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Dit parochieblad is bedoeld voor een periode van 6 weken.
De volgende aflevering verschijnt 27/28 juli 2013.
Voor parochianen is dit blad gratis: voor opgave zie blz.20.
Zie ook onze website: www.rk-kerken-sittard.nl
DANK AAN PROCESSIECOMITÉ, ACOLIETEN, BUURTBEWONERS
& BUURTVERENIGINGEN ENZ
Veel dank aan ons processiecomité, acolieten, ceremoniarius en suisse,
harmonieën, buurtbewoners en buurtverenigingen, De Mander enz . Ze hebben dit
jaar weer een prestatie geleverd ten dienste van de gemeenschap. Het geheel liep
erg soepel en het riep veelal goede devotie op, aldus vele commentatoren.
Deelnemers en betrokkenen uiten daarbij een oprechte vanzelfsprekendheid die al
in de vroege zondagmorgen begon. Aan alles was gedacht, van een gebakken eitje
in de vroege morgen voor de eerste werkers tot en met de straat-tapijtleggers die
hun kunsten betoonden t.e.v. het H Sacrament. Zelf moest ik – na de hoogmis afreizen naar Lourdes, maar ik heb nog iets kunnen proeven van de prachtige sfeer
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en inzet. Em.Past. Bonneberg en Kapelaan Van der Wegen droegen beurtelings het
Allerheiligste. Daarom veel dank aan U allen omdat we ook dit jaar weer zo’n
mooie sacramentsdag mochten vieren. En met een knipoog van het mooie weer en
van de hemel gaan we nu een vakantieperiode tegemoet. We wensen iedereen
mooie dagen en goede ontspanning toe. Met St. Rosa hopen we weer met zijn allen
klaar te staan voor een prachtige kerkelijke traditie. Tot slot: Bijgaand gedicht of
overweging geeft prachtig aan hoe men dit jaar de processie heeft mogen ervaren.
Dank aan de schrijver Phil Schaeken.
Veel dank, en moge Gods Rijkste Zegen op ons allen blijven rusten.
Deken Wilbert van Rens

EEN RIVIER VAN GELUK
(Sacramentsprocessie 2013)

De zon scheen
vriendelijkheid
op het wegdek.

Bloemen pronkten
kaarsen brandden
koorklanken stegen op
naar de blauwwitte hemel.

De Phil en Sint Joep
namen ons mee
in een muzikale deining
als golven op de zee.

Geel - witte vlaggen
en feestelijk klokgelui alom.
De Begijnenhofstraat
zoals elke keer
straalde weer.

‘ Wees gegroet Maria
vol van genade
de Heer is met u….’
klonk het
onophoudelijk.

Eerbiedigheid heerste er in de stad
eerbiedigheid met ’n glimlach.

‘Eer aan de Vader
en de Zoon en de Heilige Geest…..’
Het voelde ontspannend
als op een dobberende boot.
Het rustaltaar op de ‘Sjteivig’
stond statig tussen de huizen.

Christus werd blijmoedig rondgedragen
getoond
de mensen met voorjaarswarmte
beloond.
Een rivier van geluk stroomde door de
stad
een blijde boodschap kwam op ons pad.

Phil Schaeken
2
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GEBEDSINTENTIES
De pauselijk aanbevolen algemene gebedsintentie voor de maand juli gaat
over: “WereldJongerenDagen” . Dit jaar worden ze gehouden in Brazilië.
Onze huidige paus Francisus komt uit dit continent en het zal voor hem en
onze jongeren een geweldige ontmoeting zijn. Daarom luidt de algemene
gebedsintentie:
“Dat de WereldJongerenDagen in Brazilië alle jonge christenen mag
aanmoedigen om leerling en missionaris te worden van het Evangelie”.
Voor de maand juli heeft de gebedsintentie voor de Missie als thema:
“het werelddeel Azië”.Voor hen wordt gebeden: “dat op heel het
Aziatische continent deuren mogen opengaan voor de verkondigers van
het evangelie.”
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

EN DE BOER … HIJ PLOEGDE VOORT!
Een van de komende zondagen lezen we als kerk het verhaal van de roeping van de
nieuwe profeet Elisa. Het staat in het Oude Testament bij 1 Koningen 19,16b.19-21.
Leest u eens mee: Uit het eerste boek Koningen
In die dagen zei de HEER tot Elia:
“Gij moet Elisa, de zoon van Safat zalven
tot uw opvolger als profeet.”
Elia vertrok en trof Elisa, de zoon van Safat,
terwijl die aan het ploegen was.
Twaalf koppels ossen gingen voor hem uit;
hijzelf bevond zich bij het twaalfde.
Toen Elia langs kwam, wierp hij Elisa zijn mantel toe.
Elisa liet de ossen in de steek, liep Elia achterna en zei:
“Laat mij eerst afscheid nemen van mijn vader en mijn moeder;
dan zal ik u volgen.”
Hij antwoordde hem:
“Ga maar weer terug; heb ik je soms tot iets verplicht?”
Hierop ging Elisa naar de ossen terug, slachtte er twee,
kookte het vlees op het hout van de jukken
en gaf het aan het werkvolk te eten.
Daarna vertrok hij, volgde Elia en werd zijn dienaar.
PAROCHIEBLAD H. PETRUS EN H. MICHAËL – H. BERNADETTE – H. PAULUS

