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Dit parochieblad is bedoeld voor een periode van 5 weken. 

De volgende aflevering verschijnt 8 september 2012. 
   

 

 

ÉÉN ZIJN MET ST.-ROSA 
DE KONINGIN VAN DE BLOEMEN 

 
Roepnamen afgeleid van deze heilige Rosa zijn o.a. : Roos, Rosalle, Rosalie, Rosé, Rosetta, 

Rosette, Rosina, Rosita enz. Maar Rosa heette oorspronkelijk Isabel en wordt in Lima (Pen) 

geboren als dochter van een Spaans echtpaar (1586). Ze groeit op in een arm gezin met 

dertien kinderen. Op twintigjarige leeftijd wordt zij naar haar grote voorbeeld Catharina van 

Siena lid van de Derde Orde van de Dominicanen. Voortaan noemt ze zich ‘Rosa de Santa 

Maria’. Ze draagt – als leek - een kloosterkleed en leidt in haar huis een sober leven in 

gebed en vasten. Ze raakt bevriend met Martinus van Porres. (We hebben vorig jaar zijn 

leven beschreven). Om niet langer de beschimpingen en smaad van haar huisgenoten te 

moeten verduren, brengt ze haar laatste levensjaren door in het huis van een vriendin. Als 

Rosa ziek wordt, kunnende artsen haar niet helpen. Een voor een raken haar ledematen 

verlamd. Na een pijnlijke lijdensweg sterft ze in 1617.  

Isabel wordt ‘Rosa’ genoemd wegens de bloemen die zij verkoopt voor de armen. Zoals 

Franciscus van Assisi is ze zeer verbonden met de natuur en staat ze open voor de 
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schoonheid van de schepping. Paus Clemens X noemt haar - in 1671 - “De eerste bloem 

van de heiligheid in de Nieuwe Wereld”. Volgens andere bronnen stamt deze ‘troetelnaam’ 

van een Indio-vrouw die voor haar ouders werkt en hiermee Rosa’s mooie gezicht 

accentueert. Isabel vindt deze naam echter te werelds en te veel op zichzelf gericht voor een 

kloosternaam en daarom kiest ze voor ‘Rosa de Santa Maria’, met een duidelijke verwijzing 

naar de moeder van de Schepper.  Interessant is de tekst die in 1986 werd geschreven door 

JOZEF RATZINGER (de latere BENEDICTUS XVI) en hij ziet de betekenis van haar 

naam als volgt:  

De roos geldt als de koningin van de bloemen en daarmee als zuivere 

belichaming van de schoonheid van Gods schepping. De roos spreekt 

niet alleen onze ogen aan, maar schept met haar geur ook een nieuwe 

atmosfeer rondom ons. Ze spreekt al onze zintuigen aan, ontvoert ons 

als het ware uit de wereld van het alledaagse in een betere, hogere 

wereld. Ze laat ons vrolijk worden, omdat ze ons door her schone ook 

het goede laat voelen.  

Omdat de stad Lima geen klooster heeft, kan Rosa haar droom van een 

contemplatief kloosterleven niet waarmaken. Ze blijft in haar ouderlijk huis en helpt haar 

arme ouders met handarbeid, de verkoop van geweven en gebreide artikelen en bloemen op 

de markt. Overdag werkt ze aan de weefstoel of in de tuin, of ze studeert en neemt tijd voor 

contemplatie. Bovendien ontfermt ze zich over arme zieken, die ze opvangt in een hut in de 

tuin. Later helpt een rijke vriendin haar bij de bouw van een dominicanessenklooster in 

Lima. Dit klooster wil ze aan haar lievelingsheilige, Catharina van Siena, toewijden en 

openstellen voor vrouwen van alle lagen: blanken, zwarten, indianen. Zes jaar na Rosa’s 

dood wordt haar droom werkelijkheid. Ook haar moeder treedt hier na de dood van haar 

man in. Het klooster bestaat tot op vandaag nog.                                 

Er is geen andere ladder om naar de hemel op te stijgen dan het kruis. 

Deze gedachte is mede ondersteund door het leven van de H. Rosa. Met haar geestelijke en 

boetvaardige leven is Rosa de tegenpool van de destijds vermogende gemeenschap van 

Lima. Ze bidt, werkt, vast en pijnigt zichzelf. Ze draagt een ketting rond het lichaam, 

verbrandt haar huid, draagt een ijzeren, met rozen omwikkelde doornenkroon en slaapt op 

twee planken. Opvallend zijn haar lijdzaamheid en ongevoeligheid voor lichamelijke 

pijnen. Haar lijdensmystiek is geen teken van zelfkwellerij, maar van solidariteit met alle 

armen en lijdenden. Ze lijdt plaatsvervangend voor de hele mensheid en wil hiermee de 

zonden van de anderen op zich nemen. Zoals Johannes van het Kruis beleeft ze de ‘donkere 

nachten’ van het door-God-verlaten-zijn, maar ook de uren van Gods nabijheid, als ze 

bijvoorbeeld van haar bezoek aan de armen en zieken terugkeert in haar hut.  

Als eerste Zuid-Amerikaanse heilige van de kerkgeschiedenis is Rosa van Lima de 

personifiëring van de Latijns-Amerikaanse kerk: ingebed in lijden, zonder grote 

hulpmiddelen en macht, maar door de innerlijke gloed van Jezus’ nabijheid gegrepen. De 

anonieme Indio-vrouw (en met haar het hele volk) wordt door de naam ‘Rosa’ met de 

heilige verbonden. De heiligheid van de vrouw, die haar geboorteplaats nooit verlaten heeft, 

ligt niet in grootse handelingen, reizen of preken, maar in haar  “zijn”.  Vrij van grenzen en 

bindingen wil ze met haar universele spreken en denken door de ‘straten van de wereld’ 

gaan en met haar uiterlijke en innerlijke schoonheid een roos in veelvoud zijn. Als wij dit 
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jaar zeggen: één zijn met St.-Rosa …. (dat is immers het thema), dan moeten we ons 

afvragen of u en ik wel eens voor een ander  “lijdt”? Meestal horen we het 

tegenovergestelde: ze hebben me dat of dat aangedaan…. en dus eis ik nu genoegdoening, 

smartengeld enz . Voor een ander iets over hebben, voor een ander het leed op je nemen of 

deels overnemen. Dat is een spiritualiteit die veel mensen afwijzen. Één zijn met St.-Rosa?  

Deze “Bloemenkoningin” daagt u en mij uit. Met die uitdaging nodig ik U uit om met ons 

de Kollenberg op te gaan: in processie naar de St.-Rosakapel. Ik wil U bovenstaande 

gedeelte uit haar levensbeschrijving niet onthouden. Een mooi St.-Rosafeest u allen 

toegewenst.                                                                                              Deken W. van Rens                                                                                                                                                                          

GEBEDSINTENTIES 
De pauselijk aanbevolen algemene gebedsintentie voor de maand augustus gaat 

over: “Gevangenen”. Jezus was zelf een gevangene. In de Hof van Olijven lieten 

zelfs zijn vrienden Hem in de steek. We mogen onze gevangenen niet vergeten. 

We denken aan organisaties zoals Amnesty International en vele andere werkers in 

de zorg om gevangenen. We kunnen mee schrijven: bijvoorbeeld protestbrieven 

e.d. maar ook zeer gewenst is dat we zelf onze “gevangenschap”  inzien van onze 

eigen zondigheid. Gevangen in de welvaart, in drank en hebzucht, in eigen gelijk 

en anderen heel gemakkelijk met de vinger nawijzen…. Daarom is gebed een 

geweldige kracht die we van Godswege mogen ervaren. Dat zuivert ons innerlijk 

en maakt ons gebed krachtiger. 

