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Dit parochieblad is bedoeld voor een periode van 5 weken.
De volgende aflevering verschijnt 25 november 2012.

WAAROM KOOS DE PAUS TOEN DE NAAM JOHANNES XXIII?
11 oktober. Vijftig jaar geleden: Opening van het Vaticaans Concilie. Paus Johannes XXIII
had het geheel onverwacht aangekondigd. De hele wereld keek verbaasd en was zeer
getroffen door de eenvoud en hartelijkheid van deze zgn. Tussenpaus. Maar zijn korte
periode bepaalde wel een heel markant moment in onze wereld- en kerkgeschiedenis. Zijn
eenvoud en diep geloof bracht veel mensen tot een hernieuwde geloofsbeleving. Een jaar
na de opening van het Concilie stierf deze Paus. Hij mocht het niet meer meemaken hoe het
zou verder zou gaan met de dialoog in de Kerk. Maar hij had wel zijn sporen gezet.
Beroemd is het feit dat dit Concilie later een Oecumenisch Concilie zou worden genoemd.
Hij had als Paus vele vertegenwoordigers en ambtsdienaren van andere kerken en
godsdiensten uitgenodigd. Ook de Joodse Kerk kreeg van hem alle eer en aandacht. Hij
ontving ze vlak voor het Concilie begon, stapte van zijn troon af en ging gewoon tussen
hen in zitten. Daarmee was de toon gezet. Het was deze periode waardoor vele andere
tijdgenoten en ook ikzelf - via deze Paus - mijn roeping gewaar werd. Ik heb hem nooit
persoonlijk ontmoet. Maar hij straalde zo’n eenvoud en nabijheid uit, dat je in deze paus
iets van Christus kon voelen. Gewoon tussen de mensen staan. Met hen mee lachen en
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zingen, met hen leed en verdriet delen, met hen geloven en vertrouwen in de grote Liefde
die van God uitgaat.
Concilies zijn de belangrijke momenten in de Kerk. Ja, zelfs in de hele wereld zag men
gespannen uit naar de resultaten van zo’n wereldontmoeting. Koningen en keizers,
wereldleiders en dictators hebben vaker geprobeerd zulke concilies te beïnvloeden. Denkt u
maar aan de donkere bladzijden van onze kerkgeschiedenis met allerlei familievetes en
intriges. Politieke machtstrijd uitte zich in “tegenpausen”, de ene vocht tegen de ander met
leger en geweld, de andere tegenpaus trok zich niks aan van zuiverheid en geloftes, en weer
een ander kocht medestanders om en zo verkwanselde men het Heilige van de Kerk. Toen
Kardinaal Roncalli bij zijn pauskeuze in 1958 gevraagd werd welke naam hij zou kiezen,
koos hij voor Johannes XXIII. Maar dat gaat niet, werd er gezegd: er was al een paus die zo
heette (in de 14e eeuw)….. maar de nieuwe paus wees dit af en zei: dat was een tegenpaus.
En door bewust deze naam te kiezen, gaf hij duidelijk aan dat de rechte lijn van zuiverheid
en puurheid naar Christus toe als opvolgingslijn bepalend is, en niet het feit of je
machtigste bent of de voornaamste, de populairste enz. …… Het is Christus die roept - dat
moet zo’n conclaaf uitbeelden - en niet de democratische meerderheid. Johannes XXIII gaf
dus direct al een bijzonder signaal af. Zonder een woord te zeggen, had hij al door zijn
naamkeuze heel veel gezegd.
Evenals de paus van het Concilie destijds smeekte bij Maria, zo ook nu 50 jaar later is de
huidige Paus Benedictus XVI eveneens naar Loreto gegaan om de voorspraak van Maria te
vragen voor het welslagen van een vervolg van het Concilie. Onze Paus had namelijk
afgekondigd voor de komende herdenkingstijd een ‘Jaar van het Geloof’ en een
Bisschoppensynode, die ook in deze maand oktober in Rome wordt gehouden. In Loreto
herhaalde de paus dat het ‘Jaar van het Geloof’, dat op 11 oktober is begonnen, moet
helpen om de kostbare schat van het geloof opnieuw onder de aandacht te brengen en te
leren waarderen. Zonder God verkiest de mens uiteindelijk egoïsme boven solidariteit en
liefde, materiële dingen boven geestelijke waarden. Wij moeten ons weer tot God wenden
opdat de mens opnieuw echt mens kan zijn. Met God is er zelfs in de moeilijkste
crisismomenten altijd een horizon van hoop. De menswording maakt ons duidelijk dat wij
nooit alleen zijn, dat God mens is geworden en ons altijd nabij is. Waar God is, is er altijd
een thuis voor iedereen. Waar Christus is, zijn wij niet langer vreemden, maar broeders en
zusters”, aldus onze huidige paus.
Ook onze bisschop heeft onlangs het “Jaar van het Geloof” in ons bisdom officieel
geopend met een Pl. H Mis in de kathedraal van Roermond op zondag 14 oktober. Onze
bisschoppen hebben alle parochies en gelovigen, alle priesters en diakens gevraagd om in
het komende “Jaar van Geloof” uitdrukkelijk stil te staan bij de bron van ons geloof:
immers hoe putten wij dagelijks uit deze bron, verfrissen en versterken we ons wel
dagelijks in die Liefde Gods, maar geven we dat ook aan anderen door: ons geloof, ons
vertrouwen in de Goede God? En hiermee hebben we eigenlijk aangeduid wat pelgrim-zijn
betekent. Durf je bewust te zijn dat je een reiziger bent, dat je onderweg bent, dat je je
reisdoel nog niet hebt bereikt, dat je uitziet naar eens een veilige thuiskomst. Laat je leven
niet ondergeschikt worden aan aanbiedingen, aan toerisme…. want dan laat je
ongeïnteresseerd de diepere waarden van het leven aan je voorbijgaan. Een toerist ziet en
gaat weer weg, een pelgrim verwondert en krijgt kracht om samen weer verder te gaan: zijn
weg loopt nooit dood. Die vreugde wens ik U toe!
Deken Wilbert van Rens
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GEBEDSINTENTIES
De pauselijk aanbevolen gebedsintentie voor de maand oktober luidt:
“Nieuwe Evangelisatie”: dat de Nieuwe Evangelisatie voortgang mag
vinden in de oude christelijke landen.” Bovenstaande intentie van onze
Paus drukt ook uit de zorgen die hij met ons wilt delen. Hoe gaat het
VOOR DE
met onze kinderen na ons? Zal onze kerkgang en daarmee ons
uitgebeeld Godsvertrouwen toch nog eens vruchten afwerpen?
MAANDEN
Vervreemden zij zich toch echt van de zo ons vertrouwde
geloofpraktijk en kerk? We moeten volharden in ons dringend gebed
OKTOBER
en Godsvertrouwen. De gebedsintentie voor de missie is voor
“Wereldmissiedag”: ‘dat de viering van Wereldmissiedag mag leiden
EN
tot een hernieuwde inzet voor de evangelisatie.
De pauselijk aanbevolen gebedsintentie voor de maand november
NOVEMBER
luidt: “Bedienaren van het Evangelie”: dat de bisschoppen, priesters
en alle bedienaren van het Evangelie moedig getuigenis afleggen van
2012
hun trouw aan de gekruisigde en verrezen Heer. De gebedsintentie
voor de missie is “ De Kerk op haar pelgrimstocht”: dat de kerk op
haar aardse pelgrimstocht mag stralen als een licht voor de volkeren.

