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Dit parochieblad is bedoeld voor een periode van 6 weken. 

De volgende aflevering verschijnt 15/16 juni 2013. 

Voor parochianen is dit blad gratis: voor opgave zie blz.20. 

Zie ook onze website: www.rk-kerken-sittard.nl 
     

 
DE DERDE DAG VERREZEN UIT DE DODEN 

Meioverweging tijdens Jaar van het Geloof 

 

In het kader van het Jaar van het Geloof verdient de geloofsbelijdenis bijzondere 

aandacht. Godfried kardinaal Danneels schreef hierover enkele jaren geleden een 

brochure met de titel 'De vreugde van te geloven'. Met toestemming van de auteur 

worden u de overwegingen uit die brochure aangeboden, rond die twaalf artikelen  

van het Geloof: De derde dag verrezen uit de doden. 

 

Er stonden wachters bij het graf. Het is het laatste wat ze nog konden doen, de wacht 

houden bij de dood opdat haar niets overkomt. Waken bij de dood om ze dood te 

houden. De dood mocht geen geheim in zich bergen, de dood moest dood zijn en 

blijven.  
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Maar de wachters hadden geen rekening gehouden met de liefde. Het leven was al aan 

het kiemen in Jezus' graf, want liefde breekt altijd door de dood heen. Ze draagt in zich 

de onweerstaanbare eis om alles te overleven, ook de dood. Als liefde en leven geen 

illusie kunnen zijn - en zo is het - dan kan het niet anders of de dood wordt gedood, 

vernietigd, want uiteindelijk is er geen plaats voor de twee: voor leven én dood.  

 

Zeker, er valt veel te denken en te vragen over de verrijzenis. Er zijn duizend en een 

vragen over het wat en het hoe. Paulus gaat er uitvoerig op in voor zijn Korintiërs (cf. I 

Kor. 15). En over het feit zelf kan hij niet zwijgen: Hij heeft de verrezen Heer gezien.  

 

Als Jezus aan de leerlingen verschijnt na zijn verrijzenis, zien ze Hem voor het eerst in 

zijn verheerlijkt lichaam. Maar er is één zaak waarvan Jezus blijkbaar wil dat ze die 

goed zien: Hij toont hen zijn wonden in handen, voeten en zijde. Alsof de wonden, die 

tot de lijdensfase van zijn leven behoren, ook onmisbaar zijn om zijn verrijzenis te 

verstaan. Het is duidelijk dezelfde Jezus die aan het kruis hing, die nu verheerlijkt voor 

hen staat. 

 

Goede Vrijdag en Pasen horen samen, ze zijn niet te scheiden. Goede Vrijdag is niet te 

begrijpen zonder Pasen - want dit sterven is niet het einde - en Pasen is niet te verstaan 

zonder de ernst van Goede Vrijdag, alsof het kruis gewoon een ongelukkig moment 

was, iets om zo vlug mogelijk door te gaan en te vergeten. Lijden, dood en verrijzenis 

van Jezus zijn niet uit elkaar te halen.  

Jezus vraagt: "Hebben jullie hier iets te eten?" Ze gaven Hem een stukje gebakken vis. 

Hij nam het aan en at het op waar ze bij waren' (Lc. 24, 41b- 43). De Verrezene is dus 

geen loutere verschijning, niet louter geest. Hij heeft een lichaam, zij het dan 

verheerlijkt en bekwaam om met gesloten deuren bij hen binnen te komen. 'Hoewel de 

deur op slot was, kwam Jezus' (Joh. 20, 26b). 

 

Ten slotte is er een woord dat de Verrezene voortdurend herhaalt: 'Vrede zij met u. ' 

Vrede betekent voor de Bijbel veel meer dan in ons huidige taalgebruik, waar het 

gewoon als afwezigheid van oorlog en geweld wordt gezien. Shalom - vrede - is een 

verzamelnaam voor alles wat gelukkig maakt, een andere naam eigenlijk voor "geluk" 

zelf. Het is alles wat nodig is om de mens gelukkig te maken: alle materiële en spirituele 

goederen, harmonie en rust. Alle goeds. Het kon dan ook het woord worden waarmee 

mensen mekaar gewoon groeten. 

 

De vrucht van de verrijzenis is die vrede tussen God en de mensen, tussen de schepping 

en de mens, tussen alle mensen onderling, tussen alle volkeren. Die shalom heeft Jezus 

door zijn dood en verrijzenis in de wereld binnengebracht. Die vredevolle 'adem' die 

sinds paaszondag door de wereld gaat, is de Heilige Geest.  De eerste vrucht van Jezus' 
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dood en opstanding is de verticale verzoening, die tussen God en de mensen. Het is de 

vrede van de vergiffenis der zonden. Op Pasen schonk Jezus het boetesacrament aan 

zijn Kerk.  

 

De gevoelens van de leerlingen kan men rustig samenvatten in dit ene woord: vreugde. 

Alle evangelieteksten van na Jezus' verrijzenis dragen dit waarmerk: de blijdschap. 

Ieder jaar met Pasen wordt de Kerk herboren en vernieuwd in de vreugde. Alleluia. 

 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

GEBEDSINTENTIES 

De pauselijk aanbevolen algemene gebedsintentie voor de maand juni luidt:                                          

“ Wederzijds Respect” : Dat onder de volken een cultuur mag heersen van dialoog, 

luisterbereidheid en wederzijds respect.   

                                                                                       
Gebedsintentie voor de missie, eveneens voor de maand juni: “Nieuwe Evangelisatie”: Dat 

christengemeenschappen daadwerkelijk een nieuwe evangelisatie weten te bevorderen op 

plaatsen waar de secularisatie het sterkst is.       

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

*LITURGISCH JAAR           Hemelvaart van de Heer 

Op donderdag na de Zesde zondag van Pasen, dat is veertig dagen na Pasen, wordt in 

Nederland het hoogfeest gevierd van de Hemelvaart van de Heer. In de landen waar dit 

hoogfeest geen verplichte feestdag meer is, vindt de viering plaats op de Zevende zondag van 

Pasen.   

Tot aan de liturgievernieuwing na het Tweede Vaticaans Concilie is aan de viering van 

Christus’ hemelvaart een dag van gebed en boete voorafgegaan ter voorbereiding op dit feest, 

aangeduid met de term vigilie. Door de vigilievieringen werd de betekenis van het komende 

feest voor de beleving van het geloof onderstreept. Oorspronkelijk beperkte deze voorbereiding 

zich tot de vooravond. Bij de liturgievernieuwing is dit oorspronkelijke gebruik hersteld in de 

vorm van een vigiliemis op de vooravond. 

Vigiliemis 

In het jaar 2002 is in het Latijn een derde standaarduitgave van het Romeins missaal 

verschenen. Daarin is, zoals bij een aantal andere hoogfeesten reeds het geval was, nu ook voor 

het feest van Hemelvaart van de Heer op de vooravond van dit hoogfeest een vigiliemis 

opgenomen. In de bede van het openingsgebed wordt als troost voor Jezus’ hemelvaart 

gebeden dat Hij overeenkomstig zijn belofte ons hier op aarde altijd nabij zal zijn. In zijn 

laatste woorden, voordat Hij ten hemel werd geheven, gaf Jezus immers aan zijn apostelen de 

belofte dat zij kracht zouden ontvangen van de heilige Geest die over hen zou komen.   

