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Dit parochieblad is bedoeld voor een periode van 6 weken.
De volgende aflevering verschijnt 4/5 mei 2013.
Voor parochianen is dit blad gratis: voor opgave zie blz. 20

E e r s t V o e t w a s s i n g en d a n P a s e n
Zie je Hem zitten
op zijn knieën,
de maaltijd onderbroken,
met een kom water
en zijn linnen gordeldoek?
Hij wast het vuil
van overschreden voeten,
droogt ze met zorg
zoals geen ander doet

(van Coby Poelman-Duisterwinkel)
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Heb ik ooit iemands voeten
zo gewassen
buiten mijn eigen kinderen om?
Hoe vaak nam ik
de vuilheid van de ander
zodat hij zonder vuil
weer verder kon?
Heer, leer mij toch
bij 't zien van vuil
mijn neus niet op te trekken
maar net zo liefdevol als U
mijn armen uit te strekken.
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EEN NIEUWE PAUS
Onderstaand treft u een mooi artikel aan van een bekende journalist Pedro
Rademacher naar aanleiding van onze nieuwe Paus Fransciscus. Hij schreef dit
voor het voetbalblad van NKS-Voetbal en wij mogen er dankbaar gebruik van
maken. Wij weten immers dat velen enthousiast en met grote interesse in de
afgelopen week de komst van de nieuwe Paus met vreugde hebben begroet.
Hieronder een bijzonder getuigenis.
Deken W. van Rens

DE GEWONE MAN
Ik wist lange tijd niet precies wat het betekende om katholiek te zijn. Wat is katholieke
identiteit? Je ouders hebben je ooit laten dopen, je deed op heel jonge leeftijd de
communie, net als alle andere kinderen in de klas, op eentje na. Die jongen deed de
communie niet. En als wij ter voorbereiding naar de kerk gingen, bleef hij alleen
achter in de klas en maakte prachtige tekeningen. Dat vonden wij niet vreemd.
Niemand die er iets van zei. Ergens medio jaren ’90 van de vorige eeuw raakte ik in de
goede week voor Pasen min of meer per toeval terecht in de Spaanse stad Malaga. In
de goede week trekken daar dagenlang enorm lange processies door de straten van de
stad. Met schetterende blaasmuziek, getrommel en gepassioneerd gezang dragen
duizenden processiegangers kolossale heiligenbeelden door de straten van de oude
stad. Gadegeslagen door honderdduizenden toeschouwers aan de kant en thuis voor de
buis. Ondanks de taalbarrière, ondanks het cultuurverschil voelde ik mij buitengewoon
thuis. Deze oude rituelen, deze gepassioneerde, schaamteloze verering voelden als een
bevrijding: het ronduit uitkomen voor je geloof, je hoop en je liefde. In een vreemde
stad, te midden van honderdduizenden vreemdelingen voelde ik me desondanks één
met hen. Ik was familie. Datzelfde gevoel had ik vorige week voor de buis, bij de
bekendmaking van de nieuwe paus. Toen tijdens de live-reportage vanuit Rome
langzaam maar zeker bekend werd wie hij was, wat hij gedaan heeft, waar hij voor
staat en hoe hij zich voortaan zal noemen, raakte ik gaandeweg ontroerd. De gewone
man als paus. Sindsdien volg ik hem bijna op de voet. Niet dat ik wonderen van hem
verwacht. Maar als ik lees dat hij een blindengeleidehond zegent, groeit mijn hoop.
Als ik lees dat hij actief supporter is van de Argentijnse voetbalclub San Lorenzo, als
ik hem hoor preken dat “barmhartigheid de krachtigste boodschap van de Heer is”,
groeit mijn geloof. Misschien lukt het deze paus om van alle katholieken weer één
hechte familie te maken. Een familie die niet gesloten en eenkennig is, maar openstaat
voor alle families en voor iedereen die toevlucht zoekt. Misschien geeft hij de
katholieken in ons land weer wat meer geloof en zelfvertrouwen, nu die zo gebukt
gaan onder spervuren van negatieve publiciteit, openlijke spot en snerend sarcasme in
de media en in menige volksmond. Een familie bestaat uit mensen, en mensen maken
fouten, helaas. Niets menselijks is het katholicisme vreemd. En wat onze
tekortkomingen betreft alleen nog dit: wie zonder zonden is, werpe de eerste steen.
Pedro Rademacher
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UITGEROEPEN ALS DE PAROCHIE VAN HET JAAR 2013
Beste parochianen,
Mij is gevraagd om iets te schrijven voor het parochieblad met betrekking tot de prijs
die ons is toegekend met betrekking tot het jeugdwerk in ons parochiecluster. Eerlijk
gezegd vind ik dat niet gemakkelijk. Waar begin je en waarover vertel ik u. Daarbij
wil ik het ook niet te lang maken. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst! Ja, dus ook
de toekomst van onze Kerk! Het is een klus, dat hoef ik u niet te zeggen. Vrijwel
direct na mijn benoeming alhier ben ik op zoek gegaan na een geschikte locatie voor
jeugdwerk. In mijn vorige parochies in Heerlen heb ik mij ook heel bijzonder ingezet
voor de jeugd. Na een paar maanden heb ik toestemming gekregen om gebruik te
maken van een paar ruimtes in het voormalige dominicanenklooster naast de
Michielskerk. We hebben hier een hele mooie tijd gehad. Na twee jaar moesten wij
verhuizen en zijn we op de Leyenbroekerweg 31 in het oude magazijn van Durlinger
terechtgekomen. Dank aan de eigenaar!
Iedere zaterdagmiddag zetten wij hier de deuren open voor alle kinderen van Sittard
en omgeving en soms ver daarbuiten. De club heeft de naam ZMC (zaterdagmiddagclub) gekregen. Het aantal kinderen is meestal tussen de 80 en 120. We hebben alles
waar kinderen van kunnen dromen! Springkussens, trampolines, skelters, lego,
voetbaltafels, flipperkast, voetbalzaal, zitzakken, etc…. Daarnaast wordt iedere
zaterdag ook nog het een en ander aangeboden, door de vrijwilligers. In de knutselen chemo-technico-ruimte en er wordt gekookt. Dank aan de vrijwilligers.
Maar ook bieden wij onze jeugd geestelijk voedsel aan. Iedere zaterdag gaan de
deuren om 13.15 uur open. Tot 14.15 uur lopen kinderen binnen. Dan loopt er een
kind met de bel rond en komt alle jeugd samen in de centrale ruimte. Hier begroet ik,
als kapelaan, alle kinderen en ga voor in gebed. Ik bid voor ons die aanwezig zijn.
Dat er heel veel vriendschap en vrede in onze harten mag zijn. Dan pas wordt het
weer een prachtige middag van wij-samen! Daarna gaan de kinderen van 12 en ouder
naar beneden er krijgen daar catechese en de jongere kinderen krijgen boven een
verhaal. Het is meestal een verhaal uit de bijbel of over een heilige of over een
kerkelijk feest. Iedereen neemt eraan deel. Na dit inhoudelijk moment kondig ik aan
wat er naast het aanwezige spelmateriaal nog extra aangeboden wordt. Dit varieert
van het maken van allerlei knutselwerkjes tot wat lekkers op het culinaire vlak of
tandpasta, badbruisballen of kaarsen in de chemo-technico-ruimte. Kortom proberen
wij op een sportieve en spelende wijze, in een tijd die gekenmerkt wordt door
geestelijke leegte en individualisme, met heel veel liefde en geduld op allerlei fronten
hier een tegenwicht aan te bieden. Zo proberen wij ook iedere week opnieuw één
grote familie te zijn. Mocht u meer wille weten, bent u altijd welkom op
zaterdagmiddag of onze site bezoeken www.zmc-sittard.nl
Met hartelijke groet en Gods zegen,
uw kapelaan A. van der Wegen.
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DHR. FER MENNENS -- DHR BAER SMIT -- KERKELIJK EERBETOON
Beide bovengenoemde heren zijn respectievelijk secretaris en voorzitter van ons
Kerkenwachtgilde en onlangs bij de jaarvergadering werden zij beide verrast met Kerkelijk
Eerbetoon. Vlak voordat Paus Benedictus aftrad heeft deze paus nog een document
ondertekend waarbij hij zijn bijzondere Zegen gaf aan gelovigen die zich bijzonder voor onze
kerk inzetten. De deken kwam zelf juist terug uit Rome en had deze mooie documenten mogen
ontvangen om zijn parochianen daarmee te eren. Voorzitter Smit dacht aanvankelijk dat de
aftredende secretaris dit eerbetoon kreeg, maar was “overvallen” dat ook hij deze Pauselijke
Zegen met document kreeg aangereikt. Dit drukt wel bijzonder uit uw verbondenheid met Paus
en Kerk, maar ook onze dankbaarheid en erkentelijkheid. Onder applaus ontving zij deze
“Zegen” en we hopen dat de Goede God hen nog vele jaren de kracht geeft hun dienstbaarheid
en trouw aan de Kerk te mogen betonen. Heren Fer Mennens en Baer Smit:
Proficiat en veel dank!
Deken W. van Rens
V A S T E N A KT I E 2 0 1 3