In deze maand bidden we als algemene gebedsintentie: “Dat gevangenen 

rechtvaardig worden behandeld met respect voor hun menselijke waardigheid”. 

 

 

 

Voor de maand augustus heeft de gebedsintentie voor de Missie als thema:               

“Jeugd die van Christus getuigt”. Voor deze intentie wordt gebeden: “dat de jongeren, 

geroepen als zij zijn om Christus te volgen, zich bereid verklaren het Evangelie te 

verkondigen en er getuigenis van af te leggen tot aan de uiteinden der aarde.” 

 

PAUSELIJK SILVESTER VOOR DHR. KOEN LEINDERS  
Op zaterdag 30 juni j.l. heeft Dhr Koen Leinders, Vijverweg te Sittard , al 

tientallen jaren vrijwilliger in dienst voor onze kerken  te Sittard  - en de laatste jaren in 

bijzondere dienst als architect voor de herinrichting van de begraafplaats van Deken Tijssen 

in de St.-Petruskerk  -  te midden van zijn echtgenote, kinderen en familieleden de hoge 

Pauselijke Onderscheiding ontvangen van  RIDDER IN DE ORDE VAN SINT 

SILVESTER waarmee de Kerk hem bijzonder heeft willen danken en eren. 

Het Kerkbestuur en onze parochie zijn Dhr K. Leinders zeer erkentelijk en wensen hem en 

zijn echtgenote van harte proficiat met deze hoge onderscheiding en hopen en bidden dat 

hij deze nog vele jaren in goede gezondheid moge dragen. 

Deken W. van Rens 

 

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 
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 WAT VALT ER TE DOEN:  

GEBEDSDAGEN BIDDENDE MOEDERS : In Ubachsberg en Roermond 

Als ouder heb je een grote wens: dat je kinderen gelukkig worden. In het bisdom Roermond 

zijn momenteel dertig groepen actief waar 'biddende moeders' regelmatig samenkomen om 

te bidden voor elkaars kinderen en kleinkinderen. Om iedereen te laten kennis maken met 

deze methode zijn alle (groot)moeders welkom tijdens één van de twee gebedsdagen die het 

Centrum voor Huwelijk en Gezin met Mothers Prayers Nederland in Limburg organiseert. 

 

De gebedsdagen zijn bedoeld voor alle vrouwen met een hart voor kinderen, zowel dus de 

fysieke alsook de geestelijke (groot)moeders. Op dinsdag 11 september vindt zo'n dag 

plaats in de pastorie van de Sint-Bernardusparochie te Ubachsberg en op zaterdag 15 

september in de H. Tomaskerk te Roermond-Oost. De dagen beginnen om 9.30 uur en 

eindigen rond 15.30 uur. Het programma bestaat uit een inleiding over de vreugde van het 

moederschap, een gebedsuur, een lunch (voor koffie/thee wordt gezorgd, zelf lunchpakket 

meenemen), een workshop en een afsluitende eucharistieviering. 

Voor meer info en/of aanmelding: chg@bisdom-roermond.nl of (0475) 386892. 

BREED  SCALA  AAN CURSUSSEN BIJ KAIROS 
Kairos - de catechistenopleiding van het bisdom Roermond -  vormt parochievrijwilligers 

tot catechist of parochieassistent. Dit zijn mensen die als vrijwilliger - maar met een 

officiële benoeming van de bisschop - diverse pastorale taken in een parochie op zich 

nemen. Catechisten en parochieassistenten maken veelal ook deel uit van het pastorale 

team. Kairos heeft de afgelopen vijftien jaar al ruim honderd mensen voor de Kerk in 

Limburg opgeleid. Iedereen die in een parochie, zorgcentrum, verpleegkliniek of andere 

instelling graag actiever wil zijn op het pastorale vlak, of meer wil weten op catechetisch 

gebied, is van uitgenodigd om zich aan te melden bij de opleiding. Ook het volgen van 

losse cursussen behoort eventueel tot de mogelijkheid. Kairos biedt een zeer breed scala 

aan cursussen. In september start het nieuwe cursusjaar. 

Kijk voor uitgebreide informatie op www.catechistenopleiding.nl of neem voor vragen of 

meer concrete informatie contact op via (045) 5466930 of g.lux@bisdom-roermond.nl. 

GELOOFSVERDIEPING “OPNIEUW BEGINNEN” 

In dit najaar zullen vanuit Overhoven zes avonden worden georganiseerd voor iedereen die 

meer met God wil, verdieping, ontmoeting, uitwisseling. ‘Opnieuw beginnen’ is op 

verschillende plaatsen in Nederland en in Duitsland gegeven. In september 2012 start deze 

verdieping voor de eerste keer in de parochie van het Heilig Hart van Jezus in Overhoven-

Sittard en is ook bestemd voor deelnemers uit onze clusterparochies. De positieve reacties 

in andere parochies zijn aanleiding deze verdieping nog een keer aan te bieden in 

Overhoven. De verdieping bestaat uit zes bijeenkomsten die een geheel vormen. Elke 

bijeenkomst heeft een bepaald thema: 

(1) Godsbeelden - bewust worden van eigen Godsbeeld(en). 

(2) Nieuwe kansen - God wacht altijd op ons, Hij zoekt ons op. 

(3) God ontmoeten - De Bijbel spreekt over genezing, heil, bevrijding, leven in overvloed. 

(4) Verzoening bevrijdt - Ervaringen uit het verleden kunnen een echte relatie met de 

      Levende God blokkeren. 

mailto:chg@bisdom-roermond.nl
http://www.catechistenopleiding.nl/
mailto:g.lux@bisdom-roermond.nl
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(5) Leven krijgt toekomst - Door het in het reine komen met onszelf krijgen we een ander  

      perspectief voor de toekomst.  

(6) Een nieuw begin - God maakt een nieuw begin mogelijk. 

Het gaat bij deze geloofsverdieping niet zozeer om geloofskennis maar om te 

(her)ontdekken wie God is, een (her)ontdekken van wat een relatie is. Deze zes 

bijeenkomsten zijn gepland op de woensdagen van 19 september tot en met 26 oktober, 

beginnen om 19.30 uur en duren twee uur. De locatie is het Parochiecentrum Overhoven, 

Geldersestraat 37, 6136 AD Sittard. Voor alle belangstellenden voor deze 

geloofsverdieping is in het parochiecentrum Overhoven een algemene infomatieavond 

gepland op woensdagavond 5 september 2012 om 19.30 uur. Iedereen zonder uitzondering 

is van harte welkom. 

Voor meer informatie en aanmelden kunt u zich wenden tot de heer Jos Friederichs, 

jos.friederichs@planet.nl, of bij het Parochiecentrum Overhoven, tel. 046-4583023. Graag 

aanmelden vóór 5 september 2012. 

    BEDEVAART  SITTARD-KEVELAER  ma. 10 september 

   Thema:  Rozenkrans -  ons teken van geloof 

Ook dit jaar trekken wij  –  met de Broederschap Sittard-Kevelaer sinds 1669  -  op de 

maandag ná 8 september (Maria Geboorte) met velen vanuit Sittard en omgeving ter 

bedevaart naar Onze Lieve Vrouw van Kevelaer.   

Op de vele affiches  - o.a. in het kerkportaal - vindt u de opstapplaatsen en/of 

contactpersonen voor de diverse wijken. Denkt u aan een geldig paspoort of 

identiteitsbewijs voor die dag! 