►►►►►► PELGRIMS – AVONDEN ◄◄◄◄◄◄
Aan de oproep van onze bisschoppen willen we niet voorbijgaan. In samenwerking met de
Zrs Karmelietessen organiseren we een twaalftal maandelijkse avonden voor het komende
“Jaar van het geloof “. Wij hebben als parochies gekozen voor maandelijkse bezinningsavonden rondom “Pelgrim”. Er zijn tegenwoordig veel mensen die een route gaan afleggen
naar Santiago de Compostela of Assisi. Maar deze sportprestatie is prachtig maar bereikt
men wel daarmee waarvoor deze looproutes zijn ingericht. Bezinning of prestatie?? Een
jaar lang wordt op een maandelijkse avond – met telkens een andere inleider – nagedacht
over het onderwerp Pelgrim. We kennen allemaal het lied “Pelgrimstocht der mensen”. Het
is interessant om vanuit deze vaak bezongen gedachten van jezelf een soort “geestelijke
scan” te maken. Aan jezelf de vraag: waar bevind ik me nu op de geestelijke kaart van de
routeplanner, wat raakt me zeer en wat maakt me onverschillig, waarom praat ik eerder
over geld-en rijkdomcrisis, dan over geestelijke crisis van mijn eigen leven, hoe komt het
dat ik soms oppervlakkig leef en dat ik dit niet altijd bewust ben?? Kritische vragen aan
jezelf stellen, en elkaar steunen, en vooral elkaar bemoedigen in deze zoektocht, die zo
mooi kan zijn. Als gelovige sla je nooit een doodlopende weg in, hebben we als
uitgangspunt. Doe mee, kom of geef u op voor deze 12 avonden in de loop van dit “Jaar
van het Geloof”. Let op: de volgende data zijn vastgesteld: allemaal op dinsdagavond bij
de Zuster Karmelietessen Kollenberg: 13 nov 2012, 11 dec 2012, in 2013 onder
voorbehoud: 8 jan. 19 feb. 12 mrt. 9 apr. 14 mei, 11 juni, 23 juli, 10 sept. 8 okt. en
slotavond 19 november 2013 en we beginnen telkens om 20.00 u. We zijn erg dankbaar
dat de Zusters ons daarin gastvrijheid willen verlenen.!! Bij de eerste avond is de deken de
inleider. U bent in ieder geval welkom!! U kunt zichzelf hiermee een verrijking aanbieden.
Die rijkdom en vreugde wens ik U van harte toe.
Deken W. van Rens.
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IN DE HERFST:

Michel-Richard De Lalande:
Klaagzangen van Jeremia door Ensemble Dulcinea
Concert in het kader van het St.-Petrusfestival Sittard 2012.
4 november, 16.00 u, kapel van de zusters aan de Plakstraat 24 in Sittard.
Entree € 10,-, reserveren: petrusfestival@gmail.com
Een parel uit de Franse barok, muziek om even bij stil te staan. Het in barokmuziek
gespecialiseerde Ensemble Dulcinea bestaat uit Bianca Lenssen (sopraan), Francine
Berckmans (viola da gamba) en Arno Kerkhof (clavecymbel). Zij voeren u mee naar het
Parijs van de 17e eeuw. De ten onrechte zelden uitgevoerde schitterende lamentaties van De
Lalande behoren tot de meest toegankelijke Franse barokmuziek, waarin muzikale
versieringen en lyrische melodieën elkaar afwisselen en samenvloeien. Deken Van Rens
zal een inleiding verzorgen, waarin hij de nog altijd actuele teksten van de profeet Jeremia
over ontreddering, intens verdriet en verwoesting in een breder kader zal plaatsen.
Op 28 oktober, 15.30 u vindt hetzelfde concert plaats bij de zusters Onder de Bogen,
St.-Servaasklooster 14 in Maastricht.

BENEFIETCONCERT VOOR ORGELRESTAURATIE
Het Verschueren pijporgel uit de Kapel van het Franse Klooster is een fraai instrument dat
gebouwd is in het jaar1939 in opdracht vd zusters van “De Goddelijke Voorzienigheid” .
Na de sluiting van het ziekenhuis heeft het orgel in juni 2010 door vandalisme zware
brandschade opgelopen. Met behulp van een groot aantal zeer gemotiveerde vrijwilligers
van de stichting is het orgel gedemonteerd en veilig opgeslagen. Het wacht nu op
restauratie. Dit alles kost veel geld. De stichting heeft hiervoor o.a. dit benefietconcert
georganiseerd.
Datum:
zondag 18 november 2012
Aanvang:
15.30 uur
Locatie:
St. Pauluskerk Limbrichterveld (Gen. Whitestraat 2, 6135 CN)
Het concert zal verzorgd worden kamerkoor “Phoenix” uit Hoensbroek, blaaskwintet
“Wèndjkrach 5” uit Obbicht en organist Pierre Lebon uit Sittard. Het beloofd een mooi en
gevarieerd concert te worden. U bent allen van harte uitgenodigd.
Entree vrij; vrije gave ten bate voor het orgelonderhoud wordt ten zeerste op prijs gesteld.
Voor inlichtingen: Efrem Verleng, secretaris van Stichting Behoud Franse Klooster
Charles Beltjenslaan 9
info@stichtingbehoudfranseklooster.nl
6132 AD Sittard 046-4377591 06-30567774 www.stichtingbehoudfranseklooster.nl

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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Algemeen nummer van Parochiecomité:
Kerkbijdrage: Giro 1032540

Parochie HH Petrus en Michaël:
Kerkbijdrage: Rabobank 147603676

Kerkbijd

15e jaargang, nr. 9 -21 oktober 2012

Vanaf 1 januari 2013 verschijnt dit blad als gratis Abonnementenblad – Voor opgave zie blz. 6

Schola Cantorum ‘Sanctus Michael’ Sittard
Gregoriaans zingen of ernaar luisteren brengt je tot rust, tot bezinning, tot
onthaasting, zet je aan tot nadenken over je leven, over wat nu echt
belangrijk is, over je geloof en je relatie met God en je evenmens.
Nieuwsgierig geworden en wilt u meer informatie over de Schola of het
gregoriaans of had u toch al interesse om lid te worden van een
gregoriaans koor? Kom dan eens kijken op de openbare repetitie van het
koor op woensdag 14 november a.s. om 19.30u in ons repetitielokaal
(Klooster Agnetenberg, Plakstraat 24 Sittard). U kunt ook contact
opnemen met voorzitter L. Engels (046-4512463) of dirigent A. Gijzels
(046-4497040) of onze website raadplegen: www.sanctusmichael.nl.

UITNODIGING VAN REGIO ZONNEBLOEM - SITTARD.
Op zondag 4 november as om 15.00 uur wordt een prachtig concert georganiseerd in de
Christus Koning kerk te Leyenbroek Sittard. Iedereen is welkom en de entree is gratis.
De uitvoering wordt verzorgd door het Maasland Kozakkenkoor en de sopraan Catherine
Veillerobe en de pianiste Martine Wijers.