Tienduizenden mensen ontvluchten jaarlijks de schrijnende armoede, de
uitzichtloosheid en het geweld in Honduras. Ze gaan op weg naar de Verenigde
Staten, hun ‘Beloofde Land’, op zoek naar een toekomst en een menswaardig
bestaan. Slechts een paar procent van de migranten bereikt de VS voor een leven
als illegale werkkracht. De anderen worden opgepakt en teruggestuurd. Ze
komen ontgoocheld, beschadigd, beroofd en gewond terug. Als ze de reis
tenminste hebben overleefd.
De zusters Scalabrinianas vangen teruggestuurde migranten én hun gezinnen liefdevol
op en helpen hen weer op weg. Hun voorvrouw, zuster Valdete, maakt vrijwel
dagelijks hartverscheurende situaties mee als ze op het vliegveld teruggestuurde
migranten opvangt. Ze wanhoopt echter nooit: “Als ik deze mensen in hun ogen kijk,
wil ik hen hoop geven, want ik zie kinderen van God”. In de media worden we
regelmatig geconfronteerd met het drugsgeweld in landen als Guatemala, Honduras en
Mexico. Minder bekend is dat jaarlijks honderdduizenden mensen de armoede en
uitzichtloosheid in hun land achter zich willen laten door uit te wijken naar de
Verenigde Staten. Ze willen er voor zichzelf en hun gezin een betere toekomst vinden.
Hun ‘American dream’ blijkt in het overgrote deel van de gevallen echter een
regelrechte nachtmerrie te zijn. Zeker na de desastreuze gevolgen van de orkaan Mitch
in 1998 werd het leven van deze kwetsbare mensen nog moeilijker: landbouwgronden
werden onbruikbaar, sloppenwijken werden weggespoeld, gebouwen en wegen
verwoest. Wonen en werken in de VS lijkt voor velen de enige uitweg uit deze
uitzichtloze situatie. En zo wonen naar schatting tussen de 800.000 en 1 miljoen
Hondurezen in de VS. Dat is bijna 15% van de bevolking! Zuster Valdete maakt
vrijwel dagelijks hartverscheurende situaties mee, ze hoort dramatische verhalen en
ontmoet gebroken mensen. Ze wanhoopt echter nooit: “Ik zie God in ieder gezicht,”
zegt ze. “Ik kan niet aan economie en geweld denken als ik deze mensen in hun ogen
kijk. Ik wil hen hoop geven, want ik zie kinderen van God. Wilt u meer weten? Voor
verdere informatie: Lees via uw PC op http://vastenaktie.nl/het-doel/honduras/ In dit
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parochieblad vindt u ingesloten weer het bekende Vastenzakje. Ook treft u weer (ook
in de kerk) een folder aan met allerlei informatie over deze Vastenaktie. De zakjes
worden in de Goede Week, 25 t/m 30 maart, huis-aan-huis opgehaald. Een karwei
waarin onze vrijwillige collectanten heel wat tijd en energie steken. Helpt u een handje
mee door hen vriendelijk te ontvangen en het Vastenzakje al gevuld klaar te hebben
liggen! Overigens is hulp bij het ophalen óók nog zeer welkom. Hebt u in de Goede
Week een paar uurtjes tijd om te collecteren, belt u dan even de administratie:
Denk in deze Vastentijd aan onze arme medemens en geef uw vastenoffer
via Vastenzakje, offerblok in de kerk of giro 1996699 van ‘Kerk en Wereld’ te Sittard.

GEBEDSINTENTIES
De pauselijk aanbevolen gebedsintentie voor de maand april luidt:
‘Dat de openbare en biddende viering van het geloof voor de
gelovigen bron van leven mag zijn’. De gebedsintentie voor de
missie luidt: Missiekerken: Dat de particuliere Kerken in de
missiegebieden teken en instrument mogen zijn van hoop en
verrijzenis.
Voor de maand mei luidt de aanbevolen pauselijke intentie: ‘Dat de
dienaren van het recht altijd integer en met een oprecht geweten
mogen handelen’. De gebedsintentie voor de missie luidt dan: Dat
de seminaries, in het bijzonder die van de missiekerken, herders
mogen vormen naar Christus’ Hart, geheel toegewijd aan de
verkondiging van het Evangelie.

april
2013

mei
2013

Denkt u aan uw kerkbijdrage?!
Parochie H. Bernadette – Baandert:
Kerkbijdrage: Giro 157.19.73
Parochie H. Paulus – Limb’veld:
Kerkbijdrage: Giro 3268633