Vertrek: vraag de vertrektijd van uw opstapplaats na! 

 Samenkomst van de bussen op de parkeerplaats van restaurant 

  ‘Op de Vos’ in Sittard/Nieuwstadt, waarna om 8.30 uur  

 gezamenlijk vertrek.  

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

Kosten: € 17,-- per persoon.  

 Aanmelden/Kaarten zijn tot dinsdag 28 augustus verkrijgbaar bij o.a.:  

   of zie raamfolder 

   of zie raamfolder 

Meer info:  4515407 (tussen 18.00 en 19.00 uur) 

 
Parochie H. Bernadette – Baandert: 

Kerkbijdrage: Giro 157.19.73 

Parochie H. Paulus – Limb’veld:  

Kerkbijdrage: Giro 3268633  

 

 Denkt u aan uw kerkbijdrage?!   
 Parochie HH Petrus en Michaël: Kerkbijdrage: 

Rabobank 147603676                                                                     

 Algemeen nummer van Parochiecomité: 

Kerkbijdrage: Giro 1032540 

UIT DE WERELDKERK 
Dienen van de armen “God liefhebben betekent het dienen van de armen door hen 

waardig mens te laten zijn”. Dat is het motto van de zusters van DMI, de congregatie van 

de Daughters of Mary Immaculate. Missie wereldwijd. Zuster Viji en zuster Jeny zijn 

Indiase zusters die missiewerk doen in Afrika. Lang geleden was missie iets van 

mailto:jos.friederichs@planet.nl
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missionarissen uit het noorden die naar het zuiden gingen. De congregatie van DMI geeft 

een nieuwe invulling aan missie. Mensen uit het zuiden gaan naar andere landen in het 

zuiden, waar nood heerst. Missie is wereldwijd en wederzijds. Vrouwen en kinderen 

De Indiase zusters werken onder andere in Tanzania en Zambia, waar zij leven onder de 

allerarmsten. Zoals zo vaak zijn dat de vrouwen en kinderen. De zusters bieden concrete 

hulp aan en hebben verschillende programma’s voor bewustwording en gezondheidszorg. 

MISSIO (voorheen Pauselijke Missiewerken) ondersteunt de zusters dan ook van harte. 

Maar wij kunnen dat alleen doen met uw bijdragen. Geef daarom en help mee kinderen in 

Zambia en Tanzania een goede basis te geven voor een menswaardig leven.    Geef uw 

bijdrage op rekeningnummer 8725 t..n.v. Missio te Den Haag o.v.v. Kinderkans        

                                                        

VERDER OOK UIT ONZE WERELDKERK  & ONZE PAROCHIE…                                             
Onze parochiaan Mieke Scholte, Walramstraat,  is nu in Haiti om daar voor 6 maanden te 

werken als fysiotherapeute voor de organisatie Handicap International. Het Caribische 

eiland Haiti is een van de armste landen ter wereld en is de afgelopen jaren getroffen door 

vele rampen. In 2010 is de hoofdstad verwoest door een aardbeving en het land is nog 

steeds bezig met de wederombouw. Mieke werkt in een nieuw opgezet chirurgisch centrum 

die patiënten behandelt met ernstige trauma's door geweldsdelicten en verkeersongevallen.  

En per 1 september a.s.  komt ook onze parochiaan Dennis Seelen (Felix Ruttenlaan) terug 

van zijn zendingswerk als ambachtsman in een van armste gebieden in Zuid-Afrika. Hij 

heeft daar de begeleiding op zich genomen om lokale schilders het vak aan te leren. Zijn 

uitzending naar Zuid-Afrtika van 3 jaar verliep via Fidesco, een kerkelijke Franse 

organisatie van Internationale Solidariteit.  Onze jongeren laten zich inspireren…..!! Wij 

begeleiden hen met onze gebeden van dankbaarheid en solidariteit!!     Deken W. van Rens. 

INTERNATIONAAL PROGRAMMA 

JAAR VAN HET GELOOF  BEKENDGEMAAKT 
Eind juni is in Rome het programma voor het Jaar van het geloof 

gepresenteerd. Het jaar wordt op 11 oktober aanstaande door 

paus Benedictus XVI geopend en duurt tot 24 november 2013. De 

opening valt samen met de 50e verjaardag van de start van het 

Tweede Vaticaans Concilie. Alle concilievaders die nog in leven 

zijn zullen daarom de opening bijwonen. Het bisdom Roermond 

opent het Jaar van het Geloof met een feestelijke viering in de 

kathedraal van Roermond op zondag 14 oktober. 
Hoogtepunten in het internationale jaarprogramma zijn onder meer 

de heiligverklaring van zes geloofsgetuigen op 21 oktober en een 

bijeenkomst van oude en nieuwe katholieke bewegingen op de avond 

voorafgaand aan Pinksteren, een grote oecumenische viering op 25 januari en een 

jongerenbijeenkomst op Palmzondag. 

Ook is het de bedoeling dat wereldwijd op Sacramentsdag, 2 juni 2013, in alle kathedralen 

en zoveel mogelijk kerken een eucharistische aanbidding wordt gehouden. Op het 

programma staan daarnaast diverse culturele activiteiten. 

In verband met de 50e verjaardag van de opening van Vaticanum II wordt op vrijdag 12 

oktober in Utrecht een landelijk symposium gehouden over de vier apostolische 
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constituties. Onlangs is ook de Límburgse geestelijkheid via het Secretariaat van de 

Nederlandse Bisschoppenconferentie hiervoor uitgenodigd. Verschillende bisdommen, 

waaronder Roermond, verspreidden enkele weken geleden al een poster ter herdenking van 

deze verjaardag om op te hangen in de kerkgebouwen of parochiecentra. Het betreft een 

affiche met een tijdsbalk van belangrijke gebeurtenissen in de afgelopen vijftig jaar met 

betrekking tot het concilie en het aanstaande Jaar van het Geloof. 

Over de verdere diocesane invulling van het Jaar van het Geloof volgt meer informatie in 

het septembernummer van het Infobulletin. Meer informatie over de internationale 

activiteiten is te vinden op www.annusfidei.va  

 

 

 

SINT ROSA 2012 :    “Één zijn met St.-Rosa” 

 

De augustusmaand is in onze parochie onlosmakelijk verbonden met 

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

Het thema is dit jaar ‘één zijn met Sint Rosa’. 

 

Als echte pelgrims zijn we onderweg naar het hemels Vaderhuis en mogen we ons 

met groot vertrouwen wenden tot onze Sint Rosa om op haar voorspraak Gods zegen 

te vragen over onze stad, en vrijwaring van ziekten en rampspoed. We bidden om 

haar voorspraak dat het voor eenieder die in Sittard leeft, woont en werkt goede tijden 

mogen zijn. Ook dit jaar worden de heilige Missen bij de kapel op de 3 

dinsdagavonden (7-14-21 augustus) en op Rosa-maandag en -dinsdag opgedragen. 