3

Even aarzelen ... nee, het zit er in de lezingen van de komende tijd niet in. Zelfs een
moment met jezelf overleggen lijkt niet toegestaan. Het is te nemen of te laten. Punt
uit. Je merkt het heel bijzonder bij de eerste lezing op de 13e zondag (over 2 weken).
De profeet Elia heeft van de Heer de opdracht gekregen om Elisa tot zijn opvolger te
zalven. Die is op het veld aan het ploegen en wil nog even afscheid nemen van zijn
ouders. Elia reageert kwaad: 'Ga maar terug naar je ploeg en je ossen. Ik heb je niet
verplicht me te volgen, hé'? Afscheid nemen van je ouders, ha nee, dat kan niet. Het is
te nemen of te laten. Nu! Punt uit. In het evangelie (zie Lucas 9,51-62) lijkt Jezus al
evenmin tot enig compromis bereid. Iemand die Hem wil volgen, krijgt te horen dat
hij dan meteen afstand moet doen van zijn bezit. Een ander, die eerst nog zijn vader
wil begraven, schrikt zich wellicht een ongeluk wanneer hij hoort: 'Laat de doden hun
doden begraven'. En tot een derde, die eerst afscheid wil nemen van zijn familie en
Hem dan wil volgen, zegt Hij: 'Wie de hand aan de ploeg slaat, maar omziet naar wat
achter hem ligt, is ongeschikt voor het Rijk Gods.' Veel rek lijkt er in die woorden niet
te zitten. Te nemen of te laten. Nu! Punt uit. Jezus komt hier dus als zeer veeleisend en
als zeer radicaal over. Je kunt je zelfs de vraag stellen of Hij niet fundamentalistisch
is. Het antwoord op die vraag is nee, want zijn radicalisme is heel gewoon menselijk.
We zijn er ons misschien niet van bewust, maar ook wijzelf stellen immers
voortdurend zulke radicale eisen, ook wij zeggen geregeld 'te nemen of te laten', en we
vinden dat heel normaal. Neem onze relatie: wat we elkaar beloven wanneer we
trouwen, is heel erg resoluut. We zeggen immers : 'lk wil je man (of vrouw) zijn en ik
beloof je trouw te blijven in goede en kwade dagen, in armoede en rijkdom, in ziekte
en gezondheid, al de dagen van mijn leven.' Dat is echt wel resoluut, nietwaar?
Evenzeer te nemen of te laten als wat Jezus van ons vraagt. Niet: 'Ik wil je een beetje
trouw zijn, en ik zal zo nu en dan een beetje voor je zorgen, en 't is maar voor een
tijdje', nee, het is echt heel radicaal wat we elkaar beloven en ook van elkaar eisen.
Onze relatie is niet het enige voorbeeld, integendeel, ons dagelijks leven is vol van
zulk radicalisme. Van een dokter eisen we dat hij de juiste diagnose stelt en ons
geneest, van een bankier dat hij ons geld goed beheert, van een vakman dat hij
degelijk werk aflevert, van een garagist dat hij ons een goede auto verkoopt die hij
nadien perfect onderhoudt. Ik zou nog een hele tijd zo kunnen doorgaan, want ons
leven hangt echt aan elkaar van 'te nemen of te laten'. En wat doen we als daar niet aan
voldaan wordt? Dan houden we het voor bekeken. Als in een relatie een van de
partners over zijn schouder kijkt - en je weet wat ik daarmee bedoel - , dan loopt de
relatie gegarandeerd op de klippen, en als onze dokter niet voldoet aan wat wij
verwachten, gaan we naar een andere. Als ons geld niet rendeert zoals we dat willen,
maken we het gewoon over naar een andere bank, en als onze auto of onze autodealer
niet voldoet, kopen we de volgende keer een ander merk. Want we zijn echt heel
resoluut in onze eisen: te nemen of te laten. Punt uit. Jezus stelt ook zeer hoge eisen,
maar toch heb ik liever met Hem dan met onszelf te doen. Hij laat ons immers niet
vallen wanneer we niet aan zijn eisen beantwoorden. Je kent het verhaal van de
overspelige vrouw. De schriftgeleerden, en dat zijn dus mensen zoals wij, eisen dat ze
4
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gestenigd wordt, maar Jezus redt haar van de dood en zegt gewoon: 'Ik veroordeel u
niet. Zondig voortaan niet meer.' Of neem Petrus: drie keer verraadt Hij Jezus bij diens
lijden, en toch vindt Die hem nadien goed genoeg om zijn Kerk te leiden. Het zijn
maar twee voorbeelden, maar je weet dat het evangelie er vol van is. Jezus is immers
altijd bereid de grenzen te verleggen. Denk eens na! De eisen die Jezus stelt, zijn