Hemelvaartsdag zelf 

In de eucharistieviering op Hemelvaartsdag zelf horen wij in de eerste lezing het verhaal van 

Jezus’ hemelvaart zoals dat staat beschreven aan het begin van de Handelingen van de 

Apostelen. Opvallend is dat het definitieve heengaan van Jezus uit deze wereld plaats vindt op 

de Olijfberg. Dit is precies ook de plaats waar Jezus zijn lijden begon. In deze ene plaats 
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worden twee belangrijke gebeurtenissen van Jezus’ leven met elkaar verbonden. Zo wordt 

indirect duidelijk gemaakt dat in navolging van Jezus al het menselijk lijden tot de dood de 

weg is om te komen tot de hemelse heerlijkheid. 

Het feest van Jezus’ hemelvaart staat ook in het teken van Jezus wederkomst op het einde van 

de tijden. Direct aan het begin van de eucharistieviering worden wij daar op gewezen in de 

openingstekst: ‘De Heer zal op dezelfde wijze wederkeren als gij Hem naar de hemel hebt zien 

gaan.’  Deze woorden zijn ontleend aan het verhaal van de hemelvaart in de Handelingen van 

de Apostelen. Het openingsgebed verwoordt onze hoop dat ook wij eenmaal Gods heerlijkheid 

zullen binnengaan vanwege onze verbondenheid met Jezus Christus als ledematen van zijn 

lichaam, dat de kerk is.    

E. de Jong 

OPBRENGST VASTENACTIE 2013  
Ook dit jaar was het een hele klus om in de Goede Week weer huis-aan-huis aan te kloppen 

voor de jaarlijkse Vastenactie. Dit jaar stond Honduras centraal. Vanuit het kantoor hebben we 

veel mensen benaderd om weer mee te doen als collectant. Dank U wel! Het heeft tot nu toe 

opgebracht bij de rondgang aan huis-aan-huis, inclusief viering Witte Donderdag: € 3.268,87. 

Het begon met de collecte op Aswoensdag  met het mooie bedrag van € 226,89, daarna via de 

offerblokken gedurende de hele vastentijd in onze kerken kregen we € 1.026,34;   de 

Zorgcentra zorgden voor  nog eens extra € 325,10. Dus we zitten nu al (zonder de rechtstreekse 

bankbijschrijvingen) op een totaal van  € 4.847,20.  Geweldig!! Met heel veel dank aan U 

allen!! Vooral een speciale dank aan de “ophalers huis-aan-huis” . Geweldig! 

Deken W. van Rens. 

VERDER AAN GOEDE DOELEN: 

Met Pasen sloten de parochies zich op verzoek van de Nederlandse Bisschoppen zich aan bij  

 de landelijke actie ten behoeve van de slachtoffers in Syrië, en de collecte in onze kerken  

bracht € 460,16 op. 

Op de 4
e
 Zondag van Pasen hielden we jaarlijkse Aktie Roepingenzondag en deze 

 bracht op  € 149,29 

 

Vanaf deze plaats heel veel dank aan U allen:            

      Deken W. van Rens. 

 
 

 

 

 WAT VALT ER TE DOEN:  

JAARFEEST BASILIEK 25-26 mei 

In het weekeinde van 25-26 mei wordt in de Basiliek aan de Oude Markt weer het 

jaarfeest van O.L.Vrouw van het Heilig Hart het gevierd. De feestelijke openingsmis vindt 

plaats op zaterdagavond om 18.00 uur, met deken Van Rens als hoofdcelebrant en 

muzikale medewerking van het Basiliekkoor. 

Op zondag 26 mei wordt de Mis bgv het Jaarfeest opgedragen door de provinciaal overste 

van de MSC-congregatie, pater J.J. Bol en zorgt het koor van parochie Overhoven en 

fanfare Barbara voor de muzikale opluistering. 
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Priesterwijding 
 Op zaterdag 25 mei wijdt bisschop Frans Wiertz drie mannen tot priester. De wijdelingen 

volgden de priesteropleiding in het bisdom Roermond. De wijdingsplechtigheid, die voor 

iedereen toegankelijk is, vindt plaats in de Sint-Christoffelkathedraal te Roermond en 

begint om 10.30 uur.  
 

 
Parochie H. Bernadette – Baandert: 

Kerkbijdrage: Giro 157.19.73 

IBAN: NL07INGB0001571973 

 

Parochie H. Paulus – Limb’veld:  

Kerkbijdrage: Giro 3268633 

IBAN: NL86INGB0003268633 

 

Denkt u aan uw kerkbijdrage?!   
 Algemeen nummer van Parochiecomité: 

Kerkbijdrage: Giro 1032540                     

IBAN: NL51INGB0001032540 

 

Parochie HH Petrus en Michaël:    

Kerkbijdrage: Rabobank 147603676                                                                    

IBAN: NL98RABO0147603676 

VOOR DE JEUGD: 
Zomerkampen voor jeugd en jongeren 

Voor kinderen en tieners organiseert het bisdom komende zomer weer verschillende 

jeugdkampen. Al ruim 25 jaar kenmerken deze kampen zich door de afwisseling van 

(in)spannende sport- en spelactiviteiten met catechese-momenten. Dat alles onder leiding van 

ervaren jongeren en een priester. De kampen vinden plaats op wisselende locaties in onze 

provincie. Ook is dit jaar weer een sportvakantie in de Alpen voor jongeren van 16 tot en met 

24 jaar gepland. Meer informatie is verkrijgbaar bij de afdeling Jeugd en Jongeren via 

telefoonnummer 0475-386756 (tijdens kantooruren) of via e-mail: m.degens@bisdom-

roermond.nl. Ook is een folder te downloaden via www.jongkatholiek.nl button ‘Roermond’.   

Nightfever 

De diocesane afdeling Evangelisatie verzorgt maandelijks in de Roermondse kathedraal het 

project 'Nightfever'. Het betreft telkens een donderdagavond van aanbidding, zang, uitnodiging 

en gesprek in en om de Limburgse bisschopskerk van 18.00 uur tot 21.00 uur. 'Nightfever' is 

oorspronkelijk vanuit de Emmanuelgemeenschap ontstaan en na de Wereldjongerendagen in 

Keulen in 2005 uitgegroeid tot een gebeuren dat reeds in vele steden in Duitsland, Engeland en 

België en andere landen geregeld plaatsvindt. Ook in Nederland waren er reeds 

Nightfeveravonden in Oldenzaal en Utrecht. Nu dus ook in Roermond, en wel maandelijks op 

een donderdagavond in de kathedraal. Het doel van deze activiteit binnen de “nieuwe 

evangelisatie” is veelzijdig. Allereerst wordt gedurende deze koopavond in winkelstad 

Roermond de kathedraal opengesteld. Mensen die aan de kathedraal voorbij komen, worden 

buiten uitgenodigd om binnen een kaarsje op te steken. Hier wordt tegelijkertijd gedurende de 

avond eucharistische aanbidding gehouden, ondersteund door een muziekteam dat met zang en 

gebed voor een geestelijke atmosfeer zorgt. Mensen komen binnen, steken een kaarsje aan, 

kunnen een intentie opschrijven en ontvangen een korte Bijbeltekst. Bovendien bestaat de 

mogelijkheid om met een priester te spreken, voor een zegening of een biecht. Deze avond 

wordt gedragen door mensen die biddend aanwezig zijn en op deze wijze ook de deuren van de 

kerk openen. Bovendien zijn er mensen op straat, die eenvoudig en vriendelijk uitnodigen. De 

ervaring leert dat mensen graag even van het aanbod gebruik maken. Enkelen blijven wat 

mailto:jongeren@bisdom-roermond.nl
mailto:jongeren@bisdom-roermond.nl
http://www.jongkatholiek.nl/
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langer in de kerk en laten de muziek en gebeden op zich inwerken. Nightfever vindt in de 

maand mei plaats op donderdag 16 mei en in de daaropvolgende maanden op 11 juli, 15 

augustus, 5 september, 3 oktober, 7 november en 19 december. Kijk voor meer informatie op 

www.nightfever-online.de 
 

….. VAN HARTE PROFICIAT 
willen we vanaf deze plaats uitspreken aan Dhr. Leon Tonglet een zeer kerkverbonden 

parochiaan die we feliciteren met de prachtige Koninklijke Onderscheiding: lid in de Orde van 