Daartoe zijn ook dit jaar gastpriesters uit onze regio genodigd. Op zaterdag 25 

augustus beginnen de St.-Rosafeesten met een Gezinsmis om 18.00 uur in de St-

Michielskerk. Op St.-Rosazondag, 26 aug. zal Hulpbisschop Mgr. Everard de Jong 

hoofdcelebrant zijn in de Plechtige Sint Rosamis. Zie voor een overzicht van de 

vieringen de achterzijde van dit parochieblad!                                                       

DE ST.-ROSAPROCESSIE 

Zoals ieder jaar trekken we op St.-Rosazondag, 26 augustus, aansluitend aan de 

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

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

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

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

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

Processievolgorde: 

1 Sjtadssjötterie St.Rosa 9 Heren 14 Philharmonie 

2 Acolieten met kruis 10 St.-Rosasociëteit 15 Kerkbestuur, B&W 

3 Mannenkoor Si-tard 11 Acolietencollege met  en gemeenteraad 

4 Harmonie St.-Joseph  relikwie St. Rosa 16 Misdienaars 

5 Kerkenwachtgilde  12 Beeld OLV Behoudenis 17 Acolietencollege 

6 Scoutinggroep St.-Joseph  der kranken  St.-Michael en St.-Rosa 

7 Dames 13 Eerwaarde zusters 18 HH Geestelijken 

8 Fanfare St. Jan   19 Allerheiligste 

http://www.annusfidei.va/
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advertentie_____________________________________________________________ 

MIVA-CAMPAGNE 2012: ‘Zorg voor zieken in Zimbabwe’ 

Het Mount Melleray Mission Hospital in Zimbabwe is één van de ziekenhuizen die van de 

MIVA een ambulance ontving. “De situatie is hier schrijnend,” vertelt dokter Elizabeth 

Tarira. “Er zijn nauwelijks nog artsen in dit land. Ook dit hospitaal wordt gerund door 

slechts een verpleegster. We hebben 3 maanden geleden - dankzij MIVA - een nieuwe 

ambulance in gebruik kunnen nemen. Dokter Tarira: “Daardoor hebben we 38 moeders en 

zwangere vrouwen in een noodsituatie kunnen helpen. De ambulance wordt verder ingezet 

voor vaccinatieprogramma’s en thuiszorg voor ernstig zieke patiënten. We hebben 924 

kinderen bereikt met het vaccinatieprogramma en 128 patiënten met ernstige ziekten, 

zoals HIV. En dat in een periode van drie maanden tijd. Deze ambulance is een geschenk 

uit de hemel!”  Er zijn nog 5 ambulances nodig voor de missieziekenhuizen. Zorg ook 

voor de zieken in Zimbabwe: help mee met uw gift. U kunt een gift overmaken op giro 

2950 t.n.v. MIVA, Breda of tijdens de collecte die in Binnenstad en Cluster van Sittard 

gehouden wordt op 1 en 2 september 2012.  Adres MIVA :  Vijverstraat 12, 4818  ST  

Breda - telefoon 076-5217150  e-mail: info@miva.nl  of hun site op www.miva.nl  

 

 

                Parochie  H. Petrus en H. Michaël - Sittard 
 

Pastoor-deken W. van Rens,  Kloosterplein 10  4512275 

Pastoor P. Kerkhofs, Heistr. 9 -  Einighausen  4516089 

Kapelaan A. van der Wegen, Oude Markt 24  4512628 

Diaken B. ter Haar, Baandert 23  4513381 

           Diaken R. Fleischeuer, Patchstraat 2  4528072 
Noodnummer   4515141 

Kerkbijdrage: Giro 1032540 – Rabobank 147603676 
 

 

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 
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   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 

Fieny Janssen,  Lienaertstraat - St. Jan, Geleen         82  jaar † 26-6-2012 

Zr. Gothardis (Maria B. Kleijnjans), Plakstr 24,     94  jaar † 04-7-2012 

Mietsie Jacobs-van Thoor, p/a Odasingel 623          82  jaar † 13-7-2012 

Zr. M. Regina (Irene Weicht),  Kollenberg 2           87  jaar † 16-7-2012 

Zr. Aloyse (Angelina H. van Pol), Smithlaan 151    93  jaar † 19-7-2012 

Willy Deeder, Schuttestraat 2 -  Baenje                     66  jaar † 25-7-2012 

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

 

GEDOOPT 
Collin, zoon van echtpaar Beurskens-Salden, Guido Gezellestr 20,  29-6-2012  

Xana, dochter van echtpaar Geerlings-Bischops, Gladiolensingel 41 Geleen   8-7-2012    - 4- 2010  

Joshua, zoon van echtp Uland-Verspaget, Manekoulsweg 5      8-7-2012  

Gefeliciteerd! Wij bidden dat Collin, Xana, en Joshua 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.  
   

LOF  EN AANBIDDING  
Zoals bekend houden we Iedere Donderdagavond in onze St.-Petruskerk Lof met 

Rozenkrans en Aanbidding. Wij hebben aan deze belangrijke vorm van 

Eucharistische Aanbidding een tijdje geleden al 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 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. 
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Op iedere komende donderdagavond worden die intenties meegenomen in dit Lof en 

Aanbidding. Denkt U eraan:  Op donderdag 23 augustus a.s. is de avondmis en het lof 

vw de eigenlijke Feestdag van Sint Rosa niet in de St.-Petruskerk, maar in de St.-

Michielskerk!! Wij hopen op uw aller medewerking en gebed. 
 

DATA H.VORMSEL EN EERSTE H. COMMUNIE  2013 

Heilig Vormsel:     zondag 20 januari 2013   11.30 uur  
E.H. Communie Binnenstad/ Baandert:  zondag 26 mei 2013    9.30 uur 
E.H. Communie Limbrichterveld/Hoogveld: zondag 9 juni 2013   9.30 uur 

 
 

 

  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 

Avond:   Gij drenkt ons in de stroom van uw lieflijkheden (ps. 36.9)            
Wat kunnen wij ons hiernaar uitstrekken, én toch ..... voelt en lijkt het vaak alsof deze 

stroom ons niet bereikt. Of ligt de drenkplaats misschien dichterbij dan wij denken? 

Leiding:    Mevrouw Tineke Bantz, pastoraal begeleidster uit Noord-Holland, en 

behorende bij de Lekenorde van de Teresiaanse Karmel 

Dag:  dinsdag 11 september 2012, 19.30 uur tot 21.30 uur     Kosten:         € 5,- 

 
Retraite in stilte: Je geluk is hier en nu te vinden                                          
Hoe wordt je dag liefde? Hoe wordt je minimale inzet liefde? God is actief aanwezig in het 

middelpunt van je leven. Hij is je immense schat. Hij leidt je, moment voor moment. Hij 

geeft kleur aan je leven, kracht, durf en helderheid. Jijzelf en al zijn mensen om je heen 

worden daardoor gelukkiger. Je hebt het geheim ontdekt: je leeft in het nu-moment! 

Leiding:  Pater Reimond Hoornaert, karmeliet te Brugge, geestelijke begeleider, 

gespecialiseerd in mariale en audiovisuele animatie. 

Aanvang:       zondag 23 september 2012, 17.00 uur                         

Sluiting:  zondag 30 september 2012, 9.30 uur                             

Kosten:          € 340,- (+ eventueel € 6,- voor beddengoed) 

 
INFORMATIE: Bezinningshuis Regina Carmeli, Kollenberg 2, 6130 AA Sittard, 

046-457 09 93, Zr. M. Gisela of www.reginacarmeli.nl 

 

 
Parochie H. Bernadette – Baandert: 

Kerkbijdrage: Giro 157.19.73 

Parochie H. Paulus – Limb’veld  

Kerkbijdrage: Giro 3268633  

Denkt u aan uw kerkbijdrage?!   

Algemeen nummer van Parochiecomité: 

Kerkbijdrage: Giro 1032540 

Parochie HH Petrus en Michaël:    

Kerkbijdrage: Rabobank 147603676  

 

http://www.reginacarmeli.nl/
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UW AANDACHT S.V.P.  