REGINA CARMELI
Zondag na de 1e vrijdag van de maand:
16.30 uur: uitstelling van het H. Sacrament, stille aanbidding
17.00 uur: Nederlandse Vespers en Eucharistische zegen
Alle andere zondagen:
10.45 uur: uitstelling van het H. Sacrament, aanbidding tot
17.00 uur: Duitse Vespers en Eucharistische zegen

FEESTDAG van de ZALIGE MOEDER Maria-Teresa Tauscher
dinsdag 30 oktober IN DE KAPEL VAN DE ZUSTERS
10.00 uur:
Plechtige H. Mis (Mgr. J. Gijsen)
Na de Missen gelegenheid de relikwie van de zalige te vereren.
Hierna gelegenheid voor koffie etc.
17.00 uur
Duitse vespers
Bezinningsdagen
Het boek van de stichtingen van de H. Teresia
Bezinningsweekend in stilte
Het gebedsleven en de wijsheid van een stichteres. De Orde van de Ongeschoeide Karmel
nodigt dit jaar alle leden en belangstellenden uit om het Boek van de Stichtingen van de H.
Teresia te bestuderen. Teresia beschrijft de stichting van haar kloosters. Ze beschrijft
talloze gebeurtenissen en personen, geeft goede raad aan zusters en priorinnen, maar vooral
laat ze zien hoe in alles wat er gebeurt God aanwezig is, die zin geeft aan vele, dikwijls
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kleine, menselijke gebeurtenissen. Zij leert ons om te leven in vertrouwen op God, maar
ook om ons gezond verstand te gebruiken, een gave van God.
Leiding: Pater Jan Bonten, ongeschoeid Karmeliet. Studeerde theologie in Rome en in
Nijmegen. Vanaf 1970 tot 2008 was hij werkzaam in Brazilië, en was werkzaam in de
parochie, in de vorming van de toekomstige Karmelieten en als assistent van de associatie
van de Karmelietessenkloosters van het Noordoosten van Brazilië. In 2008 stichtte hij met
twee Braziliaanse medebroeders, op verzoek van de Generale overste, in Handel een
nieuwe kloostergemeenschap met het oog op roepingen voor de Karmel in Nederland.
Aanvang:
donderdag 13 december 2012, 17.00 uur
Sluiting:
zondag 16 december 2012, 13.30 uur
Kosten:
€ 150,- (+ eventueel € 6,- voor beddengoed)
Licht in de duisternis Bezinningsdag in stilte
De menswording van God in Jezus Christus – kerstmis – werkt door in ons leven. Dat is
wat wij genade mogen noemen, ook vandaag. Bij die genade-beleving willen we ons laten
leiden door de bekerings-ervaring op kerstdag 1886 van zowel Theresia van Lisieux als
Charles de Foucauld. We mogen ons afvragen wat genade betekent in onze dagen en in ons
leven en daarmee op weg gaan naar een verdieping van het kerstfeest.
Leiding: Mgr. Drs. Joris Schröder, langdurig werkzaam in het middelbaar onderwijs
en daarna ruim twee decennia vicaris-generaal in het bisdom Den Bosch; is docent aan het
diocesaan seminarie en aan Kairos-Roermond; publiceert over spiritualiteit en geeft
bezinningsdagen. Dag: zaterdag 22 december, 10.00 uur tot 17.00 uur.
Kosten: € 12,- (U dient zelf voor een lunchpakket te zorgen) .
Informatie: Bezinningshuis Regina Carmeli, Kollenberg 2, 6130 AA Sittard,
www.carmeldcj.nl.

OVER HET PAROCHIEBLAD
DENK ERAAN!! Vanaf 1-1-2013 valt het parochieblad niet meer automatisch in uw
brievenbus. Het wordt alleen nog maar bezorgd bij parochianen die zich schriftelijk
hebben opgegeven. Parochianen kunnen enkel na aanmelding dit blad gratis
ontvangen! Zij die buiten de parochies HH Petrus & Michaël, H. Bernadette en H. Paulus
(Limbrichterveld/Hoogveld) wonen, kunnen zich hiervoor ook abonneren, maar moeten wel
het minimale bedrag betalen van € 40,00 vóór januari 2013. Ook bestaat de mogelijkheid
dit parochieblad voortaan per mail te ontvangen: digitaal! Gratis!! Geef u dan uw mailadres
door aan: digitaalparochieblad@kpnmail.nl. of vul formulier in!! Wat u ook kiest: geef
altijd op uw naam en voorletters, adres, postcode en woonplaats, telefoonnummer en
eventueel uw mailadres. Zet duidelijk uw handtekening eronder. Giften voor ons blad
blijven altijd welkom! U kunt hiervoor gebruiken een inlegformulier van het vorige
parochieblad, vul dit in en stuur het naar kantoor parochie of deponeer het achter in de kerk
in de speciale bus. Hebt u geen formulier meer, er liggen nog een aantal formulieren bij
diezelfde bus in de kerken. Dank U!
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Parochie H. Petrus en H. Michaël - Sittard
Pastoor-deken W. van Rens, Kloosterplein 10  4512275
Pastoor P. Kerkhofs, Heistr. 9 - Einighausen  4516089
Kapelaan A. van der Wegen, Oude Markt 24  4512628
Diaken B. ter Haar, Baandert 23  4513381
Diaken R. Fleischeuer, Patchstraat 2  4528072
Noodnummer  4515141
Kerkbijdrage: Giro 1032540 – Rabobank 147603676

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

LOF EN AANBIDDING
Op donderdag 1 november, Allerheiligen, is het tevens de vooravond van de
Eerste Vrijdag van de maand -bijzonder toegewijd aan het H. Hart van Jezus.
Ook dan houden wij het maandelijks biduur voor roepingen tot het priesterschap,
het diaconaat, het religieuze en ander aan God gewijde leven en tevens voor
goede gezinnen bij het uitgestelde Allerheiligste Sacrament in de St.-Petruskerk.,
aansluitend aan de avondmis. Van harte uitgenodigd!. Naast onze wekelijkse Lof
en Aanbidding op elke donderdagavond is ook rozenkransgebed in de Basiliek en wel van
dinsdag t/m vrijdag om 15u30. DOE MEE!! We hebben uw biddende en volhardende
aanwezigheid nodig!!