ON. In onze parochie is hij niet alleen zeer bekend vanwege zijn prachtige taak als 

kerkhofbeheerder, maar meer nog vanwege zijn vrije tijd die hij daarnaast besteedde om vele 

droevige mensen te steunen in de gang naar de laatste rustplaats. Ook op velerlei gebied gaf 

Leon zijn vrije tijd aan Si-Tard, als lid van de Bieleman (Marotte) nam hij deel aan de 

Vastenavond activiteiten,  ook voor de kerk stond hij klaar met zorgen voor tuin pastorie en kerk, 

sinds pensionering ook als acoliet, als collectant,  maar het meest is hij bekend om zijn 

uitstraling als Suisse. Die brede glimlach en hartelijkheid sieren hem en velen hebben hem voor 

deze onderscheiding voorgedragen! Wij van onze kant zeggen ook:  Dank je wel en hopelijk mag 

je deze onderscheiding nog vele jaren dragen.                  Deken W. van Rens 

 

Oud-Kerkmeester Albaer Steuns overleden.    
 

Op hoge leeftijd (95 jaar) is overleden oud-kerkmeester Albaer Steuns op 14 april j.l. Hij woonde 

heel zijn leven aan de Rijksweg Zuid en daar is hij ook gestorven. Hij is vele jaren onze zeer 

kundige kerkmeester geweest, speciaal belast met onderhoud en restauratie van onze 

kerkgebouwen H. Petrus en H. Michiel. Dit heeft hij met vakmanschap en liefde voor de kerk 

gedaan. Dat heeft ertoe geleid dat de kerk hem bijzonder heeft geëerd met de hoge kerkelijke 

onderscheiding Ridder in de Orde van Silvester. Naast zijn uitstekend rentmeesterschap als 

bouwkundige nam hij ook nog op zich het voorzitterschap van de bouwcommissie nieuwbouw 

St.-Pauluskerk van Limbrichterveld. Als kerk zullen we hem dankbaar gedenken en hem in Gods 

barmhartigheid aanbevelen. Onder grote belangstelling werd vanuit de St.-Petruskerk begraven. 

We bidden om troost en kracht voor zijn naaste familie. Hij ruste in Gods Vrede! 

 

Deken W. van Rens 

ALGEMENE PAROCHIE-INFO-AVOND 

  

Op maandag 27 mei a.s. wordt een algemene informatieavond gehouden over onze parochies. 

Je hoort nog wel eens mensen vragen van hoe zit dat eigenlijk?  

Wat doet een kerkbestuur? Zo’n kerkkoor….. wie betaalt dat allemaal? Catechese aan scholen 

en jeugd- en jongerenwerk? De financiën van onze kerk: de sterke verhaaltjes over rijkdom van 

kerk en onze parochie enz. Wat is daarvan waar? Wat is de toekomst van onze kerken? Moeten 

we ook in onze binnenstad bang zijn voor kerksluiting. Wat doen jongeren wel of niet voor hun 

kerk?? 

Een heleboel vragen en daarbij komen steeds meer vragen over clustering van parochies en 

kerken. Maar redden we het daar mee??  

De bedoeling is dat we een open informatieavond geven, allereerst voor betrokken 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Deken%20Van%20Rens/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/GQDXET8J/www.nightfever.de
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vrijwilligers, van acoliet tot en met koorlid, van technicus tot en met kunstkenner enz om over 

al deze bovenstaande en andere vragen van gedachten te wisselen. Wil een kerkbestuur goed 

functioneren, dan moet men ook goed weten wat er in de praktijk zich afspeelt. Om alles zo 

gestructureerd mogelijk te laten verlopen hebben we Dhr Andries Houtakkers bereid gevonden 

om deze avond te leiden. De bijeenkomst vindt plaats in het Mariapark en we beginnen om 20u 

en eindigen rond 22u.  

Al onze vrijwiligersgroepen krijgen een uitnodiging van het kerkbestuur. We hopen op deze 

avond van alle groepen een afvaardiging te mogen begroeten om elkaar te bemoedigen en te 

sterken voor de toekomst waar we voor staan als kerk en als parochie. Hebt u geen uitnodiging 

en wilt u toch graag komen, meldt u dan aan bij: Dhr J. Moonen, secretaris kerkbestuur, p/a 

Kloosterplein 10, 6131 EP Sittard of email: kantoor-fedpetrus@123telcom.nl 

We hopen op een zinvolle en open informatieavond. 

Deken W. van Rens   

RED   DE   SCHILDERIJEN   VAN   DE   MICHIELSKERK !! EN DOE MEE!! 

 
Zoals u weet hangen in de Sittardse Sint-Michielskerk 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 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. Met St. Joep hebben we ze voor het eerst getoond 
en waarachtig meer dan 4000 bezoekers kwamen kijken en waren zeer geïnteresseerd.  
Interessant is de ontdekking bij de restauratie van een “verdwenen jongetje met lamp” bij het 
kerstkind. Door de restauratie hebben we nu weer ineens weer zicht op dat kleine verborgen 
mannetje. Een teken voor onze tijd? Misschien verbergt de mens zich onnodig voor God. Je 
krijgt bij het doopsel zelfs licht om te zien waar je kunt staan in dit leven. Een schilderij in een 
kerk is niet alleen maar kunst, maar eerst en vooral een pastorale hulp om meer zicht te krijgen 
op je eigen leven.  
Voor de tweede helft van het  restauratieprogramma staan al middelen ter beschikking, maar 

het volledige benodigde bedrag is nog steeds niet bereikt. We kunnen nog geen opdracht 

geven. Uw steun kan ons verder helpen.  

Giften zijn welkom op rekening Giro 1032540  (IBAN: NL51INGB0001032540)  ofwel  

Rabobank 147603676  (IBAN: NL98RABO0147603676) t.n.v. Parochie HH. Petrus en 

Michaël te Sittard o.v.v. restauratie schilderijen Sint-Michiel      

                            

   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!                  

 

mailto:kantoor-fedpetrus@123telcom.nl
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                      Parochie  H. Petrus en H. Michaël - Sittard  

                                                                   St.-Petruskerk: Kerkplein --  St.-Michielskerk:   Markt 24 

Basiliek O.L.V. van het H. Hart: Oude Markt 3 

    Deken Van Rens Kloosterplein 10,  4512275  

Kapelaan A. vd. Wegen,  Oude Markt 24  4512628 

Kerkbijdrage: Parochiecomité H.Petrus en H.Michaël,  

Kloosterplein 10, 6131EP Sittard 

ING-bank 1032540 (IBAN: NL51INGB0001032540) 

Rabobank 147603676 (IBAN: NL98RABO0 147603676) 
 

 

 

GEDOOPT                     
Leroy, zoon van ouders Hallatu-Balter,  F. Ruttenlaan 20,      5-4-2013 

Ian, zoon van ouders Scholte-Bakkers, Thorbeckestraat 88,  28-4-2013 
Gefeliciteerd! We bidden dat Leroy en Ian 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.  