 
 Zondag 5 augustus: Achttiende Zondag door het jaar.     
 Maandag 6 augustus: Feest van de Gedaanteverandering van de Heer. 

 

Op de dinsdagavonden 7-14-21 augustus vieren wij om 19.00 uur de Heilige Mis bij 

de St.-Rosakapel op de Kollenberg! 

Overzicht van de vieringen rondom Sint Rosa: zie achterzijde. 
Zondag 12 augustus: Negentiende Zondag door het jaar. 
Woensdag 15 augustus: Hoogfeest Maria Tenhemelopneming. Verplichte hoge feestdag, 
te vieren als zondag. Géén ochtendmis in de St.-Petruskerk, maar een plechtige Hoogmis om 
10.30 uur in de Basiliek, opgeluisterd door Basiliekkoor. In deze H. Mis en ook in de 
avondmis van 19.00 uur in de St.-Petruskerk: zegening van uw meegebrachte “Kroedwusj”. 
Deze zegening is óók bij de Vigiliemis (14 augustus) aan de St.-Rosakapel. 
Zondag 19 augustus: Twintigste Zondag door het jaar. 

Donderdag 23 augustus: eigenlijke feestdag van de heilige Rosa van Lima.  
De avondmis van 19.00 uur is in de St.-Michielskerk met aansluitend Lof om 19u30. 
Zaterdag 25 augustus: Vooravond Sint Rosa, om 18.00 uur gezinsmis in de St.-
Michielskerk i.p.v. in de St.-Petruskerk. Zie het St.-Rosaprogramma op de achterzijde 
Zondag 26 augustus::  Hoogfeest van heilige Rosa van Lima, patronesse van Sittard. 

Om 9u30 St.-Rosamis in de St.-Michielskerk met aansluitend Stadsprocessie naar de 

St.-Rosakapel:  Bisschop Mgr. E de Jong is hoofdcelebrant. 
Maandag 27 augustus: St.-Rosa-maandag. De administratie is deze dag gesloten. 
Dinsdag 28 augustus:  St.-Rosa-dinsdag.  
Zondag 2 september: Twee-en-twintigste zondag door het jaar. Collecte voor de MIVA 

Vrijdag 7 september: Eerste vrijdag van de maand, toegewijd aan het H. Hart van Jezus. 
Vanaf 17.00 uur wordt de H. Communie gebracht aan zieken en aan-huis-gebondenen 

 

KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES 
Attentie: het vólgend parochieblad bestrijkt de periode van 8 september tot 20 oktober.  
Misintenties die u daarin graag vermeld wilt zien, dienen uiterlijk op 
donderdag 30 augustus 2012 opgegeven te zijn op de pastorie: Kloosterplein 10,  
ofwel via  4512275 - of  via e-mail-adres:  kantoor-fedpetrus@123telcom.nl.  
Betaling gaarne contant of op gironummer 1036575 of banknummer 147603676,  
beide t.n.v. Parochie H. Petrus en H. Michaël te Sittard o.v.v. misintentie en datum. 

ST.-PETRUSKERK 

Zaterdag 4 augustus 

18.00 uur gestplev voor zielenrust v overl 

echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 

Catharina Krux; plev v levende en overl 

leden vd fam Dieteren en de fam Hellbach 

en tevens 4
e
 pljrd v overl vader; nadienst 

Math Niël, Willy Deeder (samenzang) 
Zondag 5 augustus 
 Achttiende Zondag door het jaar 

11.30 uur gestplrd overl ouders Jan en 

Charlotte Oremus-Roppe; plev voor heilige 

priesters, religieuzen en de vrede in de 

wereld; (samenzang) 
Maandag 6 augustus 
 Gedaanteverandering van de Heer 
08.00 uur tev de H. Geest voor allen die in 
ons bisdom en in de parochies zijn gesteld 
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om leiding te geven; gestev echtpaar 
Caulfield-Tholen 
19.00 uur gestev zielenrust van past-deken 
Mgr. Ben Janssen; v Fieny Janssen vw haar 
familie 
Dinsdag 7 augustus 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 

ev tev vd H. Engelbewaarders uit 

dankbaarheid voor bescherming en leiding; 

tev H. Antonius en v overl ouders en broer 

Meerts  

19.00 uur St.Rosa-kapel: gestev Zef 

Daniëls, tev St. Rosa; ev Gerrit Goertz, 

Jean Willems, Jan Bormans, Koos Simons, 

Huub Kremer, overl ouders Ben Claessens-

van Eylen en zoon Eddy Claessens, Pa en 

Ma Schreurs, Paul Schurgers en Jean 

Schimmel, v Thei Hunnekens en overl vd 

fam De Kok-Muller, v Lies Meulmeester-

van Donselaar, v Peter Bongers en Suzanne 

Bongers-Derrez, v Merie Laumen, v Wil 

Haustermans, v Helmut Albrecht, v Pierre 

Clerx en Antje Clerx-Bosch, Jan en Elly 

Beursgens-Kessels, v Louis Beursgens, 

Arnou en Jeanny Queisen-Wessels, v 

ouders Houben-Durlinger en ouders 

Beugels-Vreuls,  

Woensdag 8 augustus 

 H. Dominicus, priester  

08.00 uur gestev Pauline Feron-Hoenen 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
Donderdag 9 augustus 
 H. Teresia Benedicta van het Kruis  
 (Edith Stein), maagd en martelares,   
 patrones van Europa 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen  

19.00 uur gestev overl. echtp. Feron-Hoenen 

en em-past. Eduard Hoenen;  

19.30 uur Lof (samenzang) 
Vrijdag 10 augustus 

 H. Laurentius, diaken en martelaar 
08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en 
Hendriks 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

Zaterdag 11 augustus 

 H. Clara, maagd  

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen  

18.00 uur PlZwd v Math Niël; gestpljrd 

Bertha Mevissen; gestpljrd Sjeng Sanders; 

pljrd v overl ouders Gerards-Schoonus; 

gestplev voor zielenrust v overl echtp Jan 

Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina 

Krux, nadienst v Willy Deeder  (samenzang) 
Zondag 12 augustus 

 Negentiende Zondag door het jaar 

11.30 uur gestpljrd overl zoon Jan Naus, 

Wiel Zentjens en Mia Zentjens-Paes, 

gestplev voor de zielenrust van Willy 

Karmelk Oremus en familie; plev voor 

heilige priesters, religieuzen en de vrede in 

de wereld; voor een bijzondere intentie. 