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

BISDOM ORGANISEERT WEEKEND VOOR GEZINNEN

Het bisdommelijk Centrum voor Huwelijk en Gezin nodigt alle gezinnen uit
voor het 6e Gezinsweekend dat wederom in kloosterdorp Steyl wordt gehouden.
Het weekeinde vindt plaats van vrijdagnamiddag 12 april tot zondagmiddag 14
april. In het internationale Jaar van het Geloof verdiepen de deelnemers zich in
vragen rond het thema 'Geloof in het gezin'.
Wat is het geloof? Een gevoel, een antwoord, een kwestie van willen? Hoe kom ik tot
geloof en hoe kan ik het geloof bewaren? Geloven kun je toch ook zonder de Kerk, of
misschien tóch niet? Hoe geef je het geloof door in gezin en parochie.? Allemaal
vragen die aan de orde komen tijdens het weekeinde.
Voor de kinderen zijn er, onder deskundige leiding, aparte programma's in
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verschillende leeftijdsgroepen. Daarnaast zijn er gezamenlijke eucharistievieringen,
maaltijden en momenten voor het hele gezin en de echtparen onderling.
Deelname kost rond de € 180,- per gezin, hetgeen een bijdrage is in de werkelijke
kosten. Nadere informatie en opgave is mogelijk via m.rademaker@bisdomroermond.nl . En kijk ook eens op www.huwelijkengezin.nl

Johannespassion

in St.-Petruskerk op Palmzondag 24 maart 2013
om 16u door AD MOSAM

Na zeven jaar staat in 2013 weer de Johannespassion op de lessenaar van Collegium
AD MOSAM. Solisten: o.a. de rijzende ster Kevin Skelton (tenor), Magalie Regnet
(sopraan) en Hanna Kopra (alt). Concertmeester: Swantje Hoffmann. Muzikale
leiding: Huub Ehlen.24 maart 2013
16:00 uur
Sittard, St.Petruskerk
Toegangskaarten via: info@admosam.nl / 046-4520721, of aan de ingang van de kerk
vanaf 45 minuten voor aanvang van de passie.Website: www.admosam.nl (persfoto’s:
http://www.admosam.eu/?page_id=29)
NB Vanwege dit concert wordt op diezelfde zondagmiddag de gebruikelijke
Vesperdienst gehouden om 16u30 in de St.-Michielskerk aan de Markt.

RED DE SCHILDERIJEN VAN DE MICHIELSKERK !!

In de Sittardse Sint-Michielskerk bevinden zich vier grote schilderijen uit
de 18e eeuw. Deze doeken zijn in deze kerk gekomen, toen het gebouw nog
onderdeel was van het dominicanenklooster. Ze tonen voorstellingen van de
aanbidding door de herders, de kroning van Maria, Dominicus die de
rozenkrans ontvangt en de geheimen van de rozenkrans. In 2011 werd
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geconstateerd dat de schilderijen dringend gerestaureerd moesten worden:
stukjes olieverf vielen al van de doeken. In 2012 konden door steun van diverse
instanties de twee eerste doeken volledig gerestaureerd worden. Voor de tweede helft
van het restauratieprogramma staan al middelen ter beschikking, maar het volledige
benodigde bedrag is nog niet bereikt. Uw steun kan ons verder helpen. Giften
zijn welkom op rekening Giro 1032540 - Rabobank 147603676 t.n.v. Parochie HH.
Petrus en Michaël te Sittard o.v.v. restauratie schilderijen Sint-Michiel

VASTENAKTIE 2013
“Voor menswaardigheid in Honduras, Zuid- Amerika,
**
Vergeet de allerarmsten niet!”!!
**

Missieburo Roermond

VOOR EN NA PASEN:
Bisschop wijdt heilige oliën tijdens Chrismamis woensdag 27 maart
In alle kathedralen worden tijdens een feestelijke viering op of rond Witte Donderdag de
heilige oliën (de chrismata) gewijd. Deze worden het komende jaar gebruikt bij de toediening
van de sacramenten, zoals het doopsel, vormsel en het sacrament der zieken. Ook vernieuwen
de priesters tijdens deze zogeheten Chrismamis hun wijdingsgelofte aan de bisschop. Aan het
eind van de plechtigheid worden de oliën verdeeld over de parochies. In ons bisdom
Roermond wordt deze plechtigheid sinds een aantal jaren gehouden op de vooravond van
Witte Donderdag. Dit jaar is dat op woensdag 27 maart. Bisschop Frans Wiertz gaat dan
voor in een feestelijke eucharistieviering in aanwezigheid van de kanunniken, de dekens van
de Limburgse dekenaten en een groot aantal andere priesters en diakens. Ook zijn er
vertegenwoordigers van veel parochies aanwezig om de oliën in ontvangst te nemen. De
plechtigheid vindt plaats in de Sint Christoffelkathedraal aan de Markt in Roermond en is
voor iedereen toegankelijk. Aanvang: 19.00 uur.
.

DAGBEDEVAART BANNEUX

Op woensdag 15 mei wordt weer een bezoek gebracht aan het
Maria-bedevaartsoord Banneux. Op het programma staan vermeld:
een H. Mis, diner, Rozenkransgebed, Lof met ziekenzegening en
natuurlijk zal niet ontbreken: koffie met vlaai. Kosten € 39,50 pp.
(wilt u alleen busvervoer dan zijn de kosten € 18,50 p.p).
Informatie en opgave voor Dagbedevaart Banneux Zuid-Limburg (vóór 24 april) bij Mw.
R.Gieskens, Mgr. Claessensstr. 33  046-4519039 of via kantoor Limburgse bedevaarten 
043-3215715 of mail: banneux@bedevaarten.com.

Twee Gebedsdagen: Biddende Moeders en Oma’s voor onze Kinderen
Dit jaar zijn er in Limburg 2 gebedsdagen waarbij Biddende Moeders samenkomen. In
Limburg zijn inmiddels dertig groepen van biddende moeders actief. Regelmatig komen hierin
(groot)moeders bij elkaar om voor hun eigen (klein)kinderen en andere kinderen te bidden. De
data zijn: Dinsdag 23 april 2013 in de parochiezaal naast de kerk “De Verrezen Christus””
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Nassaulaan 1 in Weert en op 7 mei 2013 in Trefcentrum Edith Stein, Diepstraat 4 in Echt.
Vanaf 9u30 is men welkom, het programma begint op beide dagen om 10u en loopt tot 15u30.
U kunt het beste zich melden bij het secretariaat Mevr. Myriam Rademaker. De dagindeling
bestaat onder meer uit een inleiding, gebedsuur en eucharistieviering. Deelname is gratis (zelf
lunchpakket meenemen, voor koffie/soep wordt gezorgd). Aanmelden en info: chg@bisdomroermond.nl of (0475) 386892 .Meer info over Biddende Moeders: www.mothersprayers.org

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

Za. 23 maart (14.30 - 16.30 u)
Middag
Leven met de dood
Leiding: Dhr. Leo Fijen
Kosten: € 10,00

Do.18 april (17 u) – zo. 21 april (14u)
Retraite in stilte
De grote Karmel-heiligen: Jan van het Kruis,
Teresia van Avila en Teresia van Lisieux
Leiding: Pater Jan Bonten, OCD Kosten: € 150,00

Do. 9 mei (17 u) - zo. 12 mei (17 u) = Hemelvaart
Weekend (voor 28 - 45 jarigen)
Veilig in Christus’ Kerk
Leiding: Pastoor Martin Otto
Kosten: € 120,00
INFORMATIE: Bezinningshuis Regina Carmeli, Kollenberg 2, 6130 AA Sittard,
 
 4525380, Zr. M. Gisela of www.reginacarmeli.nl.

SPIRITUALITEIT EN NOVEEN (GESCHREVEN DOOR LOUISE LENEMAN)
In het kerkgebouw staan bij het beeld van Sint Jozef een aantal kaarsen die gegarandeerd negen
etmalen branden. Noveenkaarsen. Aangestoken door mensen die gedurende die dagen voor een
speciale intentie bidden. Een traditie in de katholieke kerk die teruggaat naar een gebeurtenis
die in het Nieuwe Testament wordt beschreven.. Maria bidt na de hemelvaart van haar
goddelijke Zoon samen met de apostelen om de komst van de Heilige Geest. Na negen dagen
verschijnt deze in de vorm van vurige vlammen.
Op de website van de zusters Clarissen valt er onder meer over dit onderwerp te lezen:
„Meestal wordt er bij een noveen de tussenkomst van een of meer heiligen ingeroepen. Zij
kunnen als vriendinnen en vrienden van God uw gebed met een goed woordje ondersteunen.”
Nuchter en met realiteitszin lichten de zusters toe: „Het is niet zo, dat God, omdat u een noveen
bidt, precies doet wat u van Hem vraagt. Hij doet vaak anders dan wij vermoeden.” Deze
relativerende opmerking is misschien een reactie op een advertentie die van tijd tot tijd in
kranten opduikt. Daarin wordt men opgeroepen om een noveen te houden op voorspraak van de
H. Clara om ‘positieve’ zaken te vragen (lijkt me vanzelfsprekend) en om twee dingen te
vragen die onmogelijk lijken. Weliswaar staat er in het Evangelie dat voor God niets
onmogelijk is, maar Jezus zelf bidt tot Hem: „Niet mijn wil, maar Uw wil geschiede.” Gods
wegen zijn vaak ondoorgrondelijk. Toch vinden er verhoringen plaats die meer dan toevallig
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zijn. ( De Franse auteur Théophile Gauthier schreef ooit: ‘Het toeval is wellicht het pseudoniem
van God incognito.’)
Van dichtbij mocht ik eens zo’n ‘toeval’ meemaken. Tijdens een retraite vertelde een van de
deelneemsters, dat haar dochter door een vriend bewerkt was om lid te worden van een club die
met zwarte magie werkte. Ze was heel agressief, dronk en gebruikte drugs. Ze vormde een
bedreiging voor haar omgeving. De priester die de retraite leidde vroeg aan alle aanwezigen om
voor dit meisje een noveen te houden en iedere dag de litanie van het Kostbaar bloed van Jezus
Christus te bidden. Hij had ervaring met exorcisme en wist dat deze litanie een van de
krachtigste gebeden is. (Het gebed staat in het Katholiek Gebedenboek, samengesteld door dr.
J. Bots en dr. J. Hermans.) Met de hele groep hebben we die litanie toen intens gebeden;
sommigen gingen er zelfs voor vasten. Na negen dagen kreeg het meisje heftige ruzie met haar
vriend en maakte het daarna definitief uit. Enige tijd later was ze van de drank en drugs af.
Inmiddels is ze getrouwd en leidt met haar gezin een harmonieus bestaan.
Wij worden gehoord door God; daarvan ben ik overtuigd. Hoe en wanneer is Zijn zaak. Geloof
en vertrouwen de onze!!.
(Louise Leneman)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

NIEUWKOMERS WELKOM
O

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!

GEZINSVIERING PALMPASEN - tevens Presentatieviering PAASMAANDAG
Op zaterdag 23 maart a.s. is er om 18.00 in de St.-Petruskerk weer
een speciale Gezinsviering! Met palmtakjes en versierde Palmpasenstokken vieren en gedenken we op deze vooravond van Palmzondag
de intocht van Jezus in Jeruzalem. Tevens zullen in deze H.Mis de
Communicantjes van dit schooljaar zich aan de parochie presenteren.
Van harte welkom! Ook op Paasmaandag, 1 april a.s. is om 11.30
uur een Gezinsmis, met aansluitend paaseieren zoeken!
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GEDOOPT
Sascha, zoon van echtpaar Keulers-Scheffer, Rembrandtstr 54, Sittard
Syara, dochter v.echtp. Wintraeken-Stultiens, Dr.Poelsstr 11, Einighausen
Danique, dochter v. echtp. Gossé-Kusters, Caumerbeek 19, Geleen
Charlize, dochter v. echtp. Hamers-Boetzkes, Betuwestraat 42, Sittard

24-2- 2013
3-3- 2013
10-3- 2013
17-3- 2013

Gefeliciteerd! Wij bidden dat Sascha, Syara, Danique en Charlize 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.

KERKELIJK HUWELIJK
gaan huwen:
Pascal Gerads en Odette Limpens, Liviusstraat 21,

26 april 2013 (H.Petruskerk)

‘God, onze eeuwige Vader, beware u in eenheid van hart en
moge de vrede van Christus steeds wonen in u en in uw huis’ (Uit de huwelijksliturgie)

Aanstaande bruidsparen die voornemens zijn een kerkelijk huwelijk te sluiten, neemt u a.u.b.
contact op met de deken. Minstens een half jaar voor de geplande trouwdatum! U kunt
contact opnemen met de deken  046-4512275 en/of diaken Ter Haar:046-4513381.

VASTENAKTIE 2013
“Voor menswaardigheid in Honduras, Zuid- Amerika,
**
Vergeet de allerarmsten niet!”!!
**

Missieburo Roermond

OVERLEDEN
Betsy Messing-van Alst, Gelderhof 8, 84 jaar
Rufin Kabuth, Putstraat 65, 90 jaar
René Klijberg, Odasingel 639, 90 jaar
Hein Bovendeaard, Odasingel 1015, 77 jaar
Frieda Rouschop-Limpens, Henri Weltersstr 11, 87 jaar
Gertha Schulpen-Janssen, Smithlaan 151, 93 jaar
Zr. Gabriël (G.H. Corpelijn), Plakstraat 24, 91 jaar
Thom Philippen, Beukenlaan 10, 87 jaar

†
†
†
†
†
†
†
†

20- 2- 2013
19- 2- 2013
1- 3- 2013
3- 3- 2013
5- 3- 2013
7- 3- 2013
11- 3- 2013
14- 3- 2013

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

UW AANDACHT S.V.P.
GOEDE WEEK
Zaterdagavond 23 maart: 18.00 uur Gezinsmis met Palmpasenstokken
Zondag 24 maart: Palm- of Passiezondag: aan het begin van alle vieringen wijding van de
palmtakken en lezing van het palmevangelie van Marcus.
Van 25-30 maart: Goede week: huis-aan-huis-inzameling van de Vastenzakjes!
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Maandag 25 maart: aansluitend aan de avondmis van 19.00 uur in de St.-Pauluskerk,
Limbrichterveld: Boeteviering ter voorbereiding op het Paasfeest, met aansluitend de
mogelijkheid het Sacrament van Boete en Verzoening persoonlijk te ontvangen.
Dinsdag 26 maart: aansluitend aan de avondmis van 19.00 uur in de St.-Petruskerk:
Boeteviering ter voorbereiding op het Paasfeest, met aansluitend de mogelijkheid het
Sacrament van Boete en Verzoening persoonlijk te ontvangen.
Donderdag 28 maart: Witte Donderdag: Wij vieren en gedenken de instelling van de heilige
Eucharistie en het heilig Priesterschap door onze Heer Jezus Christus. Vanaf
16.00 uur wordt de H. Paascommunie gebracht aan zieken en aan-huis-gebondenen.
Om 19.00 uur wordt in de St.-Petruskerk voor de drie parochies gezamenlijk de
Plechtige H. Mis van Witte Donderdag gevierd, m.m.v. het Michielkoor,
waarna tot 24.00 uur gelegenheid is tot stille aanbidding van het heilig Sacrament.
Vrijdag 29 maart, Goede Vrijdag: Verplichte vasten- en onthoudingsdag.
Wij vieren en gedenken het heilbrengende lijden en sterven van onze Heer
Jezus Christus. Om 15.00 uur in de St.-Petruskerk (óók in de Pauluskerk)
de plechtige Kruisweg. Om 19.00 uur in de St.-Petruskerk de plechtige
liturgie van Goede Vrijdag met lezingen, het lijdensverhaal, de kruisverering
en de H. Communiedienst.
PAASTIJD
Zaterdag 30 maart, Paaszaterdag of Stille Zaterdag:
Om 21.00 uur begint de Paaswake (Pauluskerk: 20.30 u), waarin de Paasboodschap van de
Verrijzenis wordt verkondigd en uitgejubeld, en onze doopbeloften hernieuwd worden.
Zondag 31 maart, Hoogfeest van Pasen, Verrijzenis van de Heer. Wij vieren de Verrijzenis
van onze Heer Jezus Christus, waarmerk en onderpand van onze eigen verrijzenis uit de dood.
Maandag 1 april: Paasmaandag, Maandag onder het octaaf van Pasen.
De Missen zijn als op zondag. De H.Mis van 11.30 uur is een Gezinsmis;
aansluitend zijn alle kinderen uitgenodigd mee te gaan paaseieren zoeken; bij
mooi weer buiten, bij slecht weer in ZMC-honk (Leijenbroekerweg 31)
Dinsdag 2 tot en met zaterdag 6 april: Paasoctaaf: een week lang vieren wij het Hoogfeest
van Pasen, van de Verrijzenis van de Heer.
Zondag 7 april: Tweede Zondag van Pasen, Zondag vd Goddelijke Barmhartigheid,
Beloken Pasen.
Maandag 8 april: Maria Boodschap-Hoogfeest Aankondiging van de Heer ipv 25 maart
Zondag 14 april: Derde Zondag van Pasen.
Zondag 21 april: Vierde Zondag van Pasen
Zondag 28 april: Vijfde Zondag van Pasen. Na de Hoogmis van 9u30 in de St.-Michielskerk
vindt in het portaal of voor de Kerk de wijnzegening plaats van de St.-Rosawijn!!
Dinsdag 30 april: van Koninginnedag naar Huldiging Koning
Om 11.00 uur is er in de St-Petruskerk een Oecumenische Gebedsviering, opgeluisterd door
onze harmonie St. Joseph en mannenkoor Si-Tard.
Ook in de Meimaand houden we op de Donderdagavond Lof en Rozenhoedje in Petruskerk.
Vrijdag 3 mei: Eerste Vrijdag van de maand, toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus. Vanaf
17.00 uur wordt de Heilige Communie rondgebracht aan zieken en aan-huis-gebondenen.
Zaterdag 4 mei: Bij gelegenheid van de Dodenherdenking is er om 18.45 uur een
gebedsdienst in de kapel van de Zusters van St. Agnetenberg in de Plakstraat, mmv het
Michielkoor, en aansluitend een stille tocht naar de begraafplaats.
Zondag 5 mei: Zesde Zondag van Pasen; tevens Bevrijdingsdag.
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Heeft u tijd om mee te helpen de Vastenzakjes op te halen? Graag!
Belt u even de administratie:  4512275
EN HEBT U ZICH AL GEMELD……of jammer dan voor de allerarmsten?

KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES
Attentie: het vólgend parochieblad bestrijkt de periode van 13 mei tot 25 juni 2012.
Misintenties die u daarin graag vermeld wilt zien, dienen uiterlijk opgegeven te zijn op
woensdag 2 mei 2012 op de pastorie: Kloosterplein 10, ofwel via  4512275 - of via e-mailadres: 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
19.00 uur gestev levenden en overledenen
Zaterdag 23 maart
vd fam. Bitsch-Lejeune
18.00 uur Gezinsmis gestplev v zielenrust
Donderdag 28 maart, Witte Donderdag
van het overl echtp Jan Gerard Grijs en
08.00 uur geen H. Mis
Maria Hubertina Catharina Krux; gestpljrd
PAASTRIDUÜM:
Jes Beaumont en v Jo van Mulken;
AVONDMIS WITTE DONDERDAG: VIERING
gestplev Robert Thijssen en lev. en overl
VAN DE INSTELLING VAN DE H. EUCHARISTIE, VAN
vd fam Thijssen en Sevens; plev overl
HET SACRAMENT VAN HET PRIESTERSCHAP EN VAN
ouders Storms; plev overl ouders
HET GEBOD VAN DE NAASTENLIEFDE
Sijstermans; nadienst: Hein Bovendeaard,
19.00 uur gestplev voor de zielenrust van
Gertha Schulpen-Janssen, Thom Philippen
mgr Ben Janssen; gestjrd Sef Heuts; echtp
(samenzang)
Caulfield-Tholen; (Michielskoor)
GOEDE WEEK
Vrijdag 29 maart, Goede Vrijdag
Zondag 24 maart, Palm- of Passiezondag
15.00 uur Kruisweg (samenzang)
11.30 uur gestpljrd Mia Zentjens-Paes en
19.00 uur Kruisverering (samenzang)
Wiel Zentjens; pljrd Arno en Els DieterenZaterdag 30 maart, Stille Zaterdag
Honings; intentie v Gerard Sluijs; plev voor
HOOGFEEST VAN PASEN
heilige priesters, religieuzen en de vrede in
HEILIGE PAASNACHT
de wereld; (Petruskoor)
16.30 uur Vespers in de St.-Michielskerk
Maandag 25 maart
Maandag in de Goede Week
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
21.00 uur Paaswake: gestplev levende en
19.00 uur v Nico Bitsch, priester, gestev
overl leden vd fam Triepels-Vermij en
Marijke Eijgelshoven-Eyckeler
Jansen-Renckens en voor Zef en Truus
Dinsdag 26 maart
Triepels-Janssen; gestplev v de zielenrust
Dinsdag in de Goede Week
van het overl echtp Jan Gerard Grijs en
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
Maria Hubertina Catharina Krux; overl
19.00 uur ev.fam Wyszenko, Meerts en
grootouders Simonis-Tummers en ouders
Hendriks;
Hage-Simonis; gestev echtp Caulfield19.30 uur Boeteviering (samenzang)
Tholen; gestpljrd Jean Willems; plev
Woensdag 27 maart
Gertruda Dieteren-van Neer; plev ouders
Woensdag in de Goede Week
Gieskens-Martens en ouders Gieskens08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen ;
Muijres; nadienst: Hein Bovendeaard ,
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Gertha Schulpen-Janssen, Thom Philippen
(Petruskoor)
Zondag 31 maart, Paaszondag,
Verrijzenis van de Heer
11.30 uur gestpljrd ouders CustersStassen; gestpljrd overl echtelieden Harry
Marx en Philomène Marx-Donners;
gestpljrd overl fam Mertens-Pötsch,
gestplev Lies Roppe en overledenen vd fam
Roppe-Kissels; v pastoor Jos. Linssen; plev
Miny Reijnders-Kuijpers, plev voor heilige
priesters, religieuzen en de vrede in de
wereld; pljrd Jeu Tonglet en Maria Boonen
en tevens Tillie Kusters-Tonglet; plev
Frans Loefen en fam Loefen-Klinkers; plev
Jan Konings en overl.ouders W.KöhlenJanssen (Petruskoor)
Maandag 1 april,
Tweede Paasdag
11.30 uur Gezinsmis voor de intenties van
onze parochies (samenzang)
Dinsdag 2 april
dinsdag onder het octaaf van Pasen
08.00 uur ev.fam Wyszenko, Meerts en
Hendriks; ev tev de H. Engelbewaarders uit
dankbaarheid voor bescherming en leiding
19.00 uur ev tev H. Antonius en voor overl
ouders en broers Meerts; gestev echtp
Caulfield-Tholen
Woensdag 3 april
woensdag onder het octaaf van Pasen
08.00 uur ev tev St. Joseph v goede gezinnen en de moed om godsdienstig te leven;
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen,
Donderdag 4 april
donderdag onder het octaaf van Pasen
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
19.00 uur gestev overl echtp. FeronHoenen en em-past. Eduard Hoenen;
19.30 uur Lof (samenzang)
Vrijdag 5 april
vrijdag onder het octaaf van Pasen
08.00 uur tev O.L.Vrouw van Lourdes
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
Zaterdag 6 april
zaterdag onder het octaaf van Pasen
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08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
18.00 uur gestpljrd overl ouders PaquesDols en dochter Elvire; plev levende en
overledenen v/d fam. Dieteren en de fam.
Hellbach ; gestplev voor zielenrust v overl
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
Catharina Krux; nad. Hein Bovendeaard,
Gertha Schulpen-Janssen, Thom Philippen
(samenzang)
Zondag 7 april,
Beloken Pasen,
Tweede Zondag van Pasen
Zondag vd Goddelijke Barmhartigheid
11.30 uur PlZwd Rufin Kabuth; gestpljrd
overl echtpaar Grijs-Heylands; gestplev
overl ouders Eyckeler-Buijzen en dochter
Marijke; pljrd v Ton Schalkx en v Juliëtte
van Banning; gestpljrd voor zielenrust van
pastoor-deken Mgr. Ben Janssen, de
zielenrust van zijn ouders, de echtelieden
Janssen-de Ponti, en de zielenrust van zijn
broer en zusters; plev voor heilige priesters,
religieuzen en de vrede in de wereld; pljrd
overl ouders Math en Fien ThissenJanssen; plev Paul van de Ven; tev
OLVrouw en H.Bernadette voor het geest.
en tijdelijk welzijn (Samenzang)
Maandag 8 april – Maria Boodschap
Hoogfeest Aankondiging van de Heer
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
Dinsdag 9 april
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
19.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en
Hendriks
Woensdag 10 april
08.00 uur gestev overl echtp KapteinHaagmans
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 11 april
H. Stanislaus, bisschop en martelaar
08.00 uur ev Martin Meuwissen, dochter
Josette en kleindochter Jooske; gestev
echtp Caulfield-Tholen

Parochieblad H.H. Petrus & Michaël - H. Bernadette - H. Paulus.

19.00 uur ev echtp Keymis-Buyink;
19.30 uur Lof (samenzang)
Vrijdag 12 april
08.00 uur ev overl ouders Leonard
Dieteren en Maria Brandts uit
dankbaarheid;
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Zaterdag 13 april,
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
ev voor priesterroepingen in parochie,
dekenaat en bisdom.
18.00 uur gestpljrd voor de zielenrust van
Willy Karmelk-Oremus en haar
echtgenoot; gestplev overl ouders
Beursgens-Schörgers; gestplev voor de
zielenrust van het overl echtp Jan Gerard
Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux;
plev Leonie Dieteren-Meyer; nad. Hein
Bovendeaard, Gertha Schulpen-Janssen,
Thom Philippen (samenzang)
Zondag 14 april
Derde Zondag van Pasen,
11.30 uur gestplev overl fam MuyresMaessen; plev voor heilige priesters,
religieuzen en de vrede in de wereld; v
overl ouders en broers Meerts (Petruskoor)
Maandag 15 april,
08.00 uur ; gestev R.P. Jan Janssen;
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Dinsdag 16 april
08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en
Hendriks en mgr Ben Janssen; gestev echtp
Caulfield-Tholen;
19.00 uur gestev overl ouders SchaekensPeulen en zonen Jozef en Martin
Woensdag 17 april
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
19.00 uur gestev Corry Close en familie
Donderdag 18 april
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen,
19.00 uur overleden echtpaar MeulenbergKleuters;
19.30 uur Lof (samenzang)
Vrijdag 19 april
08.00 uur gestev em-pastoor Eduard
Hoenen; gestev echtp Caulfield-Tholen;
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19.00 uur gestev Frits Pfennings; gestev v
echtp Louis en Ellie Corbeij-Gieskens
Zaterdag 20 april
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
18.00 uur gestpljrd overl echtp MartensVan Loo; gestplev v de zielenrust van overl
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
Catharina Krux; gestpljrd overl echtp Van
den Camp-Pasmans en dochter Riet Zwartvan den Camp, v ouders Louis Lommen en
Agnes Lommen-Peeters en kleinzoon
Loek; nad Thom Philippen (samenzang)
Zondag 21 april,
Vierde Zondag van Pasen
11.30 uur PlZwd Hein Bovendeaard; PlZw
Gertha Schulpen-Janssen;plev overleden
familieleden Pier-Weijzen; plev v heilige
priesters, religieuzen en de vrede in de
wereld; plev uit dankbaarheid (Petruskoor)
Maandag 22 april
08.00 uur ev overledenen vd fam SmeetsBouwels;
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
Dinsdag 23 april
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
19.00 uur gestev Lies Roppe en
overledenen vd fam Roppe-Kissels
Woensdag 24 april
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
19.00 uur ev Sef Heuts en de levende en
overl leden vd fam Heuts-Wessels
Donderdag 25 april
H. Marcus, evangelist
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
19.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en
Hendriks;
19.30 uur Lof (samenzang)
Vrijdag 26 april
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
15.00 uur Pl.Huw.Mis bruidspaar GerardsLimpens
19.00 uur gestev overl. ouders KleinjansKühnen
Zaterdag 27 april
H. Petrus Canisius, priester en kerkleraar
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
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overl grootouders Simonis-Tummers en
ouders Hage-Simonis;
18.00 uur gestplev voor de zielenrust van
het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria
Hubertina Catharina Krux; plev fam
Arnold Dieteren-van Neer-Meyer; plev
Lien Beursgens-Verwijlen (samenzang)
Zondag 28 april
Vijfde Zondag van Pasen
11.30 uur PlZwd v Thom Philippen; plev
Miny Reijnders-Kuijpers; gestpljrd
Margriet Roebroek –Diederen; gestpljrd
overl ouders Sjeng Janssen en Maria
Janssen-Schurgers; plev voor heilige
priesters, religieuzen en de vrede in de
wereld (Samenzang)
Maandag 29 april
H. Catharina van Siena, maagd en
kerklerares, patrones van Europa
08.00 uur echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev Freek Boels;
Dinsdag 30 april
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