EERSTE HEILIGE COMMUNIE                   

 

In deze Paastijd wordt in onze parochiekerken in een tweetal Heilige Missen het feest van de 

Eerste Heilige Communie gevierd. Na een spannende tijd van voorbereiding en oefenen, 

mogen onze Communicanten voor de allereerste keer Jezus ontvangen in de Heilige Hostie 

ofwel H. Communie. Op de zondag na Pinksteren - zondag 26 mei – breekt de grote dag aan 

voor 30 kinderen van de basisscholen St. Petrus, De Baandert, en Aan de Meule   

 

In de H. Mis van 9.30 uur ontvangen in de St.-Petruskerk de Eerste Communie: 

 

 

Andrea Azadeh 

   Keanu Blei 

   Marino Bovens 

   Danya Coorens 

   Selena Dettloff 

   Ashley Dullens 

   Mayke Essing 

   Bas Florack 

   Thijs Florack 

Elric Fuchs 

 Rikki-Leigh van Gaans 

    Stan Lejeune 

    Nora Honings 

    Ivo Jacobs 

    Christian Kappeyne  

             van der Cappello       

 Jeuke Kastenberg 

 Reneé Kempen 

    Myrthe Klein 

    Kian Lehnen   

 Dani Mertens 

    

  Claire de Moor 

   Laura Ninaber 

   Demi Oidtmann 

   Shenna Oidtmann 

   Angel Pool 

   Iris Phyl 

   Esmee Phyl 

   Elisha Smit 

   Jurre Veldhuijsen 

   Rosalie Winteraeken 
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Communicantjes, van harte     proficiat en Gods zegen bij deze mooie 
gebeurtenis! Wij wensen jullie en jullie ouders een heel fijne en zonnige dag toe. 

De Communicanten van de St.-Paulusparochie vindt u op blz 19!! 

 

Vertrouw ons uw mail-adres toe, dan kunnen wij u het parochieblad voortaan  

digitaal toesturen en zo besparen op de kosten! 

Mail uw adres naar: www.digitaalparochieblad@kpnmail.nl 

 

 

 

 

   

OVERLEDEN 

Loes Pinckers, p/a Bronnenhof Brunssum , 75 jaar †    9- 3- 2013 

   Bertha Reijnders-Stelten, Smithlaan 151, 97 jaar †  24- 3- 2013  

Mia Cops-Keijbets, Odasingel 805, 85 jaar                         †  27- 3- 2013 

Wim Mestrom, P. Kennedysingel 24, 97 jaar          †  28- 3- 2013 

Annie Boshouwers-Knoors, Smithlaan 151, 87 jaar †  28- 3- 2013 

Anne Stelten-de Ree, Lienaertsstr. 159 Geleen, 94 jaar      †    3- 4- 2013      

Boy Hermans, Wilhelminastraat 12-5,   81 jaar       †    4- 4- 2013    

Mathieu Schoenmakers, A. Laudylaan 10, 82 jaar        †    6- 4- 2013  

Willie Kromhof-van Mook, Schuttestraat 2, 82 jaar †    8- 4- 2013 

Mia Rademacher, Misboekstraat 29,   93 jaar      †  14- 4- 2013      

Albaer Steuns, Rijksweg Zuid 46,   95 jaar       †  14- 4- 2013    

Miep Moesch-v Mulken, Lienaertsstr 159 Geleen, 83 jaar †  17- 4- 2013  

Trees Claesens-Smeets, Nusterweg 11, 77 jaar †  18- 4- 2013  

Martha Joosten-Goertz, Stationsdwarsstr 10A, 75 jaar     †  19- 4- 2013  

Frans Rutten, H. Dassenplein 62, 89 jaar                         †  23- 4- 2013 

Mieke Indemans-Bitsch, Beatrixlaan 5, 73 jaar †  26- 4- 2013 

Paula Berkx-Hoenen, Schuttestraat 2, 92 jaar      †  27- 4- 2013      

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

 

SACRAMENTSDAG   -   SACRAMENTSPROCESSIE  

Op de 2
e
 zondag na Pinksteren, dit jaar op zondag 2 juni, viert de Kerk het 

Hoogfeest van het Heilig Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus. 

Zoals elk jaar trekt op deze Sacramentsdag na de Plechtige Hoogmis van 9.30 uur in de St.-

Petruskerk de Sacramentsprocessie door de straten van de Binnenstad. 

In processie trekken wij met het Allerheiligste langs de openbare wegen als publiekelijk 

getuigenis van geloof en verering voor het Allerheiligste Sacrament. 

Het opstellen van de processie start rond 10.15 uur op de hoek Kloosterplein-Deken 

Tijssenstraat. De opstelling van de processie is als volgt: 

1 Stadsschutterij St.Rosa 7 1
e
 Communicantjes 13 Kerkbestuur  

2 Acolieten met kruis 8 Eerwaarde zusters 14 Misdienaars  

3 Harmonie Sint Joseph 9 Philharmonie   15 Acolietencollege 
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4 

5 

Kerkenwachtgilde 

Processiegangers m/v 

10 

11 

Sint Rosa 

Beeldje OLV 

 

1 16 

St. Michiel en St. Rosa 

   HH Geestelijken  

6 St.-Petruskoor   
12 

Behoudenis der kranken 

B&W en gemeenteraad    

17 

18 

Allerheiligste 

   Scouting met vlaggen 

Aansluitend aan de Mis, zo tegen 10.45 uur, trekt de Sacramentsprocessie via de route: Deken 

Tijssenstraat – Walramstraat -  Heinseweg – Steenweg (rustaltaar op de Steenwegparking) – 

Voorstad – Brandstraat – Limbrichterstraat – Begijnenhofstraat – Deken Tijssenstraat – 

Kapittelstraat – Petruskerk (Grote Kerk). 

De bewoners van de huizen in de straten waar de processie doorheen trekt, worden vriendelijk 

gevraagd te zorgen voor passende versiering van huis of winkel! 

                                                                       Roy Moerskofski 

secretaris Processie Comité Sittard  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

PROGRAMMA BEZINNINGSHUIS REGINA CARMELI 
Kollenberg 2   --    6132 AL Sittard Tel. 046  457 09 93  

In het Jaar van het Geloof - Pelgrim…“Volg Mij” 

Dinsdagavonden 14 mei, 11 juni, 23 juli,            

10 september, 8 oktober, 19 november (19.00 – 21.30 uur)                                                                                   
19.00 uur:  H. Mis in de Grote Kerk 

19.45 uur:  welkom in Regina Carmeli 

20.00 uur:  inleiding met uitwisseling 

21.30 uur:  afsluiting in de kapel 

                                                

 
Zaterdag 15 juni (10.00 - 17.00 uur)                             
Bezinningsdag in stilte  

 

De dag van de Heer, een zware opgave of een grote gave 
Leiding: Pater Bonifatius Honings,karmeliet (Rome). Emeritus hoogleraar in de sociale 

moraaltheologie, raadgever  van verschillende Vaticaanse Congregaties. Jarenlang begeleider 

van retraites en bezinningsdagen. 

Kosten: € 12,00 (lunchpakket meebrengen) 

 

 
Zaterdag 15 juni (17.00 uur) - maandag 24 juni (10.00 uur) 
Retraite in stilte 

 

Het jaar van het geloof: onze christelijke identiteit 
Paus Benedictus XVI heeft, in zijn brief Porta fidei, een jaar van het geloof willen vieren. Zijn 

bedoeling is dat wij christenen ons meer bewust worden dat wij leerlingen zijn van Christus. 

Om aan deze bedoeling te beantwoorden, mediteren wij over de Openbaring van God zoals die 

in de drie bronnen aanwezig is: de Heilige Schrift, de Overlevering, het Leergezag van de 

Kerk. 
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Leiding: Pater Bonifatius Honings, karmeliet (Rome). Emeritus hoogleraar in de sociale 

moraaltheologie, raadgever van verschillende Vaticaanse Congregaties. Jarenlang begeleider 

van retraites en bezinningsdagen. 