(samenzang) 

Maandag 13 augustus 

08.00 uur ev overl ouders Leonard 

Dieteren en Maria Brandts uit dankbaar-

heid; gestev echtp Caulfield-Tholen  

19.00 uur overl echtpaar Lejeune-Hassig; v 

Fieny Janssen vw haar familie; ev Pierre 

Haarden 
Dinsdag 14 augustus 
 H. Maximiliaan Maria Kolbe,  
 priester en martelaar.   
08.00 uur gestev Lies Roppe en overledenen 
vd fam Roppe-Kissels; gestev echtp 
Caulfield-Tholen  

19.00 uur St. Rosakapel: Vigilie van 

Hoogfeest Maria Tenhemelopneming: 

einde van de dienst Kroedwusj-zegening 

gestev tev St. Rosa, jrd v Pa en Ma Schreurs, 

Paul Schurgers en Jean Schimmel, v overl 

leden vd Vriendenkring vh St.-Rosa-comité en 

de overl leden vh St.-Rosa-comité; gestev Frits 

Pfennings; voor de zielenrust van past-deken 

Ben Janssen (vw Acolythencollege St. Michael 

en St. Rosa), v voor Gerrit Goertz, v Helmut 

Albrecht, v Jean Willems, Koos Simons, Jan 

Bormans, v Lies Meulmeester-van Donselaar, v 

Wil Haustermans, v Arnou en Jeanny Queisen-

Wessels, Huub Kremer, overl ouders Ben 

Claessens-van Eylen en zoon Eddy Claessens, 

v Peter Bongers en Suzanne Bongers-Derrez, v 

Merie Laumen, v Thei Hunnekens en ouders 
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De Kok-Muller, v Pierre Clerx en Antje Clerx-

Bosch, Jan en Elly Beursgens-Kessels, v Louis 

Beursgens, overl ouders Theelen-Verheijen en 

overl ouders Linssen-Bakkus, overl ouders 

Houben-Durlinger en ouders Beugels-Vreuls 
Woensdag 15 augustus 

Hoogfeest Maria Tenhemelopneming 
einde van de dienst Kroedwusj-zegening  

08.00 uur vervalt: zie om 10.30 in Basiliek  
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 

Donderdag 16 augustus 

08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en 

Hendriks  

19.00 uur v leden van Catechesekring 

Dekenaat Sittard en overl lid Truus Königs-

vd Weyden; gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.30 uur Lof (samenzang) 
Vrijdag 17 augustus 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen  

19.00 uur overl echtp Meulenberg-Kleuters 
Zaterdag 18 augustus 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

18.00 uur gestplev voor de zielenrust van 

overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria 

Hubertina Catharina Krux, nadienst v Willy 

Deeder (samenzang) 
Zondag 19 augustus  
 Twintigste Zondag door het jaar 

11.30 uur gestpljrd overl. echtp 

Damoiseaux-Beurskens; pljrd v Jan 

Coenen; pljrd v Jacob Scheuerman; plev 

overleden familieleden Pier-Weijzen; 

gestplev overl echtpaar Collombon-Köhlen, 

gestplev fam M. van Aubel; uit 

dankbaarheid (MB); v Miny Reijnders-

Kuijpers; plev voor heilige priesters, 

religieuzen en de vrede in de wereld 

(samenzang) 
Maandag 20 augustus 
 H. Bernardus, abt en kerkleraar  

08.00 uur v fam Wyszenko, Meerts en 

Hendriks; gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur  v Fieny Janssen vw haar familie 

Dinsdag 21 augustus 
 H. Pius X, paus 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen, 

ev voor de overledenen vd fam Smeets-

Bouwels   

19.00 uur St. Rosakapel: gestev tev St. 

Rosa, Frits Pfennings, voor zielenrust v 

pastoor-deken mgr Ben Janssen (vw het 

St.-Rosacomité), v overl leden vd 

Vriendenkring vh St.-Rosa-comité en de 

overl leden vh St.-Rosa-comité; ev voor 

overl ouders Janssen-Donners, Jean 

Willems, Koos Simons,  Gerrit Goertz, Jan 

Bormans, v Arnou en Jeanny Queisen-

Wessels, Wil Haustermans, Huub Kremer, 

overl ouders Ben Claessens-van Eylen en  

zoon Eddy Claessens, Pa en Ma Schreurs, 

Paul Schurgers en Jean Schimmel, Thei 

Hunnekens en ouders De Kok-Muller, Jan 

en Elly Beursgens-Kessels, v Helmut 

Albrecht, v Peter Bongers en Suzanne 

Bongers-Derrez, v Merie Laumen, v Louis 

Beursgens, overl ouders Houben-Durlinger 

en ouders Beugels-Vreuls, Pierre Clerx en 

Antje Clerx-Bosch 

Woensdag 22 augustus 
 H. Maagd Maria, Koningin 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen  

19.00 uur ev echtpaar Keymis-Buyink  
Donderdag 23 augustus 
 H. Rosa van Lima, maagd 
08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en 
Hendriks,  

19.00 uur vw St. Rosa in H.Michielskerk 
19.30 Lof vw St. Rosa in H.Michielskerk 
Vrijdag 24 augustus 
 H. Bartolomeüs, apostel 
08.00 uur gestev Jozef Claessen en Maria 
Demandt 

19.00 uur echtp Caulfield-Tholen 
Zaterdag 25 augustus 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;  
ev overl grootouders Simonis-Tummers en 
ouders Hage-Simonis  
18.00 uur in St.-Michielskerk 

Zondag 26 augustus, St.-Rosa-zondag 
 Hoogfeest van de H. Rosa, maagd,    
    patronesse van Sittard 

11.30 uur vervalt, zie Michielskerk 
Maandag 27 augustus 

H. Monica,   Rosa-maandag 
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08.00 uur vervalt 
10.00 uur St.-Rosa-kapel: 

gestev Frits Pfennings, overl leden vd 

Vriendenkring vh St.-Rosacomité en de 

overl leden vh St.-Rosacomité, voor de 

zielenrust van past-deken Ben Janssen 

(vw Acolythencollege St. Michael en St. 

Rosa); ev Jean Willems, v Pa en Ma 

Schreurs, Paul Schurgers en Jean Schimmel, 

v Louis Beursgens, v Gerrit Goertz, Jan 

Bormans, Huub Kremer 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
Dinsdag 28 augustus, Rosa-dinsdag 
 H. Augustinus, bisschop en kerkleraar 

08.00 uur vervalt 

10.00 uur St.-Rosa-kapel: gestev Frits 

Pfennings, overl leden vd Vriendenkring vh 

St. Rosacomité  en de overl leden vh St.-

Rosa-comité, v zielenrust van past-deken 

Ben Janssen (vw de Mander); v Helmut 

Albrecht, v Lies Meulmeester-van 

Donselaar, ev Jean Willems, Pa en Ma 

Schreurs, Paul Schurgers en Jean Schimmel, 

Gerrit Goertz, Jan Bormans, Huub Kremer, v 

Louis Beursgens, Wil Haustermans en 

tevens voor ouders Haustermans-Beenen 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;  
Woensdag 29 augustus   
   Marteldood van H Johannes de Doper 

08.00 uur gestev dhr Sef Heuts en de 

levende en overl leden vd fam Heuts-

Wessels; gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur ev José van den Berg-van den 

Brule 
Donderdag 30 augustus,  
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;  
19.00 uur gestev overl ouders Schaekens-
Peulen en zonen Jozef en Martin 

19.30 uur Lof (samenzang) 
Vrijdag 31 augustus 
08.00 uur  ev fam Wyszenko, Meerts en 

Hendriks 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
Zaterdag 1 september 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
18.00 uur plev levende en overledene leden 

vd fam Dieteren en de fam Hellbach en 1e 
pljrd voor overl moeder; gestev voor  
zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs en 
Maria Hubertina Catharina Krux, nadienst v 
Willy Deeder (samenzang) 
Zondag 2 september  
Twee-en-twintigste Zondag door het jaar 

11.30 uur gestpljrd echtp Van de Weyer-

Palmen en ouders Niesten-Paulsen; pljrd v 

Harie Vink en overleden ouders, tevens 

voor Truke Schmeits; 1
e
pljrd v Harie Dols 

en v Mia Dols-Frusch; plev heilige 

priesters, religieuzen en de vrede in de 

wereld (Petruskoor) 
Maandag 3 september 
 Verjaardag wijding van de kathedraal 
08.00 uur ev ter ere van de H. Geest voor 
allen, die in ons bisdom en in de parochies 
zijn gesteld om leiding te geven 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

Dinsdag 4 september 

 H. Gregorius de Grote, paus en kerkleraar 

08.00 uur tev H. Antonius en voor overl 

ouders en broers Meerts; ter ere van de H. 

