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Dit parochieblad is bedoeld voor een periode van 6 weken.
De volgende aflevering verschijnt 4 augustus 2012.

In dienst van de Heer: Een Topfunctie??
Dit jaar werd op de afgelopen zaterdag na Pinksteren door onze Bisschop 4 mannen
tot priester gewijd. Ik heb al mensen horen zeggen: veel te weinig, anderen zeiden:
weten ze wel waar ze aan beginnen? Sommige werden er stil van…. En een paar
dagen later vierde Father Frans Meulemans in onze Grote Kerk zijn 40-jarig
priesterschap, precies op die plek waar hij 40 jaar geleden werd gewijd en begon. Zal
hij ook een balans opmaken? En heeft hij wat bereikt? En gaan die jonge priesters ook
met enthousiasme beginnen? Er zijn te veel kerkgebouwen en daar tegenover staat dat
er veel te weinig priesters zijn, en de gelovigen komen niet meer in grote getale, en uit
pure armoede moeten we nu kerken gaan sluiten. Nou, een leuk scenario kun je dat
niet noemen!!
Kent U de beroemde profeet Ezechiël? In de H. Schrift vinden we zijn denkwerk (we
lazen het onlangs) en zijn verkondiging - samengevat in het boek Ezechiël - naar hem
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dus genoemd. Hij heeft in zijn boek een lange beschouwing gegeven over het volk
Israël in zijn tijd, bij hem gaat het over de tijd van de ballingschap naar Babylonië, dat
was ongeveer 550 jaar voor Christus. Jezus Christus heeft als gelovige Jood ook dit
boek gelezen. Daarin schrijft Ezechiël dat het volk het zelf schuld was van de
catastrofe van afdwaling: ze hadden niet naar hun God en Heer geluisterd! Ze deden
niets meer aan hun geloof, gingen niet naar de tempel of synagoge enz. Hij vergelijkt
dan het Volk Gods met de top van een mooie en machtige ceder. Een juweel van een
boom in zo’n ruw woestijnachtig gebied. En dat machtige en mooie volk van Israël
werd als de top van een ceder afgerukt door de arend, zo zien we in zijn boek
beschreven, vervolgens werd door andere arenden alles kaalgeplukt ondanks de hele
goede grond waarop die machtige ceder stond en toch verviel het tot een grote
woestenij. Ezechiël ziet in dit verhaal duidelijk de geschiedenis van het volk Israël dat
zich van God afkeerde: ze stond op uitstekende grond, maar hun daden waren
goddeloos en daarmee hadden zij zich overgeleverd aan de afgoden, alles zou
verdorren, ze zouden reddeloos ten onder gaan…. Maar dan lezen we dat het verhaal
van Ezechiël (Ezechiël 17,22-24) nog niet af is. Leest U maar mee: Dit zegt de Heer,
"dan zal ikzelf van de top van de hoge ceder (die dus al gekortwiekt was) een twijgje
nemen en dat in de grond zetten... " God grijpt in, grijpt persoonlijk in, zegt ons heel
duidelijk Ezechiël . En door dit ingrijpen gaat het nu een heel andere kant op, niet de
kant op van verdorring, maar van hoop en perspectief. Door Gods eigen toedoen zal
Israël weer nieuwe hoop krijgen, een nieuwe toekomst! Mooi zijn dan ook de laatste
regels van deze gedeelte uit het boek Ezechiël: alle vogels, van welk pluimage dan
ook, kunnen zich weer in die oude prachtige ceder vestigen en alle andere bomen (alle
andere volkeren wordt daarmee bedoeld) zullen dan erkennen dat ik de Heer deze
boom heb laten verdorren, en later weer deze dorre boom tot nieuw leven heb
gebracht. Als je dit leest en herleest, dan ontdek je dat dit helemaal voor onze tijd
geschreven zou kunnen zijn. De parabel met die dorre en later weer bloeiende ceder
spreekt boekdelen!
Een andere specialist op het gebied van parabels is de evangelist Marcus, die ons twee
bekende parabels voorhoudt (Marcus 4, 26-34). Jezus zelf heeft die parabels
waarschijnlijk niet zo achter mekaar uitgesproken, maar Marcus plaatst ze beide
achter elkaar. Het eerst is de parabel van de man die als maar doorwerkt op de akker,
zich daarbij goed bewust is dat de groeikracht niet van hem afkomt, niet van hem
afhankelijk is enz, maar besef wel hoe hard je ook werkt, het is enkel Gods Kracht.
Jouw taak is het om die ene akker te bewerken ..... niet je een oordeel aanmatigen zo
van: dat is me te weinig rendement of als ik er zoveel tijd en leven van mezelf insteek,
moet ik op zijn minst zoveel aan rendement terugkrijgen, niets van dit alles, de
priester die meent te moeten onderhandelen met O.L. Heer, met de Kerk, voelt de
diepere waarden van deze parabels niet aan...... bezaai het land dat ik je toevertrouw
..... en alle vruchtbare resultaten, weinig of veel groeikracht, schrijf dat toe aan de
Heer van alle groeikracht....... en je mag pas de sikkel erin slaan als de tijd van de
oogst gekomen is en dat moment bepaalt de Heer van de Oogst. Bezaai het land dat ik
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je toevertrouw........ Je moet niet zelf een akker zoeken, je moet van Zijn Kerk geen
makelaarskantoor of arbeidsbureau maken, waar je stukjes grond kunt uitzoeken die
jou bevallen of waar je een kerkelijk baantje zoekt die jou bevalt ... Niet het toeval,
maar de voorzienigheid, zo gaat het met het Rijk Gods! Altijd anders als anderen
voorspeld hebben.
Moet ik zo werken in Zijn kerk? De kans dat ik de hele tijd werk in die kerk zonder
grote resultaten te kunnen boeken, is inderdaad groot. Zal ik dan de sfeer van
"resultaten boeken" moeten missen?? Ja, maar moet je eens kijken hoe dat kleine
zaadje zo immens groot kan worden? Zo luidt immers de betekenis van de tweede
parabel over het kleine mosterdzaadje. Het is het allerkleinst en het groeit uit tot het
grootste van alle heesters. Zo gaat het ook met het rijk Gods..... heb geduld en wacht
af, heb vertrouwen..... Mensen, ook priesters, kunnen soms zo weinig geduld hebben.
Geduld en vertrouwen zijn de hoofdpilaren van het sacrament van Gods liefde. God
heeft geduld met ons, met zijn priesters, met zijn gelovigen. Hij zegt het vertrouwen
nooit op. Ook al is de zaak bij ons verdord..... Hij laat er nieuwe groei in komen. En
wees daarbij als priester, als religieuze, als gelovige de gezondene Gods die weet en
gelooft dat het geheim van de groeikracht niet van jou vandaan komt. Het zou dan
arrogantie ten top zijn, zoals die top in de ceder, die zichzelf verwijdert van die
machtige ceder door zich af te geven met hen die niet van die ene boom willen zijn.
Zaken die verdorring veroorzaken zoals hoogmoed, arrogantie, beter weten, jezelf
hoogachten en gezag minachten, zijn allemaal zaken die je van Gods Volk doen
vervreemden, van de Heer zelf. Daarom zegt de apostel Paulus, als het eens mis loopt,
weet dat je de weg naar hem altijd kunt terugvinden. De woorden van Paulus zijn als
een riem onder ons hart: Houd goede moed!! Hem liefhebben, hetzij thuis hetzij in
den vreemde, dat is onze enige eerzucht!! (2 Korintiërs 5,6-10). Dat is de enige
eerzucht die ik de jonge priesters, u en mezelf toewens, alle andere "eerzucht" zullen
toppen doen sneuvelen in de Kerk van Jezus Christus, zullen jou en mij doen
vervreemden van de Kerk van Christus. Ook Paulus komt tot de overtuiging dat het
erop aankomt om altijd moed te houden en te volharden, en altijd met groot geduld
werkzaam zijn, vooral onopvallend en volstrekt niet op de voorgrond tredend: dat is
de weg is waardoor wij Christus kunnen verkondigen. Ik wens de pasgewijde
priesters, de jubilaris Father Meulemans, mijn collega's, U en mezelf, de vreugde van
dit blijde priesterschap van harte toe.
Een mooie vakantie voor u allen!
Deken Wilbert van Rens.