11.00 uur Oecumenische Dienst bgv van
Koninginnedag naar Huldiging nieuwe
Koning (HarmonieSt. Joseph en Si-Tard)
19.00 uur gestev overl. echtp. LejeuneHassig
Woensdag 1 mei
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
19.00 uur ev tev St. Joseph v goede gezinnen en de moed om godsdienstig te leven
Donderdag 2 mei
H. Athanasius, bisschop en kerkleraar
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
19.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en
Hendriks
19.30 uur Lof (samenzang)
Vrijdag 3 mei
HH Filippus en Jakobus, apostelen
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
19.00 uur gestev overledenen vd fam
Feron-Hoenen
Zaterdag 4 mei
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

ST.-MICHIELSKERK
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
GOEDE WEEK
09.30 uur voor het welzijn van onze
Zondag 24 maart, Palm- of Passiezondag
parochies (samenzang)
08.30 uur ev Rufin Kabuth; ev Frieda
Zondag 7 april, Beloken Pasen,
Rouschop-Limpens; gestev echtp CaulfieldTweede Zondag van Pasen,
Tholen
zondag vd Goddelijke Barmhartigheid
09.30 uur gestplev voor de zielenrust v
08.30 uur ev Frieda Rouschop-Limpens;
overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria
gestev echtp Caulfield-Tholen
Hubertina Catharina Krux; gestpljrd René
09.30 uur gestplev v de zielenrust v overl
Oberdorf; pljrd Zef Kleinjans (samenzang)
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
Zondag 31maart, Paaszondag,
Catharina Krux; plev RD Jo Simons
Verrijzenis van de Heer
(Bernadettekoor)
08.30 uur ev Rufin Kabuth; ev Frieda
Zondag 14 april
Rouschop-Limpens; gestev echtp CaulfieldDerde Zondag van Pasen
Tholen
08.30 uur ev Frieda Rouschop-Limpens;
09.30 uur gestpljrd diaken Thijs
gestev echtp Caulfield-Tholen
Cornelissen en echtg Zus Cornelissen09.30 uur gestplev voor de zielenrust v overl
Konings; gestplev Corry Wetzels-Wilms en
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
voor bijz. intentie; gestplev voor de
Catharina Krux; (Samenzang)
zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs en
Zondag 21 april
Maria Hubertina Catharina Krux;
Vierde Zondag van Pasen
(Michielskoor)
08.30
uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Maandag 1 april, Tweede Paasdag
09.30 uur gestpljrd v Adrianus Oomens en
Parochieblad H.H. Petrus & Michaël - H. Bernadette - H. Paulus.
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zijn zus Hendrika; gestlev voor de zielenrust
v overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria
Hubertina Catharina Krux (samenzang)
Zondag 28 april
Vijfde Zondag van Pasen
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

09.30 uur gestplev voor de zielenrust v overl
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
Catharina Krux; (samenzang)

Aansluitend wijnzegening St.-Rosa

BASILIEK VAN O.L. VROUW VAN HET H. HART
Misintenties voor vieringen in de Basiliek kunt u opgeven bij het Basiliek-team:
Oude Markt 20, tel 4515141 (dinsdag t/m vrijdag, tussen 10-12 en 14-16 uur!)
Rozenhoedje wordt gebeden op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag om 15.30 u
(let op: er is géén Rozenhoedje meer op zaterdag en zondag!
Robertz; voor dhr. Diederen en dochter
GOEDE WEEK
Margriet
Zondag 24 maart
Zaterdag 6 april
Palm- of Passiezondag
zaterdag onder het octaaf van Pasen
10.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen;
09.00 uur voor overl echtp Caulfield-Tholen
mevr. v. Dingenen; voor de intenties v.d.
Zondag 7 april, Beloken Pasen,
erven Robertz (Basiliekkoor)
Tweede Zondag van Pasen,
Dinsdag 26 maart
zondag vd Goddelijke Barmhartigheid
Dinsdag in de Goede Week
10.30 uur v overl echtp Caulfield-Tholen;
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
voor de levende en overl. leden v.d.
PAASTRIDUÜM:
Aartsbroederschap; voor de intenties v.d.
Witte Donderdag, Goede Vrijdag en
erven Robertz
Stille Zaterdag: géén H.Missen
Dinsdag 9 april
Vrijdagmiddag basiliek gesloten.
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
HOOGFEEST VAN PASEN,
Donderdag 11 april
Zondag 31 maart, Paaszondag,
H. Stanislaus, bisschop en martelaar
Verrijzenis van de Heer
10.30 uur v de kinderen vd Kinderkrans en
10.30 uur voor overl. echtp. Castro –
leden vd Aartsbroederschap, v overl echtp
Schellinx; mevr. V. Dingenen; overl echtp
Caulfield-Tholen, v. echtp Caulfield-Tholen, Caulfield-Tholen, voor de intenties v.d. erven
Robertz
v de intenties v.d.. erven Robertz; jaard. v.
Zaterdag 13 april
Frits en Leonie Meulenberg-Schreurs
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
(Basiliekkoor)
Zondag 14 april
Maandag 1 april, Tweede Paasdag
Derde Zondag van Pasen
10.30 uur v overl echtp Caulfield-Tholen;
10.30
uur v overl echtp Caulfield-Tholen ;
v. levende en overl. leden van de KBOvoor
de
intenties v.d. erven Robertz; voor
Baandert (Basiliekkoor)
Maia Bosman-Geelen
Dinsdag 2 april
(Basiliekkoor)
dinsdag onder het octaaf van Pasen
Dinsdag 16 april
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 4 april
Donderdag 18 april
donderdag onder het octaaf van Pasen
10.30 uur voor de leden vd Kinderkrans en
10.30 uur v de kinderen vd Kinderkrans en
de Aartsbroederschap, voor overl echtp
leden vd Aartsbroederschap, v overl echtp
Caulfield-Tholen; voor de intenties v.d erven Caulfield-Tholen, voor de intenties v.d.
erven Robertz
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Zaterdag 20 april
09.00 uur, overl echtp Caulfield-Tholen
Zondag 21 april,
Vierde Zondag van Pasen
10.30 uur v overl echtp Caulfield-Tholen,
voor de intenties v.d. ervan Robertz
Dinsdag 23 april
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 25 april
H. Marcus, evangelist
10.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans
en leden vd Aartsbroederschap, voor overl
echtp Caulfield-Tholen, voor de intenties
v.d. ervan Robertz
Zaterdag 27 april
H. Petrus Canisius, priester en kerkleraar