Kosten: € 440,00 (+ eventueel € 6,- voor beddengoed)

 

   UW AANDACHT S.V.P. 
Zondag 5 mei: Zesde Zondag van Pasen, tevens Bevrijdingsdag. 
Woensdagavond 8 mei: 19u Avondmis in teken van Hemelvaartsdag 
Donderdag 9 mei Hoogfeest Hemelvaart: HH Missen als op Zondag.  
Zondag 12 mei: Zevende Zondag van Pasen 
Zondag 19 mei: Hoogfeest van Pinksteren. Wij herdenken en vieren de 
gave van de Heilige Geest aan de apostelen, de aanvang van de Kerk en het 
begin van haar zending naar alle talen, volken en rassen.  
Maandag 20 mei: Tweede Pinksterdag. De Heilige Missen zijn als op zondag.    
Zaterdag 25 mei: Opening van het Jaarfeest van de Basiliek. De kerkgangers van de  
St.-Petruskerk trekken in korte processie naar de Basiliek, waar om 18.00 uur de H.Mis 
begint ter opening van het jaarfeest. Er is deze dag dus géén avondmis in de St.-Petruskerk! 

 Zondag 26 mei: Hoogfeest van de H. Drie-Eenheid.  In de Basiliek wordt gevierd:   
Jaarfeest ter ere van O.L.Vrouw van het Heilig Hart: Vooraf processie naar  
Basiliek met de Bedevaartgangers van de H. Hartparochie Overhoven, celebrant 
Pater Jan Jetse Bol MSC, (mmv koor Overhoven en fanfare St. Barbara)    Pinksteraktie17 t/m 28 mei: Vanaf Hemelvaart t/m 2 Pinksterdag wordt gehouden de jaarlijkse PINKSTERAKTIE.  Vroeger heette het “Week van de Nederlandse Missionaris”. Hiervoor wordt een extra collecte gehouden in de vieringen op Pinksterzondag. 
Om 9.30 uur in de St-Petruskerk: Eerste Heilige Communie van de 
Communicantjes van de basisscholen St.Petrus, Baandert, en Aan de Meule 
Maandag 27 mei: Informatieavond over parochie en kerk in Mariapark: 20.00 u. 

Zondag 2 juni: Hoogfeest H.Sacrament van het Lichaam en Bloed van 

Christus: tevens Processiezondag. Geen H Mis in Basiliek! In de H. 

Michielskerk één H. Mis om 8u30. In de St.-Petruskerk is de H. Mis enkel om 

9u30, aansluitend de Processie!  
Vrijdag 7 juni: Hoogfeest H. Hart van Jezus: tevens Eerste vrijdag van de 
maand toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus. Vanaf 17.00 uur wordt de H. 
Communie gebracht aan zieken en aan-huis-gebondenen. 

 

Zondag 9 juni: Tiende Zondag door het Jaar. Om 9.30 uur in de St-Pauluskerk:  
Eerste H. Communie van de Communicantjes van BS. Limbrichterveld en BS. Loedoes 
 

 

KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES 
Attentie: het vólgend parochieblad bestrijkt de periode van 16 juni tot 27 juli 2013.  
Misintenties die u daarin graag vermeld wilt zien, dienen uiterlijk opgegeven te zijn vóór 
vrijdag 7 juni 2013 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. 
 
ZOZ    ZOZ     ZOZ 
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ST.-PETRUSKERK 

Zaterdag 4 mei 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 
ev voor priesterroepingen in parochie, 
dekenaat en bisdom; 
18.00 uur plev overleden broer Pierre 
Bisschops; plev overleden Riet Goverde-
Nouwens; gestplev voor zielenrust v overl 
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 
Catharina Krux; gestpljrd Martijn Canisius 
en Lie Canisius-van Leeuwen; plev 
levenden en overledenen vd fam Dieteren 
en de fam Hellbach; nadiensten: Bertha 
Reijnders-Stelten, Annie Boshouwen-
Knoors, Anne Stelten-De Ree, Boy Hermans, 
Mia Rademacher, Albaer Steuns , Miep 
Moesch-v Mulken, Martha Joosten-Goertz, 
Frans Rutten, Mieke  Indemans-Bitsch, 
Paula Berkx-Hoenen (samenzang) 
Zondag 5 mei  
   Zesde Zondag van Pasen 

11.30 uur gestpljrd  Bèr en Mia Durlinger-

Willems; gestplev em.-deken Leo Feiter en 

Anna en Maria Feiter; pljrd Jos Hendrikx-

Winants; plev Paul van de Ven; plev voor 

heilige priesters, religieuzen en de vrede in 

de wereld (Petruskoor) 
Maandag 6 mei 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; ev 

ouders Leonard Dieteren en Maria Brandts 

uit dankbaarheid 

19.00 uur gestjrd overl. ouders Blous-Ten 

Dijck; ev ouders De Wever-Brouwers en 

zoon Léon; ev tev de H. Geest voor allen, 

die in ons bisdom en in de parochies zijn 

gesteld om leiding te geven 

Dinsdag 7 mei 
   08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en 

Hendriks; ev ouders Vleugels-Dieteren;   ev 
tev de H. Engelbewaarders uit dankbaarheid 
voor bescherming en leiding  

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 

ev tev H. Antonius en voor overl ouders en 

broers Meerts 

Woensdag 8 mei 

08.00 uur  gestev overl. oud. Schaekens-

Peulen en zonen Jozef en Martin 

Vigilie Hoogfeest Hemelvaart: 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
(samenzang) 

Donderdag 9 mei  
   HOOGFEEST HEMELVAART VD HEER 

11.30 uur   gestev overl echtp. Feron-

Hoenen en em-past. Eduard Hoenen           
(samenzang) 
Vrijdag 10 mei 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen   

19.00 uur gestev overl echtp Kaptein- 

Haagmans;  

Zaterdag 11 mei 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

18.00  gestplev voor zielenrust v overl 

echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 

Catharina Krux; ev ouders Dassen-

Claessens; ev lev en overlevenden fam 

Peters-De Beer; nadiensten: Bertha 

Reijnders-Stelten, Annie Boshouwen-

Knoors, Anne Stelten-De Ree, Boy Hermans, 

Mia Rademacher, Albaer Steuns , Miep 

Moesch-v Mulken, Martha Joosten-Goertz, 

Frans Rutten, Mieke  Indemans-Bitsch, 

Paula Berkx-Hoenen (samenzang) 
Zondag 12 mei 

 Zevende Zondag van Pasen 

11.30 uur gestpljrd Frieda en Lei Martens-

Bosmans; gestpljrd v Cor en Trees De Wit-

Neilen en tevens v Dory Neilen; gestplev 

Guus van Aubel en Mia v Aubel-Arnoldts 

en wederzijdse fam; pljrd overl ouders 

Leonard Dieteren en Maria Brandts uit 

dankbaarheid; plev voor heilige priesters, 

religieuzen en de vrede in de wereld; 
(samenzang) 

Maandag 13 mei 
   H. Servatius, bisschop 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 
19.00 uur ev echtpaar Keymis-Buyink; ev 
Jeanne Schmeits-Schutgens (vw verj en 
jrd); ev past. Jean Schutgens (vw verj) 
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Dinsdag 14 mei 

   H. Mattias,  apostel 
08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en 
Hendriks en mgr Ben Janssen;  
19.00 uur gestjrd Robert Könings; gestev 

echtp Caulfield-Tholen 

Woensdag 15 mei 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen  
19.00 uur ev overl ouders en broers Meerts;  

Donderdag 16 mei 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev overleden echtpaar 

Meulenberg-Kleuters;  