GEDOOPT
Gibson, zoon van echtpaar Janssen-le Haen, G. Houbenstraat 18, Nieuwstadt 9- 9- 2012
Elize, dochter van echtpaar Willems-Neilen, Limbrichterweg 24
23- 9- 2012
Keanu, zoon van echtpaar Mols-Pepels, Irisstraat 18
30 -9- 2012
Evy, dochter van echtpaar Meuwissen-Vankan, Kerkplein 4e
7-10-2012
Gefeliciteerd! Wij bidden dat Gibson, Elize, Keanu en Evy onder de goede zorgen van hun ouders en
naar hun voorbeeld en ook dat van hun peetouders en van de hele geloofsgemeenschap, mogen
opgroeien tot goede christenen.
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OVERLEDEN
Fina Bovendeaard-Ehlen
Dina Kouters-Lemmens
Truus Erkens-Rouers
Winand Kissels
Jacques Vaessen
Thei Bisschops
Jeannij Wauben-Janssen
Riet Goverde-Nouwens
Lou Colaris
Herty Geene
RD Jo Simons
Hans Buchleitner
Wil Meuwissen

Verpleeghuis Geleen
Merovingenstraat 14
Odasingel 829
Jubileumstraat 11
Beukeboomweg 18
Smithlaan 151
Baenjehof 1
Wilhelminastr. 13-17
Oude Heerlenerweg 41
Schubertstraat 4
Putstraat 99 Born
p/a Burg.Kampsstraat 5
Smithlaan 151

94
62
92
92
71
85
94
87
81
78
86
78
91

jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar

†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†

4- 9- 2012
4- 9- 2012
7- 9- 2012
7- 9- 2012
10- 9- 2012
11- 9- 2012
16- 9- 2012
17- 9- 2012
19- 9- 2012
20- 9- 2012
24- 9- 2012
8-10-2012
11-10-2012

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

GEZINSMIS SINT MAARTEN
met aansluitend Lichtjesstoet
Op 11 november viert de Kerk van oudsher de gedachtenis van de Heilige Martinus,
bisschop van Tours, door ons genoemd: Sint Maarten! Bij gelegenheid hiervan is er op
zaterdag 10 november om 18.00 uur in de St.-Petruskerk weer een Gezinsviering, met
het Sint Maarten-verhaal en vrolijke liedjes. Aansluitend aan de H.Mis trekken we met
alle mooie lampionnen in een lichtjesstoet door de straten. Jongens en meisjes, van harte
welkom!

OKTOBER-WERELDMISSIEMAAND: SENEGAL
Oktober is in de katholieke Kerk traditioneel Wereldmissiemaand. Parochies zetten
zich dan in om plaatselijke geloofsgemeenschappen elders in de wereld te
ondersteunen. Dit jaar staat de maand in het teken van Senegal. Dit West-Afrikaanse
land is ongeveer vijf keer zo groot als Nederland en heeft circa 13 miljoen inwoners.
Het land is overwegend islamitisch (93% van de bevolking). De christenen, meestal
katholiek, zijn met 7% in de minderheid. Kerk en staat zijn in Senegal gescheiden.
Moslims en christenen leven vreedzaam naast en met elkaar. Door haar engagement
heeft de Kerk zich er tot een belangrijke speler in de maatschappij gemaakt.
Er zijn ongeveer 600.000 katholieke gelovigen in Senegal, verspreid over zeven
bisdommen, waaronder het aartsbisdom Dakar. Kardinaal Théodore Adrien Sarr is de
aartsbisschop. Er zijn ongeveer 143 parochies. De katholieke Kerk in Senegal zet zich
vooral in voor het verbeteren van het onderwijs en de gezondheidszorg. Ook houdt de Kerk
zich bezig met problemen als emigratie en de situatie van vrouwen.
Een groot probleem is de emigratie van jonge mannen naar Europa. Als ze de overtocht al
overleven, wacht hen een onzekere toekomst. In parochies worden
informatiebijeenkomsten georganiseerd om mensen voor de gevaren te waarschuwen en
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hen ertoe te bewegen in Senegal te blijven. Een ander probleem is het nog veelvuldig
voorkomen van vrouwenbesnijdenis, hoewel het al lang officieel verboden is. Zuster
Christine Ngom, werkzaam als verpleegster in het bisdom Kaolack, gaat samen met haar
team de dorpen langs om de mensen bewust te maken van de lichamelijke en psychische
gevolgen van genitale verminking. Steun de katholieke geloofsgemeenschap in Senegal en
geef aan de collecte op Missiezondag 21 oktober of stort uw bijdrage op rekeningnummer
3000046 t.n.v. Missiesecretariaat Bisdom Roermond te Roermond o.v.v.
Wereldmissiemaand. Meer info: www.missio.nl en/of www.missieburo.nl

Marabo Sittard
uw adres voor:
aluminium - houten en kunststof ramen en deuren
dubbelglas - zonwering - screens - rolluiken
raam en plissé hordeuren - veranda's - sectionaal en
rolpoorten
aluminium en zinken wandbeplating
storingen aan ramen - rolluiken - zonwering
Pagestraat 18 Limbricht- Sittard 046 - 4855536 / 06 12870007

KLEDINGINZAMELING VOOR MENSEN IN NOOD
op: zaterdag 27 oktober, 10.00 - 12.00 uur
bij: sacristie Petruskerk - Kerkplein Binnenstad
Pauluskerk – Limbrichterveld

Allerzielen
Je kunt niet dieper vallen dan enkel in Gods Hand
die Hij tot Heil van ons allen barmhartig over ons spant.
Het eindpunt van alle paden, door toerval schuld en dood
is echter Gods genade, ondanks alle nood.
Wij zijn door God omgeven, in ruimte en in tijd
en zullen zijn en leven, in God, in eeuwigheid.
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ALLERZIELEN-LIJST 2011-2012
Zoals gewoonlijk volgen hier de namen van al degenen van wie wij
in het afgelopen jaar in onze parochie afscheid hebben moeten
nemen:
Betsie Paes-Demandt
Mathieu Purnot
Nic Wetzels
Tien Brouwers
Lies Mobers-le Haen
Gerda Hermsen-Hendricksen
May Fiddelers-Driessen
Ad Bronneberg
Arnou Queisen
Mia Schrooten-Dieteren
Fien Schmeitz-Krebs
Riet Palm-Kusters
Ernest Pfennings
Bets de Ree-Vervoort
Petronella van Dijck-Heeren
Odile Kallen-Lievens
Gon Helmerich
Arno Dieteren
Zr. Thea (Heemels)
Louis Blom
Lucie Kleikamp
Zr. Aloyse Hoedemakers
Harij Hermans
Louis Beursgens
Arnold Gubbels
Ria Grapperhaus-vd Braak
Philomène Marx-Donners
Tonny Reniers-Limpens
Jan Hendriks
Kok Konz-den Ouden
Rudi Reisler
Jeu Stoffels
Riek v Ommen-Wering
Fien van Neer-Vanderhallen
Zef Kleinjans
Mia Rademacher-Thewissen
Anita Roberts-Heijnen

10

Odasingel 625
Hoogstaete
Odasingel 655
H. Weltersstraat 68-2
v.h. Putpoort 108
Leyenbroekerweg 91
Stationsplein 16-10
Gelderhof 20
Baenje
Hoogstaete
De Eghte
Hoogstaete
Putstraat 7
Baenje
Baenje
Walramstraat 132
Walramstraat 128-10
Parklaan 31
St.-Agnetenberg
Hoogstaete
Voorstad 1
Hoogstaete
R. de Beerenbrouckstr 25
Rijksweg Noord 59A
Schuttestraat 2
Leyenbroekerweg 58
Bergstraat 7
Schuttestraat 2
Smithlaan 151
Smithlaan 151
Raiffeisenstrasse (Selfkant)
Schuttestraat 2
Putpoort 102
Hattemstraat 22
L.Meulenersstraat 11
Holleweg 15
Tudderenderweg 68

72
86
79
80
89
76
87
81
98
86
84
80
89
88
93
94
86
79
93
98
93
96
82
86
88
80
87
89
82
97
80
86
83
90
88
86
47

jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar

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

14-10-2011
16-10-2011
20-10-2011
6-11-2011
9-11-2011
10-11-2011
13-11-2011
13-11-2011
26-11-2011
28-11-2011
29-11-2011
30-11-2011
03-12-2011
07-12-2011
06-12-2011
12-12-2011
14-12-2011
15-12-2011
15-12-2011
18-12-2011
23-12-2011
7- 1- 2012
7- 1- 2012
15- 1- 2012
17- 1- 2012
21- 1- 2012
11- 2- 2012
18- 2- 2012
24- 2- 2012
5- 3- 2012
7- 3- 2012
14- 3- 2012
15- 3- 2012
15- 3- 2012
16- 3- 2012
17- 3- 2012
26-3- 2012
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Ria Raadschelders
Annie Klaassen-Pörteners
Jaak Laumen
Lieske Schmeitz-Oldenkamp
Mia Jansen-Boumans
Truus Dols-Teeven
Zr. Seraphine (Lena Goossens)
Tjeu Gerrits
Neel Smeets-Willems
Math Niël
Fieny Janssen
Zr. Gothardis (M B Kleijnjans)
Mietsie Jacobs-van Thoor
Zr. M. Regina (Irene Weicht)
Zr. Aloyse (Angelina H. v Pol)
Willy Deeder
Louise Boetzkes
Annie Quaring-Göttgens
Sophie Maessen-Wijnands
Engelbert Schins
Guido Caddeo
Jan Paulissen
Marie Borsboom-Wessels
Jo Hendriks-van Esch
Fina Bovendeaard-Ehlen
Dina Kouters-Lemmens
Truus Erkens-Rouers
Winand Kissels
Jacques Vaessen
Thei Bisschops
Jeannij Wauben-Janssen
Riet Goverde-Nouwens
Lou Colaris
Herty Geene
RD Jo Simons
Hans Buchleitner
Wil Meuwissen

Pagestraat 11/11- L’bricht
Baandert 61
Putstraat 86
Leyenbroekerweg 39
Putstraat 112
De Wieër 22
Plakstr 24
Anjelierstraat 2
Prinsenbaan 25 - K’bosch
Jubileumstraat 19
Lienaertstraat - Geleen
Plakstraat 24
Odasingel 623
Kollenberg 2
Smithlaan 151
Schuttestraat 2
Smithlaan 115
Bradleystraat 23
Steegstraat
† 31
1- 8- 2012
Walstraat 4A
Tudderenderweg 64-1
Plakstraat 13
Schuttestraat 2
Baenjehof 23
Verpleeghuis Geleen
Merovingenstraat 14
Odasingel 829
Jubileumstraat 11
Beukeboomweg 18
Smithlaan 151
Baenjehof 1
Wilhelminastr. 13-17
Oude Heerlenerweg 41
Schubertstraat 4
Putstraat 99 - Born
p/a Burg. Kampsstraat 5
Smithlaan 151

61 jaar
† 4- 4- 2012
†76 10jaar4- 2012
† 10- 4- 2012
88 jaar
† 18† 184 -2012
4 -2012
61 jaar
† 21- 4- 2012
†81 21jaar4- 2012
† 21- 4- 2012
†77 22jaar4- 2012
† 22- 4- 2012
83 jaar
† 24- 4- 2012
81 jaar
† 29- 4- 2012
57 jaar
† 31- 5- 2012
76 jaar
† 19- 6- 2012
82 jaar
† 26- 6- 2012
94 jaar
† 04 -7- 2012
82 jaar
† 13 -7- 2012
87 jaar
† 16 -7- 2012
93 jaar
† 19 -7- 2012
66 jaar
† 25 -7- 2012
82 jaar
† 30 -7- 2012
92 jaar
† 31- 7- 2012
86 jaar
† 1- 8- 2012
82 jaar
† 8- 8- 2012
78 jaar
† 8- 8- 2012
81 jaar
† 9- 8- 2012
98 jaar
† 9- 8- 2012
86 jaar
† 17- 8- 2012
94 jaar
† 4- 9- 2012
62 jaar
† 4- 9- 2012
92 jaar
† 7- 9- 2012
92 jaar
† 7- 9- 2012
71 jaar
† 10- 9- 2012
85 jaar
† 11- 9- 2012
94 jaar
† 16- 9- 2012
87 jaar
† 17- 9- 2012
81 jaar
† 19- 9- 2012
78 jaar
† 20- 9- 2012
86 jaar
† 24- 9- 2012
78 jaar
† 8-10-2012
91 jaar
† 11-10-2012

Wij gedenken onze overledenen in de HH. Missen op
Allerzielen, Vrijdag 2 november 8u en 19u
en tijdens de Allerzielendiensten op de Algemene Begraafplaats op
zondag 28 oktober 2012 en zondag 4 november 2012 om 15.00 uur.
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UW AANDACHT S.V.P.
Zondag 21 oktober: Negen-en-twintigste zondag door het Jaar. WereldMissiedag
Zondag 28 oktober: Dertigste zondag door het Jaar.
Om 15.00 uur gedenken we onze overledenen tijdens de gebedsdienst bij het reliekengraf
van deken Tijssen op de begraafplaats. NB: er is ook op zondag 4 november een
Allerzielendienst op het kerkhof!
Donderdag 1 november: Hoogfeest van Allerheiligen. Verplichte feestdag.
In de St.-Petruskerk is géén H.Mis om 8.00 uur, maar een plechtige Allerheiligen-mis met
samenzang om 9.30 uur en om 19.00 de avondmis. De administratie is deze dag gesloten!
Vrijdag 2 november: Gedachtenis van alle overleden gelovigen, Allerzielen.
H.Mis om 8.00 uur en om 19.00 uur de avondmis, opgeluisterd door Canticorum.
Vanwege tevens 1e Vrijdag wordt vanaf 17.00 uur de H. Communie gebracht aan zieken
en aan-huis-gebondenen
Zaterdag 3 november: gedachtenis van de H. Hubertus, bij de ochtendmis zegening van
het Hubertus-brood.
Zondag 4 november: Een-en-dertigste Zondag door het Jaar.
Om 15.00 uur gedenken we onze overledenen tijdens de gebedsdienst bij het reliekengraf
van deken Tijssen op de begraafplaats. NB: zie ook 28 oktober 2012!!
Woensdag 7 november: Hoogfeest van de H. Willibrord, verkondiger van ons geloof,
patroon van de Nederlandse kerkprovincie.
Zaterdag 10 november: om 18.00 uur in de St.Petruskerk een Gezinsmis b.g.v. Sint
Maarten, met aansluitend Lampionnenoptocht door de binnenstad.
Zondag 11 november: Twee-en-dertigste Zondag door het Jaar. In Sittard tevens:
Klaproosdag: Om 10.00 uur in de St.-Petruskerk een oecumenische dienst voor de
Engelse gevallenen, opgeluisterd door het Petruskoor en Philharmonie.
Om 20.30 uur in de St.-Michielskerk: concert van het Schütz-Monteverdi Consort.
Zondag 18 november: Drie-en-dertigste Zondag door het Jaar. .

KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES
Attentie: het vólgend parochieblad bestrijkt de periode van 24 november 2012 tot 5
januari 2012. Misintenties die u daarin graag vermeld wilt zien, dienen uiterlijk
opgegeven te zijn vóór vrijdag 16 november 2012 op de pastorie: Kloosterplein 10,
ofwel via  4512275 - of via e-mail-adres: kantoor-fedpetrus@123telcom.nl.
Betaling gaarne contant of op gironummer 1036575 of banknummer 147603676,
beide t.n.v. Parochie H. Petrus en H. Michaël te Sittard o.v.v. misintentie en datum.
ST.-PETRUSKERK
Zaterdag 20 oktober
Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina
18.00 uur PlZwd v Fiena BovendeaardKrux; nadienst Jeannij Wauben-Janssen,
Ehlen, Truus Erkens-Rouers; pljrd v Nic
Herty Geene, Wil Meuwissen
Wetzels; v overl ouders Wessels-Schulpen;
(Bernadettekoor)
pljrd v ouders Laudy-Bresser en Ben
Zondag 21 oktober - Wereldmissiedag
Negen-en-twintigste Zondag d/h Jaar
Weustink;gestpljrd Lien Beursgens11.30 uur gestpljrd Jan Bielders en Maria
Verwijlen; v ouders Dassen-Claessens;
Bielders-Brouns; pljrd v Liza en Bèr van
gestev voor zielenrust v overl echtp Jan
Rens-Reijnders, v Elly en Fons Waelen-van
12
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Rens; gestplev overleden familieleden PierWeijzen; gestpljrd overledenen vd fam
Kaptein-Haagmans; pljrd Mia Smeets uit
dankbaarheid; v overl leden vd fam
Landuijt-Willems; v Riet GoverdeNouwens; v Lou Colaris; voor heilige
priesters, religieuzen en de vrede in de
wereld (Petruskoor)
Maandag 22 oktober
08.00 uur overledenen van de fam. SmeetsBouwels; gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev levende en overl. leden
fam. Musolf-Nyssen
Dinsdag 23 oktober
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev overleden echtpaar
Meulenberg-Kleuters
Woensdag 24 oktober
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur ev echtp Keymis-Buyink;
Donderdag 25 oktober
08.00 uur tev OLV+H.B. voor priester en
kloosterroepingen; ev fam Wyszenko,
Meerts en Hendriks
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Vrijdag 26 oktober
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur v Jan Paulissen (vw buurt PPP);
Zaterdag 27 oktober
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
ev overl grootouders Simonis-Tummers en
ouders Hage-Simonis
18.00 uur gestev voor zielenrust v overl
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
Catharina Krux; nadienst Jeannij WaubenJanssen, Herty Geene, Wil Meuwissen
(samenzang)
Zondag 28 oktober
Dertigste Zondag d/h Jaar
11.30 uur gestpljrd Harie Houben; v overl
ouders Cremers-Custers en alle overl
familieleden; plev overledenen vd fam
Reijnders-Kuijpers, em-deken Cees
Buschman, v Riet Goverde-Nouwens; v
Lou Colaris; voor heilige priesters,