09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen,
Zondag 28 april
Vijfde Zondag van Pasen
10.30 uur v overl echtp Caulfield -Tholen,
voor de intenties v.d. erven Robertz
Dinsdag 30 april
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 2 mei
H. Athanasius, bisschop en kerkleraar
10.30 uur de kinderen vd Kinderkrans en
leden vd Aartsbroederschap, overl echtp
Caulfield-Tholen voor de intenties v.d. erven
Robertz
Zaterdag 4 mei
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen

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

VASTENAKTIE 2013
Zoals u al in het vorige parochieblad hebt kunnen lezen, staat dit jaar bij de
Vastenaktie de missie in Honduras (Zuid-Amerika) centraal. Zoals gebruikelijk
zullen in de laatste weken van de vastentijd de medewerkers bij u thuis aanbellen.
Treffen de medewerk(st)ers u niet thuis aan, dan kunt u het door u gevulde zakje
ook in de brievenbus van de pastorie deponeren. Het vastenzakje over dit project
treft u in dit parochieblad aan. Elders in het parochieblad kunt u nog veel meer
hierover lezen. Zie blz 4 en 5.
H.COMMUNIE VOOR AAN HUIS GEBONDENEN
Bent u met Pasen niet in de gelegenheid naar de kerk te komen en wilt u toch de
H.Communie ontvangen, geef dit dan even door: pastorie: Baandert 23, tel. 4513381. Ook u zult dan op Witte Donderdag 28 maart thuis de H.Communie gebracht krijgen. Op de eerste vrijdag in april zal geen H.Communie worden
rondgebracht. Op vrijdag 3 mei (1e vrijdag van de maand) wordt in de namiddag de
H.Communie in de parochie rondgebracht.
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.
Ook kunt u per mail contact opnemen met de kerkmeester die de registratie en informatie
van de RK Urnenhof bijhoudt: hans.gerards@online.nl
Parochieblad H.H. Petrus & Michaël - H. Bernadette - H. Paulus.
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PALMZONDAG

Zaterdag 23 mrt

19.00 u. Jrd Ouders en overleden familieleden Hall-Bondrager
Nadienst Ria Langeveld
Maandag 25 mrt 19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
19.30 u. Boeteviering
Woensdag 27 mrt 19.00 u. t.e.v. H. Antonius
Vrijdag 29 mrt
15.00 u. Goede Vrijdag - Kruisweg
Zaterdag 30 mrt
Maandag 1 apr
Woensdag 3 apr
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PASEN – DE VERRIJZENIS VAN DE HEER
20.30 u. Paaswake - OLV van Lourdes – Nadienst Ria Langeveld
Geen H.Mis
19.00 u. t.e.v. H. Antonius
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Zaterdag 6 apr
Maandag 8 apr
Woensdag 10 apr

2E ZONDAG VAN PASEN
19.00 u. OLV van Lourdes - Nadienst Ria Langeveld
19.00 u. Hoogfeest Maria boodschap – OLV van Lourdes
19.00 u. t.e.v. H. Antonius

Maandag 15 apr
Woensdag 17 apr

3E ZONDAG VAN PASEN
19.00 u. Presentatieviering Communicantjes - OLV van Lourdes
Nadienst Ria Langeveld
19.00 u. Willy van Hees en overl. Ouders Keijzers-Franken
19.00 u. t.e.v. H. Antonius

Zaterdag 20 apr
Maandag 22 apr
Woensdag 24 apr

4E ZONDAG VAN PASEN
19.00 u. OLV van Lourdes - Nadienst Ria Langeveld
19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
19.00 u. t.e.v. H. Antonius

Zaterdag 27 apr
Maandag 29 apr
Woensdag 1 mei

5E ZONDAG VAN PASEN
19.00 u. OLV van Lourdes - Nadienst Ria Langeveld
19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
19.00 u. t.e.v. H. Antonius

Zaterdag 13 apr

Overleden
Mevr. Ria Langeveld, Lienaertsstraat 159 Geleen, 86 jaar 15-03-2013
Moge zij rustten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer.

Extra collecte Misdienaars
Op Paaszaterdag 30 maart is er na afloop van de Paaswake een extra
deurcollecte ten behoeve van de misdienaars.
Deze opbrengst zal gebruikt worden voor hun jaarlijkse uitstapje.
Met deze collecte kunnen we laten zien hoe dankbaar we zijn met de
inzet van deze groep jongeren. Van harte aanbevolen!
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.
Paaszaterdag om 20.30 uur de plechtige Paaswake met ontsteking van het Paasvuur. Paaszondag en Paasmaandag is er geen H.Mis in de H. Pauluskerk.
Voor de plechtigheden van het Paastriduüm kunt u terecht in de Grote Kerk.
Misintenties voor het volgende parochieblad opgeven tot 20 april bij:
Diaken R. Fleischeuer 4528072, Administratie 4512275,
Het Priesterteam, Kerkbestuur of assistente sacristie.
Gedoopt
Monaco, dochter van het echtpaar Cempel-Jeurissen, Montgomerystraat 2d
Mason, zoon van het echtpaar Zwakhalen-Spadlo, Zwaanstraat 11
Gefeliciteerd! Wij hopen dat Monaco en Mason onder de goede zorgen van hun ouders,
peetouders en van de hele geloofsgemeenschap moge opgroeien tot goede christenen.
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Parochieblad H.H. Petrus & Michaël - H. Bernadette - H. Paulus.

Parochie HH Petrus en Michaël:
Kerkbijdrage: Rabobank 147603676
Parochie H. Bernadette – Baandert:
Kerkbijdrage: Giro 157.19.73
Parochie H. Paulus – Limb’veld
Kerkbijdrage: Giro 3268633
Algemeen nummer Kerkbijdrage
Parochiecomité:: Giro 1032540

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

Contact:
4512275
4516089
 4512628
 4513381
 4528072



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

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



4512275

mbt Jeugd- &Jongerenpastoraal:
Kapelaan Vd Wegen: 4512628
mbt zieken en ouderen:
Past Kerkhofs:  4516089
voor al het overige:
administratie:  4512275

Priesters,diakens, catechisten, vrijwilligers en kerkbestuur wensen u nog
een Gezegende Goede Week en een Zalig Pasen!
Het volgende parochieblad no 5 verschijnt op 4 mei en loopt tot 15 juni 2013 .
Kopij hiervoor aanleveren vóór 26 april 2013 op de administratie.
Kloosterplein 10 - kantoor-fedpetrus@123telcom.nl
Voor opgave abonnement parochieblad: Administratie 046-4512275
of schrijf naar: Kloosterplein 10 - 6131 EP Sittard

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

VASTENAKTIE 2013
“Voor menswaardigheid in Honduras, Zuid- Amerika,
**
Vergeet de allerarmsten niet!”!!
**

Missieburo Roermond

Denk in deze Vastentijd aan onze arme medemens en geef uw vastenoffer via
Vastenzakje, offerblok in de kerk of giro 1996699 van ‘Kerk en Wereld’ te Sittard
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