19.30 uur  Lof (samenzang) 
Vrijdag 17 mei 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
19.00 uur gestev Corry Close en familie;  
Zaterdag 18 mei  
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen,   
18.00 uur gestplev voor de zielenrust van 
het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria 
Hubertina Catharina Krux; pljrd Hein 
Frenken en Paula Frenken-Hemels; 
nadiensten Mia Rademacher, Albaer Steuns 
, Miep Moesch-v Mulken, Martha Joosten-
Goertz, Frans Rutten, Mieke  Indemans-
Bitsch, Paula Berkx-Hoenen 
 (Michielskoor) 

Zondag 19 mei 

 HOOGFEEST VAN PINKSTEREN 

11.30 uur Plzwd Annie Boshouwen-

Knoors; Plzwd Bertha Reynders-Stelten; 

Plzwd Ria Langeveld; plev Jan konings en 

overl ouders W. Köhlen-Janssen; gestpljrd 

Marianne Boelens-Spée; plev overl 

familieleden Pier-Weijzen; gestpljrd Koos 

Simons en overledenen vd fam Simons en 

de fam Stevens; gestpljrd overl. ouders 

Kretzers-Nortier; gestplev overledenen van 

de fam. Spanjaard; gestplev Lies Roppe en 

overl. v.d fam. Roppe-Kissels; plev Miny 

Reijnders-Kuijpers; plev voor heilige 

priesters, religieuzen en de vrede in de 

wereld; (Petruskoor) 
Maandag 20 mei 

   Tweede Pinksterdag 

11.30 uur  gestev overledenen vd fam 

Feron-Hoenen (samenzang) 

Dinsdag 21 mei 
08.00 uur fam Wyszenko, Meerts en 
Hendriks  

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 

Woensdag 22 mei 

08.00 uur ev Martin Meuwissen, dochter 

Josette en kleindochter Jooske;  
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;  
Donderdag 23 mei  
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev v echtp Louis en Ellie 

Corbeij-Gieskens;  

19.30 uur  Lof (samenzang) 
Vrijdag 24 mei 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev em-pastoor Eduard 

Hoenen 

Zaterdag 25 mei 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 

ev overl grootouders Simonis-Tummers en 

ouders Hage-Simonis;  
18.00 uur Processie naar Basiliek, alwaar 

de H. Mis wordt gevierd b.g.v. opening 
jaarfeest  
►►Intenties staan vermeld bij Basiliek   
Zondag 26 mei 

 Hoogfeest van de H Drie-eenheid        

09.30 uur Eerste Heilige Communie voor 

kinderen BS. St.Petrus, BS. Aan de Meule 

en BS. Gustav Hoefer  

11.30 uur Plzwd Albaer Steuns; gestplev 

overledenen vd fam Dieteren-Klinkers; 

pljrd Frans Loeffen; plev voor heilige 

priesters, religieuzen en de vrede in de 

wereld (Petruskoor) 
Maandag 27 mei 
08.00 uur ev overledenen vd fam Smeets-

Bouwels 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

Dinsdag 28 mei 
      HH Bonifatius, bisschop en gezellen 
08.00 uur  gestev echtp Caulfield-Tholen;  
ev fam Wyszenko, Meerts en Hendriks;         
19.00 uur  gestev echtp Caulfield-Tholen;  

Woensdag 29 mei 
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08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur ev dhr Sef Heuts en de levenden 

en overl leden vd fam Heuts-Wessels  

Donderdag 30 mei  
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen    

19.00 uur gestev Mimy Corbeij en overl. 

vd fam Corbeij-Kerrens 

19.30 uur  Lof (samenzang) 
Vrijdag 31 mei 
Bezoek vd H Maagd Maria aan Elisabet 
08.00 uur ev v bijzondere intentie (Cr) 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen,  

Zaterdag 1 juni 

   H. Justinus, martelaar 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
18.00 uur plev overl ouders Wijshoffs-
Bormans; plev Riet Goverde-Nouwens; 
plev Jan Peters; gestplev voor zielenrust v 
overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria 
Hubertina Catharina Krux; plev levenden 
en overledenen vd fam Dieteren en de fam 
Hellbach; nadienst Martha Joosten-Goertz, 
Frans Rutten, Mieke  Indemans-Bitsch, 
Paula Berkx-Hoenen (samenzang) 

Zondag 2 juni 
   Hoogfeest H.Sacrament van het     
   Lichaam en Bloed van Christus 

09.30 uur gestpljrd. overledenen vd fam 

Oberdorf-Frissen; gestplev voor de 

zielenrust van het overl echtp Jan Gerard 

Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux; 

plev voor heilige priesters, religieuzen en 

de vrede in de wereld (Petruskoor) 

Aansluitend Processie 

Maandag 3 juni 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;  

19.00 uur ev ouders De Wever-Brouwers 

en zoon Léon; ev tev de H. Geest voor 

allen, die in ons bisdom en in de parochies 

zijn gesteld om leiding te geven 

Dinsdag 4 juni 
08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en 
Hendriks; ev tev de H. Engelbewaarders uit 
dankbaarheid voor bescherming en leiding  

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 

gestev voor zielerust van pastoor-deken 

Mgr. Ben Janssen; ev tev H. Antonius en 

voor overl ouders en broers Meerts 

Woensdag 5 juni  

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev overl ouders Schaekens-

Peulen en zonen Jozef en Martin; ev tev v 

St. Joseph voor goede gezinnen en de moed 

om godsdienstig te leven 
Donderdag 6 juni 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev overl echtp Lebens-De 

Macker en wederzijdse fam 

19.30 uur  Lof (samenzang) 
Vrijdag 7 juni  
   Hoogfeest H Hart van Jezus 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
19.00 uur ev Klaus Scheibe  

Zaterdag 8 juni 
   Onbevlekt Hart van Maria 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 

gestev overl echtpaar Bergrath-Werdens; 

gestev Lies Roppe en overledenen vd fam 

Roppe-Kissels; ev voor priesterroepingen in 

parochie, dekenaat en bisdom 

18.00 uur Plzwd Martha Joosten-Goertz; 

Plzwd Frans Rutten; gestplev v zielenrust 

van overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria 

Hubertina Catharina Krux (samenzang) 
Zondag 9 juni 
   Elfde Zondag door het Jaar 
11.30 uur pljrd v overleden ouders Jan en 

Wies Pijls-Alberts; gestpljrd Paul Chorus; 

gestpljrd em-pastoor Jean Schutgens; jrd 

ovl.oud. Hausmanns-Tummers; gestplev 

Lies Roppe en overl. v.d fam. Roppe-

Kissels; plev voor heilige priesters, 

religieuzen en de vrede in de wereld 

(Petruskoor) 
Maandag 10 juni 
08.00 uur ev ouders Leonard Dieteren en 

Maria Brandts uit dankbaarheid;  

19.00 uur gestev overl echtp Kaptein- 

Haagmans; gestev echtp Caulfield-Tholen; 
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Dinsdag 11 juni 

 H. Barnabas, apostel 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 
ev fam Wyszenko, Meerts en Hendriks en 
mgr Ben Janssen  

19.00 uur gestev overl. echtp. Feron-

Hoenen en em-past. Eduard Hoenen 

Woensdag 12 juni 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen,  

19.00 uur ev dhr Sef Heuts en de levenden 

en overl leden vd fam Heuts-Wessels;  

Donderdag 13 juni  
 

  H. Antonius v Padua, priester-kerkleraar   

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur ev echtpaar Keymis-Buyink; tev 

OLVrouw en H.Bernadette voor de 1e 

communicanten en hun ouders 

19.30 uur  Lof (samenzang) 
Vrijdag 14 juni 
 H. Lidwina, maagd 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;  
19.00 uur gestev Pauline Feron-Hoenen;  

Zaterdag 15 juni 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

 

ST.-MICHIELSKERK 

Zondag 5 mei 

   Zesde 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) 

Donderdag 9 mei 

 HEMELVAART VAN DE HEER 

08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

09.30 uur tiv het welzijn van de parochie  

(samenzang) 

Zondag 12 mei 

Zevende 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)   

Zondag 19 mei 

HOOGFEEST VAN PINKSTEREN 

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)   

Maandag 20 mei. Tweede Pinksterdag

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)   

Zondag  26 mei 

Hoogfeest vd H Drie-eenheid  

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) 

Zondag 2 juni  

   Hoogfeest H.Sacrament van het  

   Lichaam en Bloed van Christus 

 08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 

 09.30 uur vw Processie geen Heilige Mis 

 in de St.-Michielkerk:zie St. Petruskerk. 

 Zondag 9 juni  

   Elfde Zondag door het Jaar 

08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 

09.30 uur gestpljrd. overl ouders en  

grootouders Claessens-Van Eylen en zoon 

Eddy; gestplev voor de 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, 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! 

Zondag 5 mei                                      

Zesde Zondag van Pasen                     

10.30 uur v overl echtp Caulfield-Tholen; v 

alle levende en overleden leden v 
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Aartsbroederschap; v de familie Cremers en 

Louis Cremers en zonen Frans, Jan en 

dochter Clara Bemelmans; v intenties v.d. 

erven Robertz; jrd v Pierre Schmeitz; v 

Pascal Claessen; jrd v overleden ouders 

Houben-Dulinger 
Dinsdag 7 mei 
09.00 uur v overl echtp Caulfield-Tholen;  
Donderdag 9 mei 
    Hemelvaart van de Heer Hoogfeest 
10.30 uur v overl echtp Caulfield-Tholen; 
v de leden v.h. Aartsbroederschap; v de 
kinderen v.d. Kinderkrans; v. de intenties 
v.d. erven Robertz; v Pascal Claessen 
Zaterdag 11 mei  
09.00  v overl echtp Caulfield-Tholen 
Zondag 12 mei  
Zevende Zondag van Pasen          
10.30 uur v overl echtp Caulfield-Tholen; v 
de intenties v.d. erven Robertz, jrd v Bertha 
Brouwers-Nieling; v Pascal Claessen; v 
Arnold en Paula Mulken  
Dinsdag 14 mei  
H. Mattias,  apostel 
09.00 uur v overl echtp Caulfield-Tholen 
Donderdag 16 mei                                  
10.30 uur v overl echtp Caulfield- Tholen; 
v de leden v.h. Aartsbroederschap; v de 
kinderen v.d. Kinderkrans; v overl. fam. 
van Daal-Hermans en zegen over kinderen 
en kleinkinderen; v de intenties v.d. erven 
Robertz; v Harry Diederen en zijn dochter 
Margriet 
Zaterdag 18 mei  
09.00 uur v overl echtp Caulfield-Tholen 

Zondag 19 mei  
 HOOGFEEST VAN PINKSTEREN  
10.30 uur v overl echtp Caulfield-Tholen; 
v overleden echtp Castro-Schellinx; v de 
intenties v.d. erven Robertz; v Pascal 
Claessen; jrd v mevr. Elly Consemulder-
Raaymakers (Basiliekkoor) 

Maandag 20 mei, Tweede Pinksterdag 
10.30 uur v overl echtp Caulfield-Tholen  
Dinsdag 21 mei 

09.00 uur v overl echtp Caulfield-Tholen 

Donderdag 23 mei 

10.30 uur v overl echtp Caulfield-Tholen; 
v de leden v.h. Aartsbroederschap; v de 
kinderen v.d. Kinderkrans; v de intenties 
v.d. erven Robertz   
Zaterdag 25 mei 
09.00 uur v overl echtp Caulfield-Tholen  
Opening JAARFEEST  O.L.Vrouw van het 
Heilig Hart: vanuit de Binnenstad is de 
jaarlijkse Bedevaartsmis in de Basiliek: 
18.00 uur  Plzwd Mia Rademacher; 

gestplev voor de zielenrust van het overl 

echtp Jan Gerard Grijs en Maria 

Hubertina Catharina Krux; nadienst Miep 

Moesch-v Mulken, Martha Joosten-

Goertz, Frans Rutten, Mieke  Indemans-

Bitsch, Paula Berkx-Hoenen (samenzang) 

Zondag 26 mei  Hoogfeest van de H 
Drie-eenheid, tevens JAARFEEST 

O.L.Vrouw van het Heilig Hart: cel. 
Pater Jan Jetse Bol MSC (Bedevaart H. 
Hart-parochie Overhoven, mmv koor 
Overhoven met fanfare St. Barbara)  
10.30 uur v overl echtp Caulfield-Tholen; 
v de intenties v.d. erven Robertz  
Dinsdag 28 mei 
09.00 uur v overl echtp Caulfield-Tholen 
Donderdag 30 mei 
10.30 uur v overl echtp Caulfield-Tholen,  
v de leden v.h. Aartsbroederschap; v alle 
kinderen v.d. Kinderkrans; v de intenties 
v.d. erven Robertz 
Zaterdag 1 juni  
H. Justinus, martelaar 
09.00 uur v overl echtp Caulfield-Tholen;  
v Mietsie Jacobs-Van Thoor 
Zondag 2 juni 
   Hoogfeest H.Sacrament van het     
   Lichaam en Bloed van Christus 
vw Sacramentsprocessie géén dienst in 
de Basiliek: zie Michiels- of Petruskerk. 
Dinsdag 4 juni 
09.00 uur v overl echtp Caulfield-Tholen 
Donderdag 6 juni 
10.30 uur v overl echtp Caulfield-Tholen; v 
de leden v.h. Aartsbroederschap; v alle 
kinderen v.d. Kinderkrans; v de intenties 
v.d. erven Robertz 
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Zaterdag 8 juni  
   Onbevlekt Hart van Maria 
09.00 uur v overl echtp Caulfield-Tholen 
 Zondag 9 juni 
   Tiende Zondag door het Jaar 
10.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen;  
v alle levende en overleden leden v.h. 
Aartsbroederschap; v overleden Christine 
Joosten; v de intenties v.d. erven Robertz 
(Basiliekkoor) 

Dinsdag 11 juni

    H. Barnabas,  apostel 
09.00 uur v overl echtp Caulfield-Tholen   
Donderdag 13 juni  
 H. Antonius van Padua,  
priester en kerkleraar 
10.30 uur v  overl echtp Caulfield-Tholen, 
v de leden v.h. Aartsbroederschap; v alle 
kinderen v.d. Kinderkrans; v de intenties 
v.d. erven Robertz  
Zaterdag 15 juni 
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   
Kerkbijdrage t.n.v. parochie H. Bernadette, Baandert 23  

Gironr. 157.19.73 (IBAN: NL07INGB0001571973) 

   

VASTENACTIE 2013  
De Vastenactie heeft dit jaar in onze parochie ruim € 465,- opgebracht. Helaas zo’n € 100,- 

minder dan vorig jaar, maar vorig jaar was de opbrengst voor de eigen Sittardse missionaris 

Frans Meulemans, en dat zal wel (naast de financiële crisis) iets hebben meegespeeld. 