inderdaad erg radicaal, maar anders dan wijzelf laat Hij ons niet vallen wanneer we
eens over onze schouder kijken. Integendeel, ook daar, aan de andere kant van onze
schouder, zullen we Hem ontmoeten en wil Hij met ons meegaan en onze gids zijn
naar de veilige wegen van Gods liefde en barmhartigheid. Want Hij blijft effectief bij
ons zijn in goede en in kwade dagen. Weet je, het besef dat we voor God niet perfect
hoeven te zijn, is voor ons een hele geruststelling. Er zijn geen roepingen? Neen, er
zijn meer die aarzelen dan die zich geheel durven te geven. Kijkt u maar bij
huwelijken….. er zijn er meer die samenwonen dan die voor elkaar kiezen….\ durven
kiezen, dat is waar we als mensen voor moeten staan. De eerste apostelen zaten ook
met dat probleem, totdat het Pinksteren werd. Toen werden de knopen doorgehakt. Ze
gingen gesterkt de nieuwe toekomst in als geroepenen. Bidden we zo voor een nieuwe
tijd voor onze kerk, zeker voor de welvaartslanden die zich laten wegzuigen in plaats
dat zij zich geroepen weten. Veel dank om uw tijd voor God en Zijn Kerk.
Deken Wilbert van Rens
De voorjaarsinzameling in Sittard
is weer voorbij. U hebt hieraan
weer een belangrijke bijdrage
geleverd. In totaal werd er bij de
Pauluskerk 125 kg, en bij de
Petruskerk 225 kg kleding
ingezameld. Wij danken u hartelijk
voor uw inzet.
Sam’s Kledingactie wil alle
kledinggevers graag bedanken. Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood levert al 45
jaar een bijdrage aan het werk van Cordaid Mensen in Nood. De opbrengst van de
ingezamelde kleding van dit voorjaar gaat naar het ‘droogte cyclus management’
project in Kenia. Binnen dit project worden mensen geholpen om droogteperiodes
door te komen, bijvoorbeeld door de aanleg van waterreservoirs. Kijk voor meer
informatie over Sam’s Kledingactie en de gesteunde projecten op
www.samskledingactie.nl.
Nogmaals hartelijk dank voor uw inzet en we hopen voor de volgende
inzamelingsactie weer op u te kunnen rekenen.
Team Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood
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EEN BEKENDE HEILIGE: PASTOOR VAN ARS: 4 AUGUSTUS
Sint Johannes Maria Vianney (1786-1859) was pastoor van het Franse dorpje Ars. Hij
bracht zijn parochie tot grote bloei door zijn voortdurende prediking, versterving,
gebed en naastenliefde. In Frankrijk werd hij beroemd als helderziende biechtvader.
Hij groeide op als vierde kind in een streng gelovige boerenfamilie. Zijn jeugd speelde
zich af in het antiklerikale klimaat van de Franse Revolutie. Jean-Maries weg naar het
priesterschap ging niet over rozen. Vanwege zijn geringe studieresultaten op het
seminarie twijfelde bisschop Simon van Grenoble eraan of hij Vianney wel tot priester
moest wijden. Omdat hij echter het verschil maakte door zijn vroomheid en
evangelische eenvoud, ontving Jean-Marie in 1815 toch de priesterwijding. In 1818
werd hij benoemd tot pastoor van Ars-sur-Formans, een piepklein dorpje in de buurt
van Lyon, bisdom Belley. In de parochie heerste morele en godsdienstige
onverschilligheid. De parochianen dreven de spot met hun nieuwe pastoor en
probeerden hem zwart te maken. De fysieke gezondheid van de pastoor ging door zijn
radicale zelfverloochening hard achteruit, maar zijn geestelijke weerbaarheid werd des
te sterker. De preken van de Pastoor van Ars waren direct, eenvoudig te begrijpen en
aanstekelijk. Zo aanstekelijk dat steeds meer mensen zich tot Christus bekeerden.
Door de talrijke verhalen over zijn helderziendheid en wonderbaarlijke gebedsverhoringen werd pastoor Vianney de populairste biechtvader die Frankrijk ooit gekend
had. Bij leven werd de Pastoor van Ars als een heilige vereerd. Na zijn dood in 1859
groeide het dorp uit tot een belangrijk pelgrimsoord. Paus Pius X verklaarde hem op 8
januari 1905 zalig. Zijn feestdag werd 4 augustus. Pius XI canoniseerde hem op 31
mei 1925. Onze Deken Louis Tijssen had een grote verering voor Pastoor van Ars.
In 2009 riep paus Benedictus XVI hem bij aanvang van het Jaar van de Priester uