stilte --- Leren van Moeder Maria-Teresa
Hier in Sittard heeft Lieve Moeder geleefd en haar zusters naar God geleid. Haar zending is
nog niet over. Wij kunnen ook vandaag nog veel van haar leren.
Leiding: Pater Ambrosius Bantle, lid van de Orde van het Heilig Kruis en van het werk van de
heilige engelen. Hij is al vaak op de Kollenberg geweest, nadat hij Moeder Maria-Teresa
Tauscher heeft leren kennen. Hij woont in Schondorf bij München en geeft ook retraites in het
Nederlands.
Aanvang:
donderdag 15 maart 2012, 17.00 uur
Sluiting:
zondag 18 maart 2012, 13.30 uur
Kosten:
€ 150,- (+ eventueel € 6,- voor beddengoed)
Op weg naar Pasen - Bezinningsdagen in stilte
Voorbereiding op het Paasfeest.Leiding: Pater Frans Vervooren, karmeliet en pastor met een
doctoraat in de systematische theologie met als specialisatie de mystiek van Johannes van het
Kruis. Aanvang: dinsdag 20 maart 2012, 15.00 uur
Sluiting: vrijdag 23 maart 2012, 13.30 uur
Kosten:
€ 156,- (+ eventueel € 6,- voor beddengoed)

10

15.e jaargang, nr. 3 – 18 februari 2012

spiritualiteit voor leken -- bezinningsdag in stilte
Iedere christen is geroepen tot heiligheid. Maar hoe kun je dat gestalte geven in een leven
midden in de wereld, thuis, in het gezin en op het werk? Uitgaande van een bezinning op het
doopsel en de teksten van met name de H. Franciscus van Sales bezinnen wij ons op een
spiritualiteit voor leken. Leiding: Pastoor Martin Otto, in 1985 priester gewijd en pastoor in
Limbricht, Guttecoven en Einighausen.
Dag:
zaterdag 24 maart, 10.00 uur tot 17.00 uur
Kosten: € 12,- (U dient zelf voor een lunchpakket te zorgen)
INFORMATIE: Bezinningshuis Regina Carmeli, Kollenberg 2, 6130 AA Sittard,
 
 4525380, Zr. M. Gisela of www.carmeldcj.nl.
.

VASTENAKTIE 2012

‘Voor een nieuwe school in Baba (Kameroen)!’

Missieburo Roermond

INFO REIZEN MET BEDEVAARTSKARAKTER
MET DE LIMBURGSE BEDEVAART NAAR LOURDES

IN 2012

Voor zieke en gezonde mensen. Jong en oud.
Voor algemene informatie kantoor Maastricht, ook voor inlichtingen inzake
tegemoetkoming in reiskosten via CZ, AGIS of VGZ: 043-3215715
Per bus:
1 t/m 9 juni - 30 aug t/m 7 sept - 14 t/m 22 sept.
Per Trein:
2 t/m 9 juni - 31 aug t/m 7 sept Per vliegtuig: 3 t/m 8 juni - 1 sept t/m 6 sept - 16 t/m 21 sept.
We komen graag bij U langs voor inlichtingen en aanmeldingen::
mw. Gerda Janssen 046-4516323 / gerda-janssen@live.nl
mw. Miennie Wilbers 0475-541851 / mienniewilbers@hotmail.com.
BEDEVAART/RONDREIS DOOR ITALIE VAN ASSISI - H.PATER PIO - PADUA DAN VIA DUITSLAND TERUG NAAR MARIA IN ALTOTTING EN HILDEGARD
VAN BINGEN --- EEN BIJZONDER MOOIE BEDEVAARTREIS OP INITIATIEF
VAN DE STICHTING “BON PASTEUR” EN DE STICHTING “DE STEM VAN
PATER PIO.
De reis vindt plaats van dinsdag 12 juni tot en met zaterdag 23 juni 2012. De reis gaat per
luxe touringcar voorzien van keurmerk en overnachting in goede hotels. De geestelijke
begeleiding is in handen van Mgr. W. van Rens, Deken van Sittard. Voorts begeleid door
ervaren reisleiding. De kosten van deze 12-daagse reis bedragen € 979,00 per persoon behalve
lunch en dranken. Reis en annuleringsverzekering door uzelf af te sluiten. Voor info en
opgave:zie http://www.bonpasteur.eu/ of bel 06 52497965 of schrijf Stichting “De Stem van
Pater Pio.” p/a Prof. Kamerlingh Onneslaan 308 -- 3112 VM Schiedam
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Pelgrimage Santiago de Compostela 19 t/m 29 juli 2012
In samenwerking met stichting Bon Pasteur (Maastricht) organiseert de parochiefederatie
Hoensbroek / H. Hart Mariarade samen met verschillende deelnemers uit dekenaat Sittard
voor 2012 een pelgrimsreis naar een van de oudste bedevaartsplaatsen van ons geloof. De
kosten voor deze 11daagse bedevaartsreis liggen rond de E 950,00 (exclusief lunch en evt
entrees). Voor info kunt u bellen naar 06 52497965 of via http://www.bonpasteur.eu/ of bij
kapelaan M. Vankan, schriftelijk: Juliana-Bernhardlaan 12 6432 GW Hoensbroek of via
mail: mu.vankan@telfort.nl