religieuzen en de vrede in de wereld
(Petruskoor)
Maandag 29 oktober
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev overl ouders Laumen-Van
Loon;
Dinsdag 30 oktober
Z. Maria Teresa vd H. Jozef, maagd
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
19.00 uur gestev overl ouders SchaekensPeulen en zonen Jozef en Martin
Woensdag 31 oktober
08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en
Hendriks;;
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen,
Donderdag 1 november
Hoogfeest van Allerheiligen
08.00 uur vervalt
09.30 uur gestpljrd overl ouders Wim en
Johanna Fabus-Könings, levende en overl
leden vd fam Vleugels-Dieteren, v Gerard
Sluijs; echtelieden Zef en Truus TriepelsJansen; gestev overl priesters en bedienaren
parochie en dekenaat (vw Petrusacolieten),
overl ouders Schaekens-Peulen en zonen
Jozef en Martin; pljrd overl ouders
Moonen-Pollmeijer en Halmans-Claessen;
v Mietsie Jacobs-van Thoor (samenzang)
19.00 uur gestjrd echtp Willems-Ketels en
overl ouders en voor Joep Schrijnemakers
en fam; overl priesters en diakens vd
parochie HH. Petrus en Michaël en
dekenaat Sittard; gestev echtp CaulfieldTholen
19.30 uur Heilig Uur (samenzang)
Vrijdag 2 november - Allerzielen
Gedachtenis v alle overleden gelovigen
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur ev Klaus Scheibe,; ev Robert
Thijssen en levenden en overledenen vd
fam Thijssen en Sevens, gestev het Heilig
Hart van Jezus (Canticorum)
Zaterdag 3 november
H. Hubertus, bisschop
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08.00 uur ev overl ouders KleikampCremers gestev echtp Caulfield-Tholen; v
priesterroepingen in parochie, dekenaat en
bisdom
18.00 uur pljrd Frits-Hustinx;gestev voor
zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs en
Maria Hubertina Catharina Krux; plev voor
de levenden en overledenen vd fam
Dieteren en de fam Hellbach; nadienst
Herty Geene, Wil Meuwissen (samenzang)
Zondag 4 november
Een-en-dertigste Zondag d/h Jaar
11.30 uur Pl Zwd Riet Goverde-Nouwens;
pljrd Louis Boesten; gestpljrd Martijn
Canisius en Lie Canisius-van Leeuwen, jrd
overl echtpaar Kaptein-Haagmans; v Sophie
Maessen-Wijnands (vw felicitatiedienst);
gestplev François Kallen, overl ouders
Herzig-Schaaf, overledenen vd fam Van
Bommel-Straeten, voor zielenrust van pastdeken mgr Ben Janssen, en van zijn ouders
Janssen-de Ponti, en zijn broer en zusters;
pljrd Adje Chau, plev voor heilige
priesters, religieuzen en de vrede in de
wereld (samenzang)
Maandag 5 november
08.00 uur ev tev de H. Geest voor allen die
in ons bisdom en in de parochies zijn
gesteld om leiding te geven
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen,
overleden ouders Pannemans-Janssen
Dinsdag 6 november
Alle heilige verkondigers van geloof in
onze streken
08.00 uur ev tev de HH. Engelbewaarders
uit dankbaarheid voor bescherming en
leiding; gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur ev Engelbert Schins; ev voor
overl ouders en broers Meerts en tev H.
Antonius; v Frans Fiddelers en Gertrudis
Mostard
Woensdag 7 november
Hoogfeest van H. Willibrord, bisschop,
verkondiger van ons geloof, patroon van
de Nederlandse kerkprovincie
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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 8 november
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev Twan Douffet;
19.30 uur Lof (samenzang)
Vrijdag 9 november
Feest Kerkwijding vd Basiliek van
Sint Jan van Lateranen
08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en
Hendriks en mgr Ben Janssen
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Zaterdag 10 november
H. Leo de Grote , paus en kerkleraar
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
18.00 uur Gezinsmis pljrd v ouders Paulusvan Neer en dochtertje Margrietje; pljrd v
Gerda Hermsen-Hendricksen; gestev voor
zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs en
Maria Hubertina Catharina Krux; nadienst v
Wil Meuwissen (samenzang)
Zondag 11 november
Twee-en-dertigste Zondag d/h Jaar
10.00 uur Oecumenische dienst bgv
Klaproosdag (Petruskoor+Philharmonie)
11.30 uur PlZwd Jeannij Wauben-Janssen;
PlZwd Herty Geene; gestpljrd Elly
Eijckeler-Tummers en Victor Eijckeler, v
Maddalena Oberdorf-Cuccuru; gestplev
Maria Kissels en familie; gestplev uit
dankbaarheid (A); pljrd Martin Meuwissen
en dochter Josette, ouders Van BinsbergenGeenen en hun dochter Mies, voor heilige
priesters, religieuzen en de vrede in de
wereld (samenzang)
Maandag 12 november
H. Josafat, bisschop en martelaar
08.00 uur ev overl ouders Leonard
Dieteren en Maria Brandts uit
dankbaarheid; gestev echtp CaulfieldTholen
19.00 uur gestev Riet Willems
Dinsdag 13 november
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
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religieuzen en vrede in de wereld
19.00 uur gestev overl echtp Feron-Hoenen
(Petruskoor)
en em-past. Eduard Hoenen;
Maandag 19 november
Woensdag 14 november
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev v levende en overl leden
19.00 uur gestev overledenen vd fam
fam Janssen-De Ponti
Feron-Hoenen
Dinsdag 20 november
Donderdag 15 november
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
19.00 uur gestev overleden echtpaar
ev fam Wyszenko, Meerts en Hendriks
Meulenberg-Kleuters
19.00 uur gestev overl ouders en
Woensdag 21 november
grootouders Dols-Peters
Opdracht vd H. Maagd Maria
19.30 uur Lof (samenzang)
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
Vrijdag 16 november
ev fam Wyszenko, Meerts en Hendriks
08.00 uur gestev fam Jennen-Palmen
19.00 uur gestev overl echtpaar Kaptein19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
Haagmans, Corry Close en familie
Zaterdag 17 november
Donderdag 22 november
H. Elisabeth van Hongarije
H. Cecilia, maagd en Martelares
08.00 uur t.i.v. Sint Elisabethvereniging;
08.00
uur gestev echtp Caulfield-Tholen
gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00
uur gestev overl ouders Schaekens18.00 uur gestev voor zielenrust v overl
Peulen
en zonen Jozef en Martin
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
19.30
uur
Lof (samenzang)
Catharina Krux; nadienst Wil Meuwissen
Vrijdag 23 november
(Si-Tard)
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Zondag 18 november
19.00 uur ev echtp Keymis-Buyink
Drie-en-dertigste Zondag d/h Jaar
Zaterdag 24 november
11.30 uur gestpljrd Jo Peeters, pljrd overl
ouders en grootouders Schrijen-Heltzel, ouders HH. Andreas Dũng-Lạc, priester
en gezellen, martelaren
De Kok-Muller; pljrd Elly Muijters, pljrd v
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
Arnou en Jeannie Queisen-Wessels;, overl
ev overl grootouders Simonis-Tummers en
fam.leden Pier-Weijzen, v heilige priesters,
ouders Hage-Simonis
ST. MICHIELSKERK
Zondag 21 oktober - Wereldmissiedag
Hubertina Catharina Krux; pljrd
Negen-en-twintigste Zondag d/h Jaar
Hendrika Oomens en haar broer
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Adrianus (samenzang)
09.30 uur v RD Jo Simons; gestplev v
Zondag 4 november
de zielenrust v overl echtp Jan Gerard
Een-en-dertigste Zondag d/h Jaar
Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux
08.30 uur gestplev echtp Caulfield-Tholen
(samenzang)
09.30 uur v RD Jo Simons;gestev voor
zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs
Zondag 28 oktober
en Maria Hubertina Catharina Krux
Dertigste Zondag d/h Jaar
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
(Schola Greg.Sittardiensis)
09.30 uur v RD Jo Simons;gestplev
Zondag 11 november
René Oberdorf, voor de zielenrust v
Twee-en-dertigste Zondag d/h Jaar
overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria
08.30 uur overl ouders Bèr Daniëls en Mien
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Daniëls-Laumen en zoon Bèr jr; gestev echtp
Caulfield-Tholen
09.30 uur PlZwd v RD Jo Simons;
gestev voor zielenrust v overl echtp Jan
Gerard Grijs en Maria Hubertina
Catharina Krux, v ouders Th. SchutgensGijsen, v fam Derrez (samenzang)

Zondag 18 november
Drie-en-dertigste Zondag d/h Jaar
08.30 uur; gestev echtp Caulfield-Tholen
09.30 uur plev overl. ouders van Giesen-Narin
en H. Lutz; gestev voor zielenrust v 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, tussen 10-12 en 14-16 uur!)
Rozenkransgebed is in de Basiliek - van dinsdag t/m vrijdag om 15u30.
Zaterdag 20 oktober
09.00 uur voor overl echtp CaulfieldTholen, v een goede vakantie en behouden
thuiskomst
Zondag 21 oktober- Wereldmissiedag
Negen-en-twintigste Zondag d/h Jaar
10.30 uur voor overl echtp CaulfieldTholen,
Dinsdag 23 oktober
09.00 uur voor overl echtp CaulfieldTholen,
Donderdag 25 oktober
10.30 uur v de kinderen vd Kinderkrans
en leden vd Aartsbroederschap, v overl.
echtp. Caufield – Tholen, v ouders
Schmeitz –Lahaye en zoon Pierre
Zaterdag 27 oktober
09.00 uur voor overl echtp CaulfieldTholen, v jonge familieleden om kracht en
sterkte bij hun studie en nieuwe loopbaan
Zondag 28 oktober
Dertigste Zondag d/h Jaar
10.30 uur voor overl echtp CaulfieldTholen, (basiliekkoor)
Dinsdag 30 oktober
Z. Maria Teresa vd H. Jozef, maagd
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen,
Donderdag 1 november
Hoogfeest van Allerheiligen
10.30 uur voor de kinderen vd
Kinderkrans en leden vd
Aartsbroederschap, overl echtp CaulfieldTholen, voor overleden familie
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Zaterdag 3 november
H. Hubertus, bisschop
09.00 uur voor overl echtgenoot, vader
en opa Jo Göbbels, voor overl echtp
Caulfield-Tholen
Zondag 4 november
Een-en-dertigste Zondag d/h Jaar
10.30 uur v alle levende en overl leden
vd Aartsbroederschap, v overl ouders G
Reinhard en Fien v.d.Brock-Limpens, v
overl echtp Caulfield-Tholen, v overl.
echtpaar Castro – Schellinx,
Dinsdag 6 november
Alle heilige verkondigers van geloof
in onze streken
09.00 uur voor Felix Herzig, voor overl
echtp Caulfield-Tholen,
Donderdag 8 november
10.30 uur v de kinderen vd Kinderkrans
en leden vd Aartsbroederschap, voor
overl echtp Caulfield-Tholen
Zaterdag 10 november
H. Leo de Grote, paus en kerkleraar
09.00 uur voor overl echtp CaulfieldTholen, voor een goede gezondheid
Zondag 11 november
Twee-en-dertigste Zondag d/h Jaar
10.30 uur voor overl echtp CaulfieldTholen, (basiliekkoor)
Dinsdag 13 november
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen, v
Donderdag 15 november
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10.30 uur v de kinderen vd Kinderkrans
en leden vd Aartsbroederschap, voor overl
echtp Caulfield- Tholen
Zaterdag 17 november
H. Elisabeth van Hongarije
09.00 uur voor overl echtp CaulfieldTholen, voor een bijzondere intentie
Zondag 18 november
Drie-en-dertigste Zondag d/h Jaar
10.30 uur voor overl echtp CaulfieldTholen, Jaardienst voor overl. ouders

Colaris–Spetgens en zoon Harrie
Dinsdag 20 november
09.00 uur v overl echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 22 november
H. Cecilia, maagd en Martelares
10.30 uur v de kinderen vd Kinderkrans
en leden vd Aartsbroederschap, voor overl
echtp Caulfield-Tholen,
Zaterdag 24 november
HH. Andreas Dũng-Lạc, priester
en gezellen, martelaren
09.00 uur v overl echtp Caulfield-Tholen

ALLERHEILIGEN/ALLERZIELEN
Het hoogfeest van Allerheiligen viert de kerk op 1 november en direct daaropvolgend
vieren we als Kerk Allerzielen op 2 november. In de H. Petruskerk zijn er op 1 november
diensten om 9u30 en 19u, en 2 november om 8u en 19u. Om de gelovigen de kans te
geven bij een Allerzielenviering aanwezig te zijn op het kerkhof hebben we dit jaar weer
twee zondagen ervoor gereserveerd:
Op Zondag 28 oktober om 15.00 uur gedenken we onze overledenen tijdens de
Allerzielendienst bij het reliekengraf van deken Tijssen op de begraafplaats. NB: er is ook
op zondag 4 november om 15.00 uur een Allerzielendienst op het kerkhof!
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
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H.COMMUNIE VOOR AAN HUISGEBONDENEN
Op vrijdag 2 november (1e vrijdag van de maand) wordt in de namiddag de H.Communie
in de parochie rondgebracht. Aanmelding: pastorie, Baandert 23, tel. 4513381.

BELANGSTELLENDEN VOOR R.K. 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.
advertentie____________________________________________________________________

Zaterdag 20 okt
Maandag 22 okt
Woensdag 24 okt
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29E ZONDAG DOOR HET JAAR
19.00 u. Consecratiefeest H. Pauluskerk(26) - OLV van Lourdes
19.00 u. OLV van Lourdes
19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
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Zaterdag 27 okt
Maandag 29 okt
Woensdag 31 okt

Zaterdag 3 nov
Maandag 5 nov
Woensdag 7 nov

30E ZONDAG DOOR HET JAAR
19.00 u. OLV van Lourdes
19.00 u. OLV van Lourdes
19.00 u. Vooravond van Allerheiligen
Voor alle Overleden parochianen
31E ZONDAG DOOR HET JAAR
19.00 u. OLV van Lourdes
19.00 u. Willy van Hees en overl. Ouders Keijzers-Franken
19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven

32E ZONDAG DOOR HET JAAR
Zaterdag 10 nov 19.00 u. Jrd Leendert Beeren
Maandag 12 nov 19.00 u. OLV van Lourdes
Woensdag 14 nov 19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
33E ZONDAG DOOR HET JAAR
Zaterdag 17 nov 19.00 u. OLV van Lourdes
Maandag 19 nov 19.00 u. OLV van Lourdes
Woensdag 21 nov 19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
CHRISTUS, KONING VAN HET HEELAL
19.00 u. Jrd Overl. echtpaar Jozef en Maria Koloziejczak-Kusters;
Jrd Vic Hendriks en overleden ouders Hendriks-Spijkers
Maandag 26 nov 19.00 u. OLV van Lourdes
Woensdag 28 nov 19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven

Zaterdag 24 nov

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 17 november bij:
Diaken R. Fleischeuer 4528072, Administratie 4512275,
Het Priesterteam, Kerkbestuur of assistente sacristie.
Gedoopt: Noor, 30-9-2012 dochter echtp Peeters-Leenaerts, Andersonstr 4
Gefeliciteerd, Wij bidden dat Noor onder de goede zorgen van haar ouders, peetouders en
van de hele geloofsgemeenschap, moge opgroeien tot een goed christen.

Overleden
Harry Houben, Smithlaan 117, 84 jaar

 30-09-2012

Moge hij rusten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer.
Allerheiligen/Allerzielen
1x per jaar herdenkt de parochie alle mensen uit haar midden die het afgelopen jaar
gestorven zijn. Het is goed om één keer per jaar samen stil te staan bij al die mensen die
PAROCHIEBLAD H. PETRUS EN H. MICHAËL – H. BERNADETTE – H. PAULUS

19

ons voorgegaan zijn in een christelijk leven. Deze gedenkdag heet heel toepasselijk:
Allerzielen en is onlosmakelijk verbonden met Allerheiligen. Dan herdenkt de kerk álle
heiligen die in de loop der eeuwen geleefd hebben en letterlijk een voorbeeld voor ons zijn
geworden. Op 1 november vieren we het feest van Allerheiligen en op 2 november
Allerzielen. Op de zondag vooraf en daaropvolgend zijn de 2 Allerzielendiensten:
Op Zondag 28 oktober om 15.00 uur gedenken we onze overledenen tijdens de
Allerzielendienst bij het reliekengraf van deken Tijssen op de begraafplaats. NB: er is ook
op zondag 4 november om 15u een Allerzielendienst op het kerkhof!
Uit de St. Paulusparochie werden in het afgelopen jaar tot God geroepen
Mevr. Mia Lebens (93)

Dhr. Harry Houben (84)

Deze overleden parochianen worden bijzonder herdacht in de H.Mis aan de
vooravond van Allerheiligen op woensdag 31 oktober om 19.00 uur.

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

Pastoraal Team:

Contact:

Pastoor-deken W. van Rens, Kloosterplein 10
Pastoor P. Kerkhofs, Heistraat 9, Einighausen
Kapelaan A. van der Wegen, Oude Markt 24
Diaken B. ter Haar, Baandert 23
Diaken R. Fleischeuer, Patchstraat 2

4512275
 4516089
 4512628
 4513381
 4528072


Centrale administratie parochiecluster:
Kloosterplein 10  4512275
e-mail: kantoor-fedpetrus@123telcom.nl
Voor het persoonlijk opgeven van misintenties
of bespreken van overige zaken is de administratie geopend
op maandag t/m vrijdag, tussen 10 en 12.30 uur!!

mbt H. Doopsel:
Diaken B. ter Haar:  4513381
mbt H. Huwelijk:
Deken Van Rens:



4512275

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

Het volgende parochieblad verschijnt op 26 november en loopt tot 8 januari 2012.
Kopij aanleveren vóór 18 november op de administratie
Kloosterplein 10 - kantoor-fedpetrus@123telcom.nl
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