Engelbewaarders uit dankbaarheid voor 

bescherming en leiding 

19.00 uur ev Frans Fiddelers en Gertrudis 

Mostard;  gestev echtp Caulfield-Tholen 
Woensdag 5 september 

08.00 uur ev ter ere van St. Joseph voor goede 

gezinnen en de moed om godsdienstig te leven 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
Donderdag 6 september 
08.00 uur  ev fam Wyszenko, Meerts en 
Hendriks en mgr Ben Janssen;  
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.30 uur Lof  (samenzang) 
Vrijdag 7 september 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; v 
overl ouders Vleugels-Dieteren 

19.00 uur gestev tev het H. Hart van Jezus; 

ev Klaus Scheibe, ev v Robert Thijssen en 

levenden en overledenen vd fam Thijssen 

en Sevens,  

Zaterdag 8 september 

     Feest Maria Geboorte  
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08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 

gestev overledenen van de fam. Corbeij-

Kerrens; ev voor priesterroepingen in 

parochie, dekenaat en bisdom  

 

ST.-MICHIELSKERK 

Zondag 5 augustus 
    Achttiende Zondag door het jaar 

08.30 uur gestev em-pastoor Niessen; gestev 

echtp Caulfield-Tholen 

09.30 uur gestev J. en J. Derrez; gestplev 

voor de zielenrust van overl echtp Jan Gerard 

Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux  

(samenzang) 
Zondag 12 augustus 

 Negentiende Zondag door het jaar 
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen,    
gestev tev St. Rosa 

09.30 uur gestplev voor de zielenrust van overl 

echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 

Catharina Krux  (samenzang) 

Zondag 19 augustus  
 Twintigste Zondag door het jaar 
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen  

09.30 uur pljrd v plev v oud-deken Cees 

Buschman,v overl ouders Gieskens-Martens 

en ouders Gieskens-Muyres; v zielenrust van 

overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria 

Hubertina Catharina Krux (samenzang) 
Donderdag 23 augustus 
 Feest van H. Rosa van Lima, maagd 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; uit 

dankbaarheid voor onze parochie en stad 
19.30 uur Lof (samenzang) 
Zaterdag 25 augustus Begin St.- Rosafeest 
18.00 uur Gezinsmis: v  overl moeder Diny 
Kleikamp, Jeanne Dirckx-Kreyn en Theo 
Dirckx; ev voor  zielenrust v overl echtp Jan 
Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina 
Krux; pljrd Anton Schoenmakers, pljrd v Leny 

Schurgers-Schins en pljrd v ouders Schurgers-
Beckers, nadienst v Willy Deeder 
Zondag 26 augustus, St.-Rosa-zondag 

Hoogfeest van de H. Rosa,  maagd, en   

patronesse van Sittard  
 08.30 uur gestplev echtp Caulfield-Tholen,  

v J. Wielders-Straatman 

09.30 uur gestplev voor de zielenrust van overl 

echtp Jan Gerard Grijs en Maria 

Hubertina Catharina Krux; gestpljrd overl 

past-deken Ben Janssen, Wil Laumen, Truus 

Spetgens, overl ouders Wil en Maria 

Wauben-Schroen, ouders Wetzels-Latten, 

ouders Sjang en Fientje Tummers-Janssen, 

overl echtp Krekels-Kemmerling; gestplev 

overl ouders Maassen-Jansen en dochter 

Anne-Mieke, v Louis Beursgens, ouders 

Wijshoff-Jaeger en hun zoon Karel, levende 

en overl leden vd St. Rosasociëteit; plev voor 

heilige priesters, religieuzen en de vrede in de 

wereld; plev Jean Willems, Pierre en Antje 

Clerx-Bosch, Jan Konings en ouders W. 

Köhlen-Janssen (Michielkoor) 

Aansluitend: St.-Rosaprocessie 
Zondag 2 september  
 Twee-en-twintigste Zondag d h Jaar 

08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

09.30 uur gestplev levende en overl leden 

vd Broederschap Sittard-Kevelaer, voor de 

zielenrust van overl echtp Jan Gerard Grijs 

en Maria Hubertina Catharina Krux 

(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 4 augustus 
 H. Johannes Maria Vianney  
 (Pastoor van Ars), priester  
09.00 uur voor overl echtp Caulfield-Tholen, 
voor een bijzondere intentie  

Zondag 5 augustus 
 Achttiende Zondag door het jaar 
10.30 voor overl echtp Caulfield-Tholen, 
voor de leden v.d. Aartsbroederschap  
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Dinsdag 7 augustus 
09.00 uur voor overl echtp Caulfield-Tholen  
Donderdag 9 augustus 
 H. Teresia Benedicta van het Kruis  
 (Edith Stein), maagd en martelares,   
 patrones van Europa 
10.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans 
en leden vd Aartsbroederschap,  overl echtp 
Caulfield-Tholen,v overl Jan Schrijen 

Zaterdag 11 augustus 

 H. Clara, maagd  
09.00 uur v overl echtp Caulfield-Tholen 
Zondag 12 augustus 

 Negentiende Zondag door het jaar 
10.30 uur voor overl echtp Caulfield-Tholen 
Dinsdag 14 augustus  
09.00 uur vervalt!!! 
Woensdag 15 augustus 

Hoogfeest Maria Tenhemelopneming 
einde van de dienst Kroedwusj-zegening  

10.30 uur gestpljrd Zef Krekels, ook v overl 
ouders Krekels-Schmeitz en overl 
schoonouders Janssen-Muris;; voor de 
kinderen vd Kinderkrans en leden vd 
Aartsbroederschap, v overledenen v fam 
Marx; v Martin Meuwissen en dochter 
Josette; v overl echtp Caulfield-Tholen 
(Basiliekkoor) 
Donderdag 16 augustus 
10.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans 
en leden vd Aartsbroederschap, overl echtp 
Caulfield-Tholen, v overl Jan Schrijen 
Zaterdag 18 augustus  
09.00 uur voor overl echtp Caulfield-Tholen 
Zondag 19 augustus  
 Twintigste Zondag door het jaar 
10.30 uur voor overl echtp Caulfield-Tholen 

Dinsdag 21 augustus 
 H. Pius X, paus 

09.00 uur voor overl echtp Caulfield-Tholen  
Donderdag 23 augustus 
10.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans 
en leden vd Aartsbroederschap, voor overl 
echtp Caulfield-Tholen  
Zaterdag 25 augustus 

09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen   
Zondag 26 augustus, St.-Rosa-zondag 

Hoogfeest van de H. Rosa,  

 maagd, patronesse van Sittard 

10.30 uur vervalt ivm St.Rosa-processie 
Dinsdag 28 augustus 
 H. Augustinus, bisschop en kerkleraar 
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen  
Donderdag 30 augustus 
10.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans 
en leden vd Aartsbroederschap, overl.echtp 
Caulfield-Tholen 
Zaterdag 1 september 
09.00 uur, voor overl echtp Caulfield-Tholen 
Zondag 2 september  
Twee-en-twintigste Zondag door het jaar 
Bedevaart Parochie BroekSittard 
10.30 uur hgm v G  Reinhard en Fien 
v.d.Brock-Limpens; voor de leden vd 
Aartsbroederschap; voor overl echtp. 
Caulfield-Tholen;  voor overl. ouders Teney-
Pennings; (koor: BroekSittard) 
Dinsdag 4 september 
08.30 uur voor overl echtp Caulfield-Tholen, 
v een geslaagd schooljaar v d kleinkinderen 
Donderdag 6 september  
10.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans  
en leden vd Aartsbroederschap, voor overl 
echtp Caulfield-Tholen, v overl Jan Schrijen 
Zaterdag 8 september 
 Feest Maria Geboorte 
09.00 uur voor overl echtp Caulfield-Tholen 

 

Van Dinsdag t/m Vrijdag is om 15u30 rozenhoedje met Noveengebed!! 
 