UW AANDACHT S.V.P.
Zondag 19 februari: Zevende Zondag door het Jaar. In Sittardse St.-Petruskerk:
Hoogfeest van Sint Petrus’ Stoel, patroonsfeest van de Grote Kerk. Ook is die dag de
herdenking van de sterfdag van de Dienaar Gods Deken Tijssen. Tevens
Vastenavondzondag!
Maandag 20 en dinsdag 21 februari: Carnavalsmaandag en –dinsdag:
- de avondmis van 19.00 uur in de St.-Petruskerk vervalt deze dagen. Ook
niet in de Basiliek en verder is de parochieadministratie gesloten !
Woensdag 22 februari: Aswoensdag, verplichte vasten- en onthoudingsdag,
begin van de Veertigdagentijd. Onder alle HH. Missen wordt de As gezegend
en aan de gelovigen het askruisje uitgereikt. Begin van de Vastentijd en ook de
start van de Vastenaktie (zie achterzijde).
IN DE VEERTIGDAGENTIJD in onze St.-Petruskerk:
elke zondag om 16.00 uur: Vesperdienst - elke vrijdag om 19.30 uur: Kruisweg
Zondag 26 februari: Eerste zondag van de Veertigdagentijd.
Vrijdag 2 maart: Eerste Vrijdag van de maand, toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus.
Vanaf 17.00 uur wordt de Heilige Communie rondgebracht aan zieken en aan-huis-gebondenen
Vrijdag 2 maart: Wereldvrouwendag: Wereldgebedsdag zie blz 4
Zondag 4 maart: Tweede zondag van de Veertigdagentijd
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Zondag 11 maart: Derde zondag van de Veertigdagentijd
Zondag 18 maart: Vierde zondag van de Veertigdagentijd
Maandag 19 maart: Sint Joep! Hoogfeest van de heilige Jozef,
bruidegom van de heilige Maagd Maria. Attentie:
- de H.Mis van 8.00 uur in de St.-Petruskerk vervalt.
- de ‘Sint-Joep-Mis’ vindt plaats om 9.30 uur in de St.-Petruskerk!
- er is dus GEEN H.Mis om 8.00 u en ook niet om 9.00 uur in de Basiliek, wel is er de
gewone avondmis om 19u in de St.-Petruskerk.
Zondag 25 maart: Vijfde zondag van de Veertigdagentijd
Maandag 26 maart: Aankondiging van de Heer – Hoogfeest Maria Boodschap!
(vanwege vastentijd niet op de zondag , maar één dag later!)
MAANDAG 19 MAART: SINT JOEP!
Let op: er is dit jaar geen ochtendmis van 8u in de St.-Petruskerk,
wel om 9.30 uur in de Grote Kerk!

KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES
Attentie: het vólgend parochieblad bestrijkt de periode van 1 april tot 13 mei 2012.
Misintenties die u daarin graag vermeld wilt zien, dienen uiterlijk opgegeven te zijn op
donderdag 29 maart 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 18 februari
Maandag 20 februari
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
18.00 uur gestplev v zielenrust v overl echtp gestev em-pastoor Eduard Hoenen
Jan Gerard Grijs e Maria Hubertina Catharina 19.00 uur Géén avondmis
Krux; pljrd Christien Moling-Ubben; voor
Dinsdag 21 februari
ouders Vaessens-Duyzings; nadienst Harij
08.00 uur ev overledenen vd fam SmeetsHermans, Louis Beursgens, Ria Grapperhaus- Bouwels, v Martin Meuwissen en dochter
vd Braak, Philomène Marx-Donners
Josette; gestev echtp Caulfield-Tholen;
(samenzang)
19.00 uur Géén avondmis
Zondag 19 februari
Woensdag 22 februari, Aswoensdag
Zevende Zondag door het Jaar. Hoogfeest 08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen,
van Sint Petrus’ Stoel, patroonsfeest van
19.00 uur gestev levende en overl leden van
de St.-Petruskerk; ook herdenking sterfdag C.V. Marotte Zitterd, ev Jan Coenen (vw
Dienaar Gods Deken Tijssen
optochtjury) v overl ouders Janssen-Donners
11.30 uur overl kandidaat-zalige pastoor(samenzang)
deken Ludovicus Tijssen; gestplev overl
Donderdag 23 februari
ouders Eyckeler-Buijzen en dochter Marijke; 08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en
gestplrd v overl echtpaar Toon en Toos de
Hendriks en mgr. Ben Janssen
Louw-Francot; overl familieleden Pier19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
Weijzen; plev v heilige priesters, religieuzen
19.30 uur Lof en Aanbidding (samenzang)
en de vrede in de wereld (Samenzang)
Vrijdag 24 februari
PAROCHIEBLAD H. PETRUS EN H. MICHAËL – H. BERNADETTE – H. PAULUS