FOUTJE EN TOCH BEDANKT!
Door een vergissing van de zijde van ons kantoor zijn we met het parochieblad een
week te laat!. Een fout van onze kant. Dank voor uw geduld! Onze excuses hiervoor!

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

3

GEBEDSINTENTIES
De pauselijk aanbevolen algemene gebedsintentie voor de maand juli gaat
over: “Veilig Werk”. Misschien vindt u het vreemd dat een paus zich druk
maakt over werk, inkomen en veiligheid. Maar in de traditie van de kerk
zijn al verschillende pauselijke documenten geschreven ( o.a. Rerum
Novarum 1891) over dit onderwerp en dat alles onderstreept de sociale leer
van de Kerk.
In deze maand bidden we specifiek: “Dat eenieder werk mag vinden
onder stabiele en veilige omstandigheden”.
Voor de maand juli heeft de gebedsintentie voor de Missie als thema:
“Christelijke Vrijwilligers”.Voor deze intentie wordt gebeden: “dat de christelijke
vrijwilligers in missiegebieden getuigenis afleggen van Christus’Liefde.”

DEKEN TIJSSEN “VENERABILIS SERVUS DEI”
Onze Pater Honings, een tijd geleden door onze Bisschop benoemd tot Postulator
in het Zaligverklaringproces van Deken Tijsen, was een dezer dagen bij onze
Bisschop om hem te informeren over de gang van zaken van dit Zaligverklaringproces. Hij deelde onze Bisschop mede dat deken Tijssen op 19 juni j.l. door de
Congregatie van de Zalig- en Heiligverklaringen tot ' venerabilis servus dei‘
(vertaald betekent dit: ‘Eerbiedwaardige Dienaar Gods’) werd verklaard. Zodra het
dan in de L' Osservatore komt te staan is het officieel. Daarmee wordt het hele
Zaligverklaringproces afgerond en is het nu enkel wachten op een teken van de
Hemel. Wie bidt en volhardt….. Deken Tijssen bidt met ons mee!! God de Heer is
er altijd - zo leren ons de Heiligen en ook Deken Tijssen!
Deken W. van Rens

VERDER NIEUWS UIT DE WERELDKERK
In het Bisschopshuis te Roermond ontving mgr. Frans Wiertz dinsdag 19 juni
zijn collega-bisschop Abraham Komé uit Kameroen. De 42-jarige Komé is de
eerste bisschop van het op 26 mei jongstleden opgerichte bisdom Bafang. Hij
werd op diezelfde datum tot bisschop van dat bisdom benoemd. Het bezoek
werd begeleid door onze pater Frans Meulemans uit Sittard. Frans
Meulemans heeft de jonge bisschop nog begeleid in zijn eerste stappen van het
priesterschap.
Meulemans was bijna veertig jaar missionaris in Kameroen en keerde onlangs
definitief terug naar Limburg. Het diocesaan Missiebureau onderhoudt al jarenlang
goede contacten met het gebied van het nieuwe bisdom Bafang. Dit bisdom is
4
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ongeveer drie keer zo groot dan het bisdom Roermond, telt zo'n 250.000
katholieken en 31 priesters. (aldus bericht Bisdom Roermond)

NEE/NEE-STICKERS PAROCHIEBLAD
We worden er wel eens op geattendeerd dat het parochieblad soms in een
brievenbus bezorgd wordt, terwijl er een nee/nee-sticker op de brievenbus geplakt
is. Het is de bedoeling dat in een brievenbus met een nee/nee-sticker zowel geen
ongeadresseerde reclamedrukwerk, als geen huis-aan-huis bladen en wijkbladen
gestopt worden. Soms bellen daarom mensen wel eens heel boos naar het
parochiekantoor en zeggen heel verontwaardigd: `ik heb een nee/nee- sticker.....
deze regel moet ook voor u gelden`. Tegelijkertijd krijgen we wel eens de
opmerking dat mensen met een nee/nee-sticker op de brievenbus toch eigenlijk wel
graag het parochieblad zouden willen ontvangen, terwijl de bezorger dat vanwege
de nee/nee-sticker niet doet. U snapt de moeilijkheid waarvoor de bezorgers staan,
want zij weten toch zeker dat die-en-die met een nee/nee-sticker een kerkganger is
en/of zeker geínterresseerd is in het parochieblaadje. Tot nu toe is dit steeds
individueel opgelost, maar we willen toe naar een structurele en voor iedereen
heldere oplossing. Daarom gaan we vanaf nu de stelregel hanteren: in een
brievenbus met een nee/nee-sticker wordt het parochieblad niet meer bezorgd,
tenzij de bewoner heeft (schriftelijk) aangegeven graag het parochieblad te willen
ontvangen. Dit kan middels onderstaand strookje dat u op een apart briefje kunt
overnemen of kunt mailen:
OPGAVE PAROCHIEBLAD BGV NEE/NEE-STICKERS
Graag wil ik het parochieblad toch ontvangen op mijn adres ondanks mijn
nee/nee-sticker op mijn brievenbus:
Familie:
adres + nr
postcode
woonplaats

……………
……………
……………
……………

Bovenstaande gegevens bezorg ik op Kantoor Pastorie:

P.S.
een nee/ja-sticker
geeft EP
aan Sittard
dat u geen
ontvangen,
maar wèl
Kloosterplein
10, 6131
ofreclamedrukwerk
ik mail al deze wilt
gegevens
naar:
huis-aan-huis- en wijkbladen (zoals parochieblad).

kantoor-fedpetrus@123telcom.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: www.digitaalparochieblad@kpnmail.nl
PAROCHIEBLAD H. PETRUS EN H. MICHAËL – H. BERNADETTE – H. PAULUS
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DANK PROCESSIECOMITÉ, ACOLIETEN EN BUURTBEWONERS ENZ
Veel dank aan ons processiecomité, acolieten, harmonieën, buurtbewoners, De
Mander, Meulemanscomité, Feestcomité Pater Meulemans enz . Ze hebben dit jaar
een uitzonderlijke prestatie geleverd. Niet alleen werd dit jaar een prachtig
Processie gehouden, en ook nog in een gewijzigde route, maar het leek alsof men
dit jaar eens extra de schouders eronder heeft gezet. De bewoners aan de route
hadden op veel plaatsen extra privé eigen versiering en zaken van eerbied
aangebracht. Het geheel liep erg soepel en het riep veelal goede devotie op.
Deelnemers en betrokkenen uiten daarbij een oprechte vanzelfsprekendheid die al
in de vroege zondagmorgen begon. Aan alles was gedacht, van een gebakken eitje
inde vroege morgen voor de eerste werkers tot en met de straat-tapijtleggers die
hun kunsten betoonden tev het H Sacrament. Pater Meulemans was dit jaar als
jubilaris de hoofdcelebrant en droeg ook het Allerheiligste in de processie. Na
afloop was in de Grote Kerk het Te Deum en daarna werd de jubilaris begeleid
naar het Mariapark alwaar de receptie ter ere van Pater Meulemans begon. Deze
werd druk bezocht.

OPBRENGST VASTENAKTIE EN
GESCHENK PATER MEULEMANS.
Daar werd ook bekend dat men al – naast de Vastenaktie van onze parochie - via
de andere parochies en via Missieburo Roermond, zeker tot een bedrag zou komen
van ruim € 30.000. Tijdens de receptie gaven andere royale contribuanten te
kennen dat ook zij een behoorlijke duit in het zakje wilden doen en zo werd al
gauw vermeld dat men meende zelfs € 60.000 te behalen. Eenieder wacht nu
gespannen af wat het totale resultaat straks zal zijn. In ieder geval zal het
schoolproject van pater Meulemans nu redelijke zekerheid van slagen hebben.
Proficiat aan al die trouwe medewerkers van hoog tot laag, van eenvoudig tot
gewoon en uitzonderlijk …. Jullie allemaal proficiat, veel dank en Gods Zegen.
Deken Wilbert van Rens

KERKELIJKE WAARDERING EN ZEGENWENS.
Onlangs ontvingen we van Rome bericht dat we Mevrouw Lenie Thiesen,
woonachtig aan het Zorgcentrum Kollenberg, namens de H. Vader een Pauselijk
Document met de Apostolische Zegen mochten overhandigen. Daarbij mochten
we ook namens ons kerkbestuur haar overhandigen de prachtige Paaskaars als blijk
van waardering voor het vele vrijwilligerswerk dat zij voor de Kerk ruim tien jaar
lang heeft gedaan. Zij werkte als catechiste voor de doopselvoorbereiding in
verschillende parochies, was ook onze Kapelaan behulpzaam bij de catechese ten
6
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behoeve van de voorbereiding op 1e H Communie en H. Vormsel, en binnen de
St.Pauluskerk, Limbichterveld, heeft zij ook 10 jaar lang kosterswerk verricht. Nu
zij door ziekte gedwongen werd om al deze werkzaamheden te beëindigen, wilden
we als Kerk haar graag danken voor al deze genoemde werkzaamheden ten
behoeve van Kerk en parochie. Moge de Goede God haar een goede en zorgvolle
tijd schenken in haar nieuwe woonplek aan de Kollenberg. Mevrouw Lenie
Thiesen --- veel dank!!
Deken W. van Rens

ZORGEN OM HET ERFPAND DAT JE IS TOEVERTROUWD
Allerlei bronsroof vindt er plaats. Twee jaar geleden werden zelfs een tweetal
bronzen klokken uit het Carillon van onze Baandert gestolen. De overheid is niet
altijd bij machte regulerend op te treden. Je kunt toezien en wachten tot het
volgend kunstwerk is verdwenen. Zo verdween zelfs een prachtige – historisch zeer
waardevolle - grote Klok in Susteren op klaarlichte dag en de buurtbewoners
dachten dat het om reparatie ging. We kunnen niet blijven toezien. En dan gaat het
niet enkel om diefstal. Verval en slijtage, ouderdom en vocht….. allerlei oorzaken
zijn te noemen. Maar wie niet bestuurt, vervalt zelf tot woestenij. Daarom hebben
we als kerkbestuur besloten om het bronzen Petrusbeeld (zijgevel pastorie) te laten
weghalen, te laten kopiëren in kunststof door een kundige firma. Je kunt straks het
verschil niet zien. B&W van Sittard-Geleen hebben daartoe ook een bijdrage
gegeven, omdat het openbare kunst is. Op de dag van 29 juni a.s. – de dag van St.
Petrus – wordt het beeld (kopie) geplaatst aan de zijgevel, het origineel wordt
voorlopig bij de koorbanken in de St.-Petruskerk geplaatst.
Verder hebben we grote zorgen om de 4 grote schilderijen (17e eeuwse
kunstwerken) die hangen aan de linkerzijmuur (zijde kruisgang) van de StMichielskerk. De doeken beginnen ernstig te fladderen… en nog even … en we
zien zelfs de afbeeldingen niet meer. Via Provinciaal Bestuur en allerlei sponsoren
zijn we bezig om hiervoor de benodigde gelden binnen te krijgen. We kunnen
binnenkort beginnen met de eerste twee schilderijen omdat daar de geldelijke
toezeggingen voor binnen zijn. Het kerkbestuur zal in ieder geval niet uit haar
eigen middelen deze restauratie doen, kan ze gewoon niet… maar voelt zich wel
verantwoordelijk. Uw gelden voor collectes en kerkbijdragen gaan in ieder geval
hier niet naar toe! Wie zegt: hier wil ik toch iets voor geven….. omdat het
kerkbestuur dit niet kan dragen …. zullen we van harte toejuichen. Wellicht
kunnen we in de komende 4 jaren de 4 schilderijen met behulp van bedrijven en
particulieren restaureren en redden!! We waarderen te zeer!! Namens het
kerkbestuur,
Deken W. van Rens
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LOU SCHMEITS BENOEMD TOT EREBROEDERMEESTER
Onze trouwe Broedermeester Lou Schmeits (Odasingel) heeft onlangs
aangegeven te willen stoppen met zijn taak als Broedermeester en Secretaris
van de Broederschap Sittard-Kevelaer. Het bestuur is hem zeer erkentelijk,
vooral om zijn kundigheid en warme broederschap die hij uitstraalde naar
pelgrims en medebestuursleden. Als Deken kan ik dit alleen maar met grote
respect bevestigen. Jammer dat hij weggaat, maar ook begrip gezien de leeftijd.
Vooral zijn diepe verankerde betrokkenheid met O.L.Vrouw van Kevelaer
maakte hem tot een stralende pelgrim. Lou, heel veel dank en Gods Rijkste
Zegen. Aan huis werd hem aangereikt de prachtige oorkonde van zijn
benoeming tot Erebroedermeester van dit zo schitterend Gilde, dat al bestaat
sinds 1669. Nogmaals Proficiat en grote waardering.
Deken W. 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
of 06 - 12870007

Parochie H. Petrus en H. Michaël - Sittard
St.-Petruskerk: Kerkplein 4
St.-Michielskerk: Markt 24
Basiliek O.L.V. van het H. Hart: Oude Markt 3
Deken Van Rens Kloosterplein 10,  4512275
Kapelaan A. van der Wegen, Oude Markt 24  4512628
Kerkbijdrage: Giro 1032540 – Rabobank 147603676
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1E H.COMMUNIE

Op zondag 13 mei j.l. heeft Xavier Claessens in de
St.-Petruskerk zijn Eerste Heilige Communie gedaan, Communicant, ouders en verdere
familieleden, van harte proficiat! Hopelijk was het een blijde en onvergetelijk dag voor u
allen. Moge Gods Zegen communicant en u allen begeleiden.

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

OVERLEDEN
Neel Smeets-Willems, Prinsenbaan 25 Koningsbosch, 57 jaar
Math Niël, Jubileumstraat 19/ Schuttestraat 2 , 76 jaar

† 31- 5- 2012
† 19- 6- 2012

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

KERKELIJK HUWELIJK
gaan huwen:
Hans Beurskens en Astrid Salden, Guido Gezellestraat 20, 29 juni
`
2012 (Basiliek)
‘God, onze eeuwige Vader, beware u in eenheid van hart en
moge de vrede van Christus steeds wonen in u en in uw huis’ (Uit de huwelijksliturgie)

LOF

EN AANBIDDING

Iedere Donderdagavond houden we in onze St.-Petruskerk Lof met Rozenkrans
en Aanbidding. Wij hebben aan deze belangrijke vorm van Eucharistische
Aanbidding een ietwat andere uitstraling gegeven. Vanaf januari 2012 hebben
we onze kerkbezoekers gevraagd 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
wordt dan ook de Rozenkrans gebeden, maar er wordt meer aandacht geschonken aan
PAROCHIEBLAD H. PETRUS EN H. MICHAËL – H. BERNADETTE – H. PAULUS
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stilte en daarmee de mogelijkheid om naar Hem op te zien.. 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 gevraagde intenties. Bijzonder ook de intenties die worden
opgeschreven door de kerkgangers, achter in het Klokkes bij Deken Tijssen: immers er
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.

GEDOOPT
Floris, zoon v echtpaar Renkens-v Baardwijk, Germanenstraat 6
Floortje, dochter echtp Dieteren-Wagenaar, Maria Teresa Tauscherstr 1
Xam, zoon echtpaar Stauffenberg-Vogels, Ernest Claesstraat 12
Roosje, dochter echtpaar Simon-Sawed, Janekersvaart 10
Yaya, dochter echtpaar Simon-Sawed, Janekersvaart 10
Joep, zoon v echtpaar Van den Bergh-Houben, Steenstraat 3b Puth
Jay-Liah, dochter v Lacruz-Bothmer, Engelenkpampstr 35 II

6-5- 2012
13-5- 2012
20-5- 2012
2-6- 2012
2-6- 2012
10-6-2012
10-6-2012

Gefeliciteerd! Wij bidden dat Floris,Floortje, Xam, Roosje, Yaya, Joep, en Jay-Liah 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.

advertentie--------------------------------------------------------------------------------------

NIEUW IN SITTARD-GELEEN!

Zoekt u een kleinschalige, huiselijke maar toch professionele kinderopvang,
dan is KDV ’t Kuukske misschien iets voor u!
Kinderdagverblijf ’t Kuukske biedt opvang aan maximaal 14 kinderen in de
leeftijd van 0-4 jaar. Het kinderdagverblijf is gevestigd in een landelijk
gelegen bungalow in het buitengebied van Sittard-Geleen vlakbij Gardenz
Geleen. Omgeven door veel groen en dieren kunnen uw kinderen zich
optimaal ontwikkelen!
Interesse? Surf naar www.tkuukske.nl voor meer informatie.
10
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REGINA CARMELI
Zondag na de 1e vrijdag van de maand:
16.30 uur: uitstelling van het H. Sacrament, stille aanbidding
17.00 uur: Nederlandse Vespers en Eucharistische zegen
Alle andere zondagen:
10.45 uur: uitstelling van het H. Sacrament, aanbidding tot
17.00 uur: Duitse Vespers en Eucharistische zegen

Rondom het Hooglied met Bernardus
Retraite in stilte
God zoeken in de innerlijke ervaring.
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:
maandag 9 juli 2012,
15.00 uur
Sluiting:
vrijdag 13 juli 2012, 13.30 uur
Kosten:
€ 208,- (+ eventueel € 6,- voor beddengoed)
Scapulierfeest
Middag
Feest van Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel
Voor allen die het scapulier willen ontvangen
Voor allen die zich met de karmelfamilie verbonden weten
Voor allen die meer over de karmelspiritualiteit willen ervaren
Conferentie door pater Jan Bonten, O.C.D. Handel:
“Maria in het leven van de Karmelheiligen” : Hoe beleefden de H. Johannes
van het Kruis, de H. Teresia van Avila en de H. Teresia van Lisieux de plaats
van Maria in hun leven?
Dag:
zaterdag 14 juli, 14.00 uur tot 17.00 uur
Kosten:
€ 5,-



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

UW AANDACHT S.V.P.
Zondag 24 juni: Hoogfeest van de Geboorte van H. Johannes de Doper
Vrijdag 29 juni: Hoogfeest van de heilige apostelen Petrus en Paulus.
Zondag 1 juli: Dertiende Zondag door het jaar.
Zondag 8 juli: Veertiende Zondag door het jaar.
Zondag 15 juli: Vijftiende Zondag door het jaar
Zondag 22 juli: Zestiende Zondag door het jaar
Zondag 29 juli: Zeventiende Zondag door het jaar.

PAROCHIEBLAD H. PETRUS EN H. MICHAËL – H. BERNADETTE – H. PAULUS
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Denkt u aan uw kerkbijdrage?!
Parochie H. Bernadette – Baandert:
Kerkbijdrage: Giro 157.19.73
Parochie H. Paulus – Limb’veld:
Kerkbijdrage: Giro 3268633

Parochie HH Petrus en Michaël: Kerkbijdrage:
Rabobank 147603676
Algemeen nummer van Parochiecomité:
Kerkbijdrage: Giro 1032540

KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES
Attentie: het vólgend parochieblad bestrijkt de periode van 4 augustus t/m 8 september
2012. Misintenties die u daarin graag vermeld wilt zien, dienen uiterlijk opgegeven te zijn
op donderdag 26 juli 2021 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 23 juni
dankbaarheid vw verjaardag (MB)
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
overl grootouders Simonis-Tummers en
Donderdag 28 juni
ouders Hage-Simonis
H. Ireneüs, bisschop en martelaar
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
18.00 uur pljrd Jac Segers, gestplev voor
19.00 uur tev OLvrouw v Lourdes
zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs en
19.30 uur Heilig Uur (samenzang)
Maria Hubertina Catharina Krux; nadienst v
Vrijdag 29 juni, Hoogfeest
Neel Smeets-Willems (Gezinsmis)
HH. Petrus en Paulus, apostelen
Zondag 24 juni, Hoogfeest van de
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen,
Geboorte van H. Johannes de Doper
19.00 uur tev H Bernadette
11.30 uur pljrd Mia Daniëls-IJsermans;plev
oud-deken Cees Buschman; plev Miny
Zaterdag 30 juni
Reijnders-Kuijpers; plev voor heilige
HH. Martelaren vd kerk van Rome
priesters, religieuzen en de vrede in de wereld 08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
(Samenzang)
18.00 uur jrd v Hub en Theo Canton, v
Maandag 25 juni
zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs en
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Maria Hubertina Catharina Krux; nadienst v
19.00 uur v overl pelgrims
Neel Smeets-Willems, v Math Niël
Dinsdag 26 juni
(samenzang)
08.00 uur ev Martin Meuwissen en dochter
Zondag 1 juli
Josette;
Dertiende Zondag door het jaar
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
11.30 uur pljrd v Corrie Jetten-Wijnands;
Woensdag 27 juni
gestpljrd ouders Coenemans-Poukens; plev v
H.Cyrillus van Alexandrië, bisschop en
heilige priesters, religieuzen en de vrede in de
kerkleraar
wereld (Petruskoor)
08.00 uur dhr Sef Heuts en de levende en
Maandag 2 juli
overl leden vd fam Heuts-Wessels; uit
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08.00 uur ev tev de H. Geest voor allen die in
ons bisdom en in de parochies zijn gesteld om
leiding te geven,
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen,
overl echtp Feron-Hoenen en em-past. Eduard
Hoenen; ouders de Wever-Brouwers en zoon
Léon
Dinsdag 3 juli
H. Tomas, apostel
08.00 uur; ev tev de H. Engelbewaarders uit
dankbaarheid voor bescherming en leiding
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; ev
Frans Fiddelers en Gertrudis Mostard; tev H.
Antonius en voor overl ouders en broers
Meerts
Woensdag 4 juli
H. Elisabeth van Portugal
08.00 uur ev ter ere van St. Joseph voor
goede gezinnen en de moed om godsdienstig
te leven, v fam Wyszenko, Meerts en
Hendriks
19.00 uur gestjrd zeereerwaarde pater Piet
Schulpen; gestev echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 5 juli
H. Antonius Maria Zaccaria, priester
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur tev OLVrouw v Lourdes
19.30 uur Lof (samenzang)
Vrijdag 6 juli
H. Maria Goretti, maagd en martelares
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur ev voor Robert Thijssen en en
levende en overl leden vd fam Thijssen en
Sevens; gestjrd Joanna Hendriks; ev Klaus
Scheibe
Zaterdag 7 juli
08.00 uur gestjrd overl echtpaar Van ReenKasdorp; gestev echtp Caulfield-Tholen; ev
voor priesterroepingen in parochie, dekenaat
en bisdom.
18.00 uur gestplev deken Henri Haenraets;
gestplev voor zielenrust v overl echtp Jan
Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina
Krux; plev levende en overledenen vd fam
Dieteren en de fam Hellbach; nadienst v Neel
Smeets-Willems, v Math Niël (samenzang)
Zondag 8 juli

Viertiende Zondag door het jaar
11.30 uur pljrd v Joep Geelen; overl ouders
Pastwa-Spätgens; gestplev Max Kreijn, v Joep
Göbbels, overl fam Muyres-Maessen; plev v
heilige priesters, religieuzen en de vrede in de
wereld; pljrd Harry Reijnders en de overl
leden vd fam Reijnders-Heuts (Petruskoor)
Maandag 9 juli
HH. Martelaren van Gorcum
08.00 uur v overl pelgrims
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
Dinsdag 10 juli
08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en
Hendriks
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Woensdag 11 juli
H. Benedictus, abt, patroon van Europa
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; ev
overl ouders Leonard Dieteren en Maria
Brandts
19.00 uur gestev Corry Close en familie
Donderdag 12 juli
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
19.00 uur gestev Pauline Feron-Hoenen;
ev Sjang Jessen;
19.30 uur Lof (samenzang)
Vrijdag 13 juli
H. Henricus
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
19.00 uur gestev overleden echtp KapteinHaagmans;
Zaterdag 14 juli
H. Camillus de Lellis, priester
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
18.00 uur gestplev voor zielenrust v overl
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
Catharina Krux; nadienst v Neel SmeetsWillems, v Math Niël (samenzang)
Zondag 15 juli
Vijftiende Zondag door het jaar
11.30 uur gestpljrd ouders Jo en Ine
Zwakhalen-Westerop; gestpljrd Marijke
Eijgelshoven-Eyckeler; gestplev echtpaar
Arnoldts-Thissen; plev v heilige priesters,
religieuzen en de vrede in de wereld; v Miny
Reijnders-Kuijpers; pljrd v Jeanne DieterenKonings, pljrd v Wies Pfennings-Dieteren;
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plev overl familieleden Pier-Weijzen
(Samenzang)
Maandag 16 juli
H. Maagd Maria van de berg Karmel
08.00 uur ev overl grootouders Hendrik
Dieteren en Anna Rutten uit dankbaarheid;
gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur tev OLV+H.B. voor zieken,
lijdenden en vervolgden;
Dinsdag 17 juli
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur tev H Bernadette
Woensdag 18 juli
08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en
Hendriks
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 19 juli
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
19.00 uur gestev overledenen vd fam FeronHoenen;
19.30 uur Lof (samenzang)
Vrijdag 20 juli
H. Apollinarus, bisschop en martelaar
08.00 uur ev voor de overledenen vd fam
Smeets-Bouwels
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
Zaterdag 21 juli
H. Laurentius van Brindisi, priester en
kerkleraar
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
18.00 uur jrd. Christien Linssen;gestplev
voor zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs
en Maria Hubertina Catharina Krux; fam. A.
Dieteren-Meyer, nadienst v Math Niël
(samenzang)
Zondag 22 juli
Zestiende Zondag door het jaar
11.30 uur PlZwd v Neel Smeets-Willems;
plev v heilige priesters, religieuzen en de
vrede in de wereld; 2eJrd v Jan Gorissen
(samenzang)
Maandag 23 juli
H. Birgitta, kloosterlinge, patrones van
Europa
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev overl ouders SchaekensPeulen en zonen Jozef en Martin

14

Dinsdag 24 juli
H. Charbel Makhlūf, priester
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen,
19.00 uur gestev overl echtp MeulenbergKleuters
Woensdag 25 juli
H. Jakobus, apostel
08.00 uur dhr Sef Heuts en de levende en overl
leden vd fam Heuts-Wessels; ev Martin
Meuwissen en dochter Josette
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
Donderdag 26 juli
HH Joachim en Anna,
ouders vd heilige maagd Maria
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
19.00 uur ev echtp Keymis-Buyink;
19.30 uur Lof (samenzang)
Vrijdag 27 juli
Z. Titus Brandsma, priester en martelaar
08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en
Hendriks en mgr Ben Janssen
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Zaterdag 28 juli
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
ev overl grootouders Simonis-Tummers en
ouders Hage-Simonis
18.00 uur pljrd ouders Jetten-Spetgens;
gestplev voor zielenrust v overl echtp Jan
Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina
Krux; nadienst v Math Niël (samenzang)
Zondag 29 juli
Zeventiende Zondag door het jaar
11.30 uur plev v heilige priesters, religieuzen
en de vrede in de wereld; plev v de zielenrust
v em-deken Cees Buschman; (samenzang)
Maandag 30 juli
H. Petrus Chrysologus, bisschop en
kerkleraar
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
19.00 uur tev OLVrouw v Lourdes
Dinsdag 31 juli
H. Ignatius van Loyola, priester
08.00 uur tev H Bernadette
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen,
Woensdag 1 augustus
H. Alfonsus Maria de’Liguori, bisschop
en kerkleraar
15e jaargang, nr. 6 –23 juni 2012

08.00 uur ev ter ere van St. Joseph voor goede
gezinnen en de moed om godsdienstig te leven;
gestev echtp Caulfield-Tholen; gestev
overleden echtpaar Kaptein-Haagmans
19.00 uur gestev Corry Close en familie
Donderdag 2 augustus
H. Petrus Julianus Eymard, priester
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
19.00 uur ev Jozef Claessen en Maria Demandt
19.30 uur Lof (samenzang)
Vrijdag 3 augustus

08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en
Hendriks en mgr Ben Janssen; gestev echtp
Caulfield-Tholen
19.00 uur ev voor Robert Thijssen en levende
en overl leden vd fam Thijssen en Sevens; ev
Klaus Scheibe;gestev overledenen van de
fam. Feron-Hoenen
Zaterdag 4 augustus
H. Johannes Maria Vianney,
Pastoor van Ars, priester
08.00 uur gestev Willem van Neer; ev voor
priesterroepingen in parochie, dekenaat en
bisdom; gestev echtp Caulfield-Tholen;

ST.-MICHIELSKERK
Zondag 24 juni, Hoogfeest
Hubertina Catharina Krux; overl. ouders
Geboorte H. Johannes de Doper
Hendriks-Wolters (Bernadettekoor)
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Zondag 15 juli
09.30 uur gestplev v de zielenrust van het
Vijftiende Zondag door het jaar
overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Hubertina Catharina Krux
09.30 uur gestplev voor de zielenrust v
Zondag 1 juli
overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria
Dertiende Zondag door het jaar
Hubertina Catharina Krux (samenzang)
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
Zondag 22 juli
fam. Hoeberichts
Zestiende Zondag door het jaar
09.30 uur gestpljrd pastoor J. Linssen;
08.30 uur plev. fam. Derrez; gestev echtp
gestplev voor de zielenrust v overl echtp Jan
Caulfield-Tholen
Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina
09.30 uur gestplev voor de zielenrust v overl
Krux (Schola Sittardiensis)
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
Zondag 8 juli
Catharina Krux; (samenzang)
Viertiende Zondag door het jaar
Zondag 29 juli
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; J.
Zeventiende Zondag door het jaar
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
en J. Derrez
09.30 uur gestplev voor de zielenrust v overl
09.30 uur gestplev voor de zielenrust v
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria
Catharina Krux; (samenzang)
BASILIEK VAN O.L. VROUW VAN HET H. HART
Misintenties voor vieringen in de Basiliek kunt u opgeven bij het Basiliek-team:
Oude Markt 20,  4515141 (dinsdag t/m vrijdag, 10-12 en 14-16 uur!)
Zaterdag 23 juni
Dinsdag 26 juni
09.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
09.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Zondag 24 juni, Hoogfeest van de
Donderdag 28 juni
Geboorte van H. Johannes de Doper
H. Ireneüs, bisschop en martelaar
10.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
10.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
Jaardienst voor Harry Diederen en tot intentie
voor de kinderen vd kinderkrans en de
van zijn dochter Margriet; voor overl ouders
leden vd Aartsbroederschap
Schmeitz- Meisen (Zitesje Mès)
Vrijdag 29 juni, Hoogfeest
PAROCHIEBLAD H. PETRUS EN H. MICHAËL – H. BERNADETTE – H. PAULUS
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HH. Petrus en Paulus, apostelen
15.00 uur Pl Huw.Dienst bruidspaar
Beurskens-Salden
Zaterdag 30 juni
HH. Martelaren vd kerk van Rome
09.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
Zondag 1 juli
Dertiende Zondag door het jaar
10.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
Jaardienst voor Louis Wagemans en Mia
Wagemans- Frenken; voor overl. echtpaar
Castro- Schellinx; voor gestev echtp
Caulfield-Tholen; voor een bijzondere
intentie; (koor Einighausen)
Dinsdag 3 juli
H. Tomas, apostel
09.00 uur; gestev echtp Caulfield-Tholen;
Donderdag 5 juli
H. Antonius Maria Zaccaria, priester
10.30 uur voor de kinderen vd kinderkrans
en de leden vd Aartsbroederschap;gestev
echtp Caulfield-Tholen
Zaterdag 7 juli
09.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
Zondag 8 juli
Viertiende Zondag door het jaar
10.30 uur Jaardienst Dhr.Wil Hoorens;
gestev echtp Caulfield-Tholen; (samenzang)
Dinsdag 10 juli
09.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
Donderdag 12 juli
10.30 uur voor de kinderen vd kinderkrans
en de leden vd Aartsbroederschap; gestev
echtp Caulfield-Tholen;
Zaterdag 14 juli
H. Camillus de Lellis, priester
09.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
Zondag 15 juli
Vijftiende Zondag door het jaar
10.30 uur Jaardienst voor fam JoostenGonera; gestev echtp Caulfield-Tholen
(Basiliekkoor)
Dinsdag 17 juli

09.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 19 juli
10.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
voor de kinderen vd kinderkrans en de leden
vd Aartsbroederschap
Zaterdag 21 juli
H. Laurentius van Brindisi, priester
en kerkleraar
09.00 uur uit dankbaarheid voor een 50-jarig
huwelijk en om zegen over het gezin; gestev
echtp Caulfield-Tholen
Zondag 22 juli
Zestiende Zondag door het jaar
10.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
(samenzang)
Dinsdag 24 juli
H. Charbel Makhlūf, priester
09.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
Donderdag 26 juli
HH Joachim en Anna,
ouders vd heilige maagd Maria
10.30 uur de kinderen vd kinderkrans en de
leden vd Aartsbroederschap;gestev echtp
Caulfield-Tholen;
Zaterdag 28 juli
09.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
Zondag 29 juli
Zeventiende Zondag door het jaar
10.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
(samenzang)
Dinsdag 31 juli
H. Ignatius van Loyola, priester
09.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
Donderdag 2 augustus
H. Petrus Julianus Eymard, priester
10.30 uur voor de kinderen vd kinderkrans
en de leden vd Aartsbroederschap; gestev
echtp Caulfield-Tholen;
Zaterdag 4 augustus
H. Johannes Maria Vianney,
Pastoor van Ars, priester
09.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

Openingstijden van de basiliek:
Dinsdag t/m zondag: van 09.00 – 12.00 en van 14.00 – 16.00 uur. Op maandag is de
basiliek de hele dag gesloten. Eucharistievieringen in de Basiliek O.L.Vrouw van het
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Heilig Hart:
dinsdag
donderdag
vrijdag
zondag

09.00 uur
10.30 uur
09.00 uur
10.30 uur Hoogmis

Di t/m za 15.30 uur rozenhoedje met
noveengebed. Zondag 15.30 uur
rozenhoedje met noveengebed (niet in
de advent en veertigdagentijd)

advertentie_____________________________________________________________

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 1 juli (1e vrijdag van de maand) wordt in de namiddag de H.Communie in de
parochie rondgebracht.
STAND VAN ZAKEN VERBOUWING BERNADETTEKERK
De kerkbanken zijn intussen uit de kerk gehaald. Het hout en het metaal gaan nu een
nieuw leven leiden. Intussen is er een keuze gemaakt ten aanzien van de binnengekomen
offertes om de Bernadettekapel te realiseren en de rest van de kerk klaar te maken voor de
inrichting van de ruimte als urnenhof. Onze bevindingen zijn afgelopen week ter
PAROCHIEBLAD H. PETRUS EN H. MICHAËL – H. BERNADETTE – H. PAULUS
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goedkeuring naar het bisdom gestuurd. Ten slotte: het carillon had eigenlijk al moeten
werken, maar de komst van Monuta heeft het noodzakelijk gemaakt de algehele
stroomvoorziening in de kerk te veranderen. Hierdoor bleek het carillon niet meer zomaar
aan te sluiten te zijn. De noodzakelijke aanpassingen zijn nu intussen gemaakt. Een dezer
weken zal klokkengieterij Koninklijke Eijsbouts het carillon komen aansluiten.
Vervolgens zal de muziek ingelezen worden (dit moet geheel handmatig gebeuren), en
daarna zullen de klanken van het carillon weer te horen zijn.
advertentie______________________________________________________________________

Denkt u aan uw kerkbijdrage?!
Parochie H. Bernadette – Baandert:
Kerkbijdrage: Giro 157.19.73
Parochie H. Paulus – Limb’veld:
Kerkbijdrage: Giro 3268633
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Parochie HH Petrus en Michaël: Kerkbijdrage:
Rabobank 147603676
Algemeen nummer van Parochiecomité:
Kerkbijdrage: Giro 1032540
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GEBOORTE VAN DE H. JOHANNES DE DOPER
Zaterdag 23 juni 19.00 u. OLV van Lourdes
Maandag 25 juni 19.00 u. OLV van Lourdes
Woensdag 27 juni 19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven

Zaterdag 30 juni
Maandag 2 juli
Woensdag 4 juli

13E ZONDAG DOOR HET JAAR
19.00 u. 3 JRD Loek Jeurissen
19.00 u. Willy van Hees en overl. Ouders Keijzers-Franken
19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
e

14E ZONDAG DOOR HET JAAR
Zaterdag 7 juli
19.00 u. OLV van Lourdes
Maandag 9 juli
19.00 u. OLV van Lourdes
Woensdag 11 juli 19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
15E ZONDAG DOOR HET JAAR
Zaterdag 14 juli
19.00 u. OLV van Lourdes
Maandag 16 juli 19.00 u. OLV van Lourdes
Woensdag 18 juli 19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
16E ZONDAG DOOR HET JAAR
Zaterdag 21 juli
19.00 u. OLV van Lourdes
Maandag 23 juli 19.00 u. OLV van Lourdes
Woensdag 25 juli 19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
Zaterdag 28 juli
Maandag 30 juli
Woensdag 1 aug

17E ZONDAG DOOR HET JAAR
19.00 u. OLV van Lourdes
19.00 u. OLV van Lourdes
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.
Digitaal Parochieblad : Mail uw adres naar digitaalparochieblad@kpnmail.nl
Misintenties voor het volgende parochieblad opgeven tot 21 juli bij:
Diaken R. Fleischeuer 4528072, Administratie 4512275,
Het Priesterteam, Kerkbestuur of assistente sacristie.
PAROCHIEBLAD H. PETRUS EN H. MICHAËL – H. BERNADETTE – H. PAULUS

19

Gedoopt:
Janou, dochter van het echtpaar Gerits-v.Mulken, Maasmechelen
Gefeliciteerd! Wij hopen dat Janou onder de goede zorgen van haar ouders,
peetouders en van de hele geloofsgemeenschap moge opgroeien tot goed christen.

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

mbt H. Doopsel:
Diaken B. ter Haar:  4513381




mbt H. Huwelijk:
Deken Van Rens:
4512275

Centrale administratie parochiecluster: Kloosterplein 10
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
Jeugd4512275
&Jongerenpastoraal:
Kapelaan Vd Wegen:
4512628



mbt parochieblad:
administratie:  4512275
voor al het overige:
administratie:  4512275

Het volgende parochieblad verschijnt op 4 augustus 2012 en loopt tot 9 sept. 2012.
Kopij aanleveren vóór 26 juli op de administratie
Kloosterplein 10 - kantoor-fedpetrus@123telcom.nl

20

15e jaargang, nr 6 –23 juni 2012