Hartelijk dank aan alle gevers en ook grote dank aan alle medewerk(st)ers!   
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H. COMMUNIE VOOR AAN HUIS GEBONDENEN                                                                           

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

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

BELANGSTELLENDEN VOOR DE RK URNENHOF                                                     

Belangstellenden om in de toekomst een urn te kunnen plaatsen in de RK Urnenhof, kunnen 

hiervoor een briefje met hun gegevens sturen naar Kloosterplein 10, 6131 EP Sittard of 

Baandert 23, 6136 EM Sittard. Zij zullen op de hoogte gehouden worden van de 

ontwikkelingen, en zullen straks voorrang krijgen bij de plaatsing van een urn.                    

Ook kunt u per mail contact opnemen met de kerkmeester die de registratie en informatie van 

de RK Urnenhof bijhoudt: hans.gerards@online.nl 

Parochie H. Paulus - Limbrichterveld / Hoogveld 
Pastoor-Deken Mgr. W. van Rens, Kloosterplein 10, tel.: 4512275 

Diaken R. Fleischeuer, Patchstraat 2, tel.: 4528072 

Kerkbijdrage: Parochie H.Paulus, Kloosterplein 10, 6131 EP Sittard 

ING-bank 3268633 (IBAN: NL86INGB0003258633) 

Rabobank 147607558 (IBAN: NL44RABO0147607558) 
 

6
E
 ZONDAG VAN PASEN 

Zaterdag 4 mei 19.00 u. OLV van Lourdes, nadienst v Jerzy Makulski 

Maandag 6 mei 19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

Woensdag 8 mei 19.00 u. Vigilie Hoogfeest Hemelvaart - t.e.v. H. Antonius 

 
Zaterdag 18 mei 19.00 u. OLV van Lourdes - nad v Jerzy Makulski ♫ Bernadettekoor 

Maandag 20 mei  Geen H. Mis 

Woensdag 22 mei 19.00 u. t.e.v. H. Antonius 

 
HEILIGE DRIE-EENHEID 

Zaterdag 25 mei 19.00 u. OLV van Lourdes 

Maandag 27 mei 19.00 u. Willy van Hees en overl. Ouders Keijzers-Franken 

Woensdag 29 mei 19.00 u. t.e.v. H. Antonius 

 
HEILIG SACRAMENT VAN HET LICHAAM EN BLOED VAN CHRISTUS 

Zaterdag 1 juni 19.00 u. OLV van Lourdes 

Maandag 3 juni 19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

Woensdag 5 juni 19.00 u. OLV van Lourdes 

 
11

E
 ZONDAG DOOR HET JAAR 

Zaterdag 8 juni 19.00 u. OLV van Lourdes 

Zondag 9 juni 09.30 u. Eerste Heilige Communie 

Maandag 10 juni 19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

Woensdag 12 juni 19.00 u. OLV van Lourdes 
 
 
 
 

Extra collecte Misdienaars 
Op Paaszaterdag 30 maart is er na afloop van de Paaswake een extra 

deurcollecte ten behoeve van de misdienaars geweest. 
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Deze collecte heeft € 202,55 opgebracht en zal gebruikt worden voor hun jaarlijkse 

uitstapje.    Hartelijk dankt voor uw gulle gave! 
 
 
 
 

Gedoopt:   

Lars, zoon ouders Lucassen-Heutz, Hodgestraat 11                  ** 21-4-2013 

Dyento , zoon van de ouders Cals-Zadravec, Eggelstraat 13     ** 28-4-2013 

Amber, Lynn en Zoë, dochters van de ouders Loupias-Tummers,    

       IJsvogelstraat 6  ** 28-4-2013 

Gefeliciteerd! Wij hopen dat Lars, Dyento, Amber, Lynn en Zoë  onder de goede 

zorgen van hun ouders, peetouders en van de hele geloofsgemeenschap moge opgroeien 

tot goede christenen. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

    EERSTE HEILIGE COMMUNIE 

In deze Paastijd wordt in onze parochiekerken in een tweetal Heilige 
Missen het feest van de Eerste Heilige Communie gevierd.   

 Na een spannende tijd van voorbereiding en oefenen, mogen onze Communicanten voor 
de allereerste keer Jezus ontvangen in de Heilige Hostie ofwel H. Communie.                    
Op zondag 9 juni  om 9u30 ontvangen in de St.-Pauluskerk  de 1

e
 H Communie           

23 kinderen van de basisscholen “Limbrichterveld”  en “De Loedoes” (Hoogveld):   

 

 

Luuk van Beek 

   Maxxe Coumans 

   Alicia Devies 

   Chinouk Gielen 

   Stijn Geelen 

   Linn Gruisen 

   Sophie Gulikers 

   Camiel Haans 

Jarno Heinen 

     

    Jay Huijbregts 

    Lyam Lamers 
    Lynn Loupias  

    Amber Loupias 

    Brianna Mertens 

 
 

    

   Robin Meulenberg 

   Merle Pijper 

   Lidianne Smits 

   Bas Spaetgens             

   Kyra Spaetgens 

   Britt Stekelenburg 

   Martyna Szrejder 

   Sophie Vanwersch 

   Simoon Vroemen 

 
Communicantjes, van harte proficiat en Gods zegen bij deze mooie gebeurtenis!  

   Wij wensen jullie en jullie ouders een heel fijne en zonnige dag toe. 
 

Overleden 
 

Dhr. Jerzy Makulski, Eisenhowerstraat 3,  86 jaar    08-04-2013 

Dhr. Jan Waterlander, Limbrichterweg 8,  77 jaar   27-04-2013 

 

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

 

Parochiemededelingen H. Paulusparochie 

Maandag tot zaterdag is om 18.30 uur rozenhoedje en op vrijdag Lof 
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Donderdagmorgen is de kerk van 10.00 - 12.00 u. geopend voor stil gebed. 

Misintenties voor het volgende parochieblad opgeven tot 1 juni bij: 

Diaken R. Fleischeuer 4528072, Administratie 4512275, 

Het Priesterteam, Kerkbestuur of assistente sacristie. 
 

 
Parochie HH Petrus en Michaël:  

Kerkbijdrage: Rabobank 147603676   

IBAN: NL98RABO0147603676 

      

Parochie H. Bernadette – Baandert: 

Kerkbijdrage: Giro 157.19.73 

IBAN: NL07INGB0001571973 
Parochie H. Paulus – Limb’veld:  

Kerkbijdrage: Giro 3268633 

IBAN: NL86INGB0003268633 

Algemeen nummer Parochiecomité: 

Kerkbijdrage Giro 1032540                     

IBAN: NL51INGB0001032540 

 

Pastoraal Team: 

Pastoor-deken W. van Rens,  Kloosterplein 10   4512275 

Pastoor P. Kerkhofs, Heistraat 9, Einighausen   4516089 

Kapelaan A. van der Wegen, Oude Markt 24   4512628 

Diaken B. ter Haar, Baandert 23    4513381 

Diaken R. Fleischeuer, Patchstraat 2    4528072 
 

Centrale administratie parochiecluster:  

Kloosterplein 10                                                   4512275   

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

Voor het persoonlijk opgeven van misintenties  

of bespreken van overige zaken is de administratie geopend op 

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

 

Contact: 

 mbt  H. Doopsel: 

 Diaken B. ter Haar:  4513381 

 mbt H. Huwelijk: 

 Deken Van Rens:     4512275 

 mbt Jeugd- &Jongerenpastoraal:   

 Kapelaan Vd Wegen: 4512628 

 mbt parochieblad: 

 administratie:  4512275 of 

 kantoor-fedpetrus@123telcom.nl 

 voor al het overige:  

       administratie:  4512275 

 

Het volgende parochieblad no 6 verschijnt op 15 juni en loopt tot 27 juli 2013 .                

Kopij hiervoor aanleveren vóór 7 juni 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 
 

mailto:digitaalparochieblad@kpnmail.nl