13

08.00 uur tev OLVrouw van Lourdes
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.30 uur Kruisweg
Zaterdag 25 februari
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;,
overl grootouders Simonis-Tummers en
ouders Hage-Simonis
18.00 uur Pl Zwd v Louis Beurgens;gestpljrd
Philomène Paques-Cals; gestev v zielenrust v
overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria
Hubertina Catharina Krux; pljrd v Lies
Meuwissen-Schmeits, plev levende en overl
leden kapel ‘Hel en Valsj’, nadienst v Ria
Grapperhaus-vd Braak, Philomène MarxDonners (samenzang)
Zondag 26 februari
Eerste Zondag vd Veertigdagentijd
11.30 uur Plzwd v Harij Hermans;plev
zielenrust em-deken Cees Buschman; plev
Miny Reijnders-Kuijpers; jrd Truus ThissenSmeets ;jrd v Jos Kretzers; ev Tiny MartensKleijnen; gestpljrd overl ouders en grootouders
Cristofoli-Pezzot en zoon Aldo; plev v heilige
priesters, religieuzen en de vrede in de wereld
(Petruskoor)
16.30 uur Vespers
Maandag 27 februari
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur overl vd fam Feron-Hoenen
Dinsdag 28 februari
08.00 uur tev OLVrouw van Lourdes
19.00 uur gestplev Caulfield-Tholen;
Woensdag 29 februari
08.00 uur ev Sef Heuts en de levenden en
overleden leden van de familie Heuts-Wessels;,
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen,
Donderdag 1 maart
08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en
Hendriks
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.30 uur Lof en Aanbidding (samenzang)
Vrijdag 2 maart
08.00 uur gestev tev H Hart v Jezus; gestev
echtp Caulfield-Tholen; tev OLV en H
Bernadette voor de priesters uit de parochies
en voor priesterroepingen
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19.00 uur Robert Thijssen en overledenen vd
fam Thijssen en Sevens,v Klaus Scheibe,
19.30 uur Kruisweg
Zaterdag 3 maart
08.00 uur ev voor priesterroepingen in
parochie, dekenaat en bisdom; gestev overl
echtp. Feron-Hoenen en em-past. Eduard
Hoenen, gestev echtp Caulfield-Tholen
18.00 uur gestpljrd Jules Paques; jrd ouders
Damoiseaux-Kusters; plev Gertruda Dieterenvan Neer; gestplev v zielenrust v overl echtp
Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
Catharina Krux; v de levende en overledenen
vd fam Dieteren en de fam Hellbach, nadienst
Philomène Marx-Donners (Petruskoor)
Zondag 4 maart
Tweede Zondag vd Veertigdagentijd
11.30 uur gestpljrd Jozef Zwakhalen en
Maria Mager; gestplev Lies Roppe en
overledenen vd fam Roppe-Kissels; plev voor
heilige priesters, religieuzen en de vrede in de
wereld (samenzang)
16.30 uur Vespers
Maandag 5 maart
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen,
tev de H. Geest voor allen, die in ons bisdom
en in de parochies zijn gesteld om leiding te
geven;
19.00 uur gestjrd Johanna Fabus-Konings en
haar overl echtgenoot
Dinsdag 6 maart
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; ev
tev de H. Engelbewaarders uit dankbaarheid
voor bescherming en leiding; ev Frans
Fiddelers en Gertrudis Mostard
19.00 uur ev echtp Keymis-Buyink ev overl
ouders en broer Meerts en tev H. Antonius
Woensdag 7 maart,
08.00 uur ev tev St. Joseph v goede gezinnen
en de moed om godsdienstig te leven; gestev
v Lies Roppe en overledenen vd fam RoppeKissels; ev fam Wyszenko, Meerts en
Hendriks
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 8 maart
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
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19.00 uur tev OLVrouw van Lourdes
Hubertina Catharina Krux; nadienst
19.30 uur Lof en Aanbidding (samenzang)
Philomène Marx-Donners (Samenzang)
Vrijdag 9 maart
Zondag 18 maart
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Vierde Zondag vd Veertigdagentijd –
19.00 uur gestev levende en overl leden vd fam Zondag Laetare - Half Vasten
Musolf-Nyssen; gestev overl ouders Laumen- 11.30 uur pljrd Miny Reijnders-Kuijpers,
Van Loon;
overl familieleden Pier-Weijzen; plev voor
19.30 uur Kruisweg
heilige priesters, religieuzen en de vrede in de
Zaterdag 10 maart
wereld (GEZINSMIS)
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
16.30 uur Vespers
18.00 uur gestplev v zielenrust v overl echtp Maandag 19 maart - Hoogfeest van H
Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
Jozef, bruidegom vd Maagd Maria
08.00 uur vervalt!
Catharina Krux; nadienst Philomène Marx09.30 uur Pl. H. Mis gestev voor de
Donners (samenzang)
zielenrust van past-deken Ben Janssen (vw
Zondag 11 maart
De Mander),; gestplev zuster Ida Mevissen en
Derde Zondag vd Veertigdagentijd
11.30 uur pjjrd Els Dieteren-Honings en Nou Harrie Mevissen,, overl grootouders Joseph
Brandts en Johanna Rouschop uit dankbaarDieteren; gestplev echtp Arnoldts-Thissen;
heid ; ev Martin Meuwissen en dochter
plev voor heilige priesters, religieuzen en de
Josette (Canticorum)
vrede in de wereld; gestjrd Frans Fiddelers
19.00 uur gestev Corry Close en familie;
en Gertrudis Mostard (Petruskoor)
gestev echtp Caulfield-Tholen;
16.30 uur Vespers
Dinsdag 20 maart
Maandag 12 maart
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev overleden echtpaar Kaptein- 19.00 uur gestev overledenen van de fam
Feron-Hoenen, overl ouders SchaekensHaagmans
Peulen en zonen Jozef en Martin
Dinsdag 13 maart
Woensdag 21 maart
08.00 uur ev overl ouders Leonard Dieteren
08.00 uur gestjrd Sef Heuts, ev overledenen
en Maria Brandts uit dankbaarheid;
vd fam Smeets-Bouwels ; v fam Wyszenko,
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Meerts en Hendriks en mgr Ben Janssen
Woensdag 14 maart
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev em-pastoor Eduard Hoenen; Donderdag 22 maart
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
Donderdag 15 maart
19.00 uur tev OLVrouw van Lourdes
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
19.30 uur Lof en Aanbidding (samenzang)
ev fam Wyszenko, Meerts en Hendriks
Vrijdag 23 maart
19.00 uur gestev Louis Corbeij;
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.30 uur Lof en Aanbidding (samenzang)
19.00 uur gestev Marijke EijgelshovenVrijdag 16 maart
Eyckeler
08.00 uur tev OLVrouw van Lourdes
19.30 uur Kruisweg
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Zaterdag 24 maart
19.30 uur Kruisweg
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
Zaterdag 17 maart
ev overl grootouders Simonis-Tummers en
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
ouders Hage-Simonis
18.00 uur gestpljrd voor Jes Beaumont;
18.00 uur gestpljrd overl ouders Kissels-van
gestplev Caulfield-Tholen, v zielenrust v
overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria
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Dinsdag 27 maart
Neer en ouders Tossaint-Weerenbeck;
08.00 uur tev OLVrouw van Lourdes
gestplev levende en overl leden vd fam
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
Thijssen en Sevens en tevens voor Robert
Woensdag 28 maart
Thijssen, v zielenrust v overl echtp Jan
08.00 uur v Sef Heuts en de levenden en
Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina
overl leden vd fam Heuts-Wessels;
Krux; plev Gertruda Dieteren-van Neer
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
(samenzang)
Donderdag 29 maart
Zondag 25 maart
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;ev
Vijfde Zondag vd Veertigdagentijd
fam Wyszenko, Meerts en Hendriks
11.30 uur Zwd v Philomène Marx-Donners
en gestpljrd Harry Marx, jrd v Mia Zentjens- 19.00 uur gestev levenden en overledenen vd
Paes en Wiel Zentjens; v Nico Bitsch, priester fam Bitsch-Lejeune
19.30 uur Lof en Aanbidding (samenzang)
van Bisdom Roermond; plev zielenrust emVrijdag 30 maart
deken Cees Buschman;plev voor heilige
priesters, religieuzen en de vrede in de wereld 08.00 uur ev Harry Marx
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
(Petruskoor)
19.30 uur Kruisweg
16.30 uur Vespers
Zaterdag 31 maart
Maandag 26 maart - Maria Boodschap
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen,
Hoogfeest Aankondiging vd Heer
gestev F.Lemmens
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
19.00 uur gestev echtp Meulenberg-Kleuters;
jrd Sef Heuts
ST.-MICHIELSKERK
Catharina Krux; pljrd v Annie en Wil
Zondag 19 februari
Stassen-Pfennings; (samenzang)
Zevende Zondag door het jaar
Zondag 11 maart
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;;
Derde Zondag vd Veertigdagentijd
gestev F.Lemmens
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
09.30 uur gestpljrd Corry Wetzels-Wilms,
jrd v Piet Kox en v Piet v Gellekom; gestplev 09.30 uur gestplev v de zielenrust vh
v zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs en overl echtp Jan Grijs en Maria Krux; (Schola
Gregoriana Sittardiensis)
Maria Hubertina Catharina Krux, v fam
Zondag 18 maart
Rouweler en voor bijzondere intentie
Vierde Zondag vd Veertigdagentijd (Samenzang)
Zondag Laetare - Half Vasten
Zondag 26 februari
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
Eerste zondag vd Veertigdagentijd
09.30 uur gestplev v zielenrust v overl echtp
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
09.30 uur gestplev J.W. Limpens-Houben,
Catharina Krux (samenzang)
pljrd Huub van de Brock;voor de zielenrust
Zondag 25 maart
van het overl echtp Jan Grijs en Maria Krux
Vijfde Zondag vd Veertigdagentijd
(samenzang)
08.30
uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
Zondag 4 maart
09.30 uur gestpljrd René Oberdorf; gestplev
Tweede Zondag vd Veertigdagentijd
v zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs en
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
09.30 uur gestplev v zielenrust v overl echtp Maria Hubertina Catharina Krux;,
Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
(samenzang)
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BASILIEK VAN O.L. VROUW VAN HET H. HART
Zaterdag 18 februari
(vw verjaardag)
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Dinsdag 13 maart
Zondag 19 februari
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Zevende Zondag door het jaar
Donderdag 15 maart
10.30 uur v overl echtp Caulfield-Tholen; v 10.30 uur voor de leden vd Kinderkrans en
gezondheid en kracht voor veel zieke en
de Aartsbroederschap, voor overl echtp
bedroefde buurtgenoten (Basiliekkoor)
Caulfield-Tholen, voor Harry Diederen en
Dinsdag 21 februari
zijn dochter Margriet
geen dienst!!
Zaterdag 17 maart
Donderdag 23 februari
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
10.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans
Zondag 18 maart
en leden vd Aartsbroederschap, voor overl
Vierde Zondag vd Veertigdagentijd
echtp Caulfield-Tholen, v Pierre Schmeits
10.30 uur jrd overl ouders Van de BrockZaterdag 25 februari
Limpens, voor alle levende en overl leden vd
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Aartsbroederschap, voor overl echtp
Zondag 26 februari
Caulfield-Tholen
Eerste Zondag vd Veertigdagentijd
Maandag 19 maart: St Joep: om 9u30 H
10.30 uur voor overl echtp Caulfield-Tholen Mis in St.-Petruskerk: Basiliek is de hele
Dinsdag 28 februari
dag open voor pelgrims!!
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen,
Dinsdag 20 maart
zegen voor Tine Rijkeboer
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 1 maart
Donderdag 22 maart
10.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans
10.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans
en leden vd Aartsbroederschap, voor overl
en leden vd Aartsbroederschap, voor overl
echtp Caulfield-Tholen, voor Harry
echtp Caulfield-Tholen
Diederen en zijn dochter Margriet
Zaterdag 24 maart
Zaterdag 3 maart
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
09.00 uur voor overl echtp Caulfield-Tholen Zondag 25 maart
Zondag 4 maart
Vijfde Zondag vd Veertigdagentijd
Tweede Zondag vd Veertigdagentijd
10.30 uur voor alle levende en overl
10.30 uur voor alle levende en overl leden
leden vd Aartsbroederschap, voor overl
vd Aartsbroederschap, voor overl echtp
echtp Caulfield-Tholen
Caulfield-Tholen (Basiliekkoor)
15.00 uur Vasten-Jubileumconcert
Dinsdag 6 maart
Maandag 26 maart LET OP ! LET OP!
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Hoogfeest van Maria Boodschap Donderdag 8 maart
Aankondiging van de Heer
10.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
en leden vd Aartsbroederschap, overl echtp
Dinsdag 27 maart: GEEN DIENST
Caulfield-Tholen
Donderdag 29 maart
Zaterdag 9 maart
10.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
en leden vd Aartsbroederschap, overl echtp
Zondag 11 maart
Caulfield-Tholen
Derde Zondag vd Veertigdagentijd
Zaterdag 31 maart april
10.30 uur overl. echtp. Castro-Schellinx, v
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
overl echtp Caulfield-Tholen, v Louis Colaris
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Op Zondag 25 maart 2012 (5e Zondag van de Veertigdagentijd) wordt om 15u in de
Basiliek aan de Oude Markt een prachtig Vasten/Jubileumconcert gehouden door de
jubilerende (60 jaar) Fanfare St Barbara uit Sanderbout, eveneens zal de jubilerende
(25 jaar organist) basiliekorganist Dhr. Eric Gruisen zijn muzikale bijdrage aanbieden,
en dat alles wordt mede onderstreept door de prachtige zang van het Vocaal Ensemble
Alouette. Er worden werken ten gehore gebracht die passen in deze liturgische
Vastentijd. U bent allen van harte welkom, er wordt geen entree geheven, een vrijwillige
bijdrage na het concert wordt zeer gewaardeerd.

Parochie H. Bernadette -Baandert
Pastoor-deken W. van Rens, Kloosterplein 10  4512275
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 2 maart (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.
advertentie
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RK URNENHOF EN BERNADETTEKAPEL
In januari heeft het kerkbestuur de bisschoppelijke goedkeuring ontvangen voor de eerste
fase van de verbouwing. Deze eerste fase behelst het bouwkundig gereedmaken van het
gebouw. Dit houdt o.a. in het weghalen van het oksaal, het gelijktrekken van het
priesterkoor over de breedte van het gebouw en bouwkundige aanpassingen ten behoeve
van de inrichting van de Bernadettekapel. Verder kunnen we melden dat intussen ook de
bouwcommissie van zowel het bisdom Rotterdam als het bisdom Haarlem-Amsterdam
contact hebben opgenomen. Zij zullen in maart een bezoek aan ons bouwproject brengen.

BELANGSTELLENDEN VOOR DE RK URNENHOF
Belangstellenden die in de toekomst een urn willen plaatsen in de RK Urnenhof, kunnen
hiervoor een briefje met hun gegevens sturen naar Kloosterplein 10, 6131 EP Sittard of
Baandert 23, 6136 EM Sittard. Zij zullen op de hoogte gehouden worden van de
ontwikkelingen, en zullen straks voorrang krijgen bij de plaatsing van een urn.

Zaterdag 18 feb
Maandag 20 feb
Woensdag 22 feb

7E ZONDAG DOOR HET JAAR
19.00 u. OLV van Lourdes
19.00 u. OLV van Lourdes
19.00 u. Aswoensdag

Zaterdag 25 feb
Maandag 27 feb
Woensdag 29 feb

1E ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD
19.00 u. OLV van Lourdes
19.00 u. OLV van Lourdes
19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven

Zaterdag 3 mrt
Maandag 5 mrt
Woensdag 7 mrt

2E ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD
19.00 u. OLV van Lourdes
19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
19.00 u. Willy van Hees en overl. Ouders Keijzers-Franken

3E ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD
Zaterdag 10 mrt
19.00 u. OLV van Lourdes
Maandag 12 mrt 19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
Woensdag 14 mrt 19.00 u. t.a.v. H. Antonius
4E ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD
Zaterdag 17 mrt
19.00 u. OLV van Lourdes
Maandag 19 mrt 19.00 u. Hoogfeest H. Jozef: lsm tev OLV van Lourdes
Woensdag 21 mrt 19.00 u. t.a.v. H. Antonius
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5E ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD
Zaterdag 24 mrt
19.00 u. OLV van Lourdes
Maandag 26 mrt
Hoogfeest Maria Boodschap: Roepingen tot priesterschap,
19.00 u.
diaconaat en religieuze leven
Woensdag 28 mrt 19.00 u. t.a.v. H. Antonius

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.
Digitaal Parochieblad : Mail uw adres naar www.digitaalparochieblad@kpnmail.nl
Misintenties voor het volgende parochieblad opgeven tot 17 maart bij:
Diaken R. Fleischeuer 4528072, Administratie 4512275,
Het Priesterteam, Kerkbestuur of assistente sacristie
advertentie____________________________________________________________________

Paardestraat 17
6131HA Sittard
tel; +31-46-45 26 973
e-mail:info@guus-timmermans.com
www.guus-timmermans.com

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:
administratie:  4512275
voor al het overige:
administratie:  4512275

Het volgende parochieblad nr 4 verschijnt op 1 april en loopt tot 13 mei 2012.
Kopij aanleveren vóór 24 maart op de administratie
Kloosterplein 10 - kantoor-fedpetrus@123telcom.nl
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