 

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 
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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 7 september (1e vrijdag van de maand) wordt in de namiddag de H.Communie 

in de parochie rondgebracht. Aanmelding: pastorie, Baandert 23, tel. 4513381.  

STAND VAN ZAKEN VERBOUWING 

BERNADETTEKERK 
Vorige keer stond per abuis op deze plaats een bericht van een jaar daarvoor. Excuses 
hiervoor. Dinsdag na Pasen is gestart met de realisatie van de eerste fase van onze 
verbouwing, die intussen is afgerond. De tweede fase betreft de feitelijke inrichting, 
waarvan momenteel het overleg en de planning in de eindfase zit. Het duurt allemaal 
langer dan gedacht, maar dat komt mede door het feit dat deze kerkelijke herbestemming 
uniek is. Zowel bisdom als parochie moeten die keuzes maken die nog niet eerder zijn 
geweest in ons bisdom en in Nederland. Dat veroorzaakt wel vertraging en daarbij strakke 
bewaking van het afgesproken budget. We vragen om uw begrip. 

BELANGSTELLENDEN VOOR DE RK URNENHOF 
Belangstellenden om in de toekomst een urn te kunnen 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. Ook kunt 
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u per mail contact opnemen met de kerkmeester die de registratie en informatie van de 
RK Urnenhof bijhoudt: hans.gerards@online.nl 
 

advertentie______________________________________________________________________ 
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E
 ZONDAG DOOR HET JAAR 

Zaterdag 4 aug 19.00 u. OLV van Lourdes  

Maandag 6 aug 19.00 u. OLV van Lourdes 

Woensdag 8 aug 19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 
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E
 ZONDAG DOOR HET JAAR 

Zaterdag 11 aug 19.00 u. Jrd Jan Smeets 

Maandag 13 aug 19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

Woensdag 15 aug 19.00 u. HOOGF. MARIA TENHEMELOPNEMING - OLV van Lourdes 
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E
 ZONDAG DOOR HET JAAR 

Zaterdag 18 aug 19.00 u. OLV van Lourdes 

Maandag 20 aug 19.00 u. Willy van Hees en overl. Ouders Keijzers-Franken 

mailto:hans.gerards@online.nl
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Woensdag 22 aug 19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 
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E
 ZONDAG DOOR HET JAAR 

Zaterdag 25 aug 19.00 u. OLV van Lourdes 

Maandag 27 aug 19.00 u. OLV van Lourdes 

Woensdag 29 aug 19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 
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E
 ZONDAG DOOR HET JAAR 

Zaterdag 1 sept 19.00 u. OLV van Lourdes 

Maandag 3 sept 19.00 u. OLV van Lourdes 

Woensdag 5 sept 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 
Woensdag 15 augustus: Hoogfeest Maria Tenhemelopneming. Verplichte hoge 
feestdag, te vieren als zondag. Géén ochtendmis in de St.-Petruskerk, maar een plechtige 
Hoogmis om 10.30 uur in de Basiliek, opgeluisterd door Basiliekkoor. In deze H. Mis en 
ook in de avondmis van 19.00 uur in de St.-Pauluskerk: zegening van uw meegebrachte 
“Kroedwusj”. Deze zegening is óók bij de Vigiliemis (14 augustus) aan de St.-Rosakapel. 

Donderdagmorgen is de kerk van 10.00 - 12.00 u. geopend voor stil gebed. 

Zondag 26 augustus – H. Rosa, meer informatie elders in dit parochieblad (bladzijde 20) 

Digitaal Parochieblad : Mail uw adres naar digitaalparochieblad@kpnmail.nl  

Misintenties voor het volgende parochieblad opgeven tot 25 augustus bij: 

Diaken R. Fleischeuer 4528072, Administratie 4512275, 

Het Priesterteam, Kerkbestuur of assistente sacristie. 

Gedoopt 

Maaike, dochter van echtpaar Van Proemeren-Teheux, Hulsestraat 16 
 

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

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

 

 

   
Paardestraat 17 

6131HA Sittard 

tel;  +31-46-45 26 973 

e-mail:info@guus-timmermans.com 

www.guus-timmermans.com 
  

 

 
 

mailto:info@guus-timmermans.com
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Deken%20Van%20Rens/Deken%20Van%20Rens/Deken%20Van%20Rens/Local%20Settings/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/6QBOK2UY/www.guus-timmermans.com
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SINT ROSA 2012: 
  “  ÉÉN ZIJN MET SINT ROSA” 

1 

 

 

2 

Dinsdagavonden 7-14-21 augustus om 19u de Avondmis in de Kapel van St.-

Rosa ter voorbereiding op het eigenlijke St.-Rosafeest. (dus géén H.Mis in de St.-

Petruskerk!) 

Donderdag 23 augustus, de eigenlijke feestdag van H. Rosa van Lima: de 

avondmis wordt dan gevierd om 19.00 uur in de St.-Michielskerk, aansluitend 

wordt ook in dezelfde kerk om 19u30 het Lof gehouden. (dus géén H.Mis in de St.-

Petruskerk!) 

3 Zaterdag 25 augustus: Begin van ons jaarlijks St.-Rosafeest om 18.00 uur in de 

St.-Michielskerk met een gezinsmis (dus géén H.Mis in de St.-Petruskerk!) 

4 Zondag 26 augustus: St.-Rosazondag    

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

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

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

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

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

 op de Kollenberg (opstelling processie: zie pag 8) 

5 Maandag 27 augustus: St.-Rosa-maandag 

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

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

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

6. Dinsdag 28 augustus: St.-Rosa-dinsdag en sluiting St.-Rosafeest 

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

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

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

Pastoraal Team: 

Pastoor-deken W. van Rens,  Kloosterplein 10   4512275 

Pastoor P. Kerkhofs, Heistraat 9, Einighausen   4516089 

Kapelaan A. van der Wegen, Oude Markt 24   4512628 

Diaken B. ter Haar, Baandert 23    4513381 

Diaken R. Fleischeuer, Patchstraat 2    4528072 
 

Centrale administratie parochiecluster:  

Kloosterplein 10   4512275   

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

Voor het persoonlijk opgeven van misintenties  

of bespreken van overige zaken is de administratie geopend op 

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

Contact: 

 mbt  H. Doopsel: 

  Diaken B. ter Haar:  4513381 

 mbt H. Huwelijk: 

  Deken Van Rens:     4512275 

 mbt Jeugd- &Jongerenpastoraal: 

Kapelaan Vd Wegen: 4512628 

 mbt parochieblad: 

  administratie:  4512275 

 voor al het overige:  

administratie:  4512275 

Het volgende parochieblad verschijnt op 8 september en loopt tot 20 oktober 2012. 

Kopij aanleveren vóór 30 augustus 2012 op de administratie 

Kloosterplein 10  -  kantoor-fedpetrus@123telcom.nl 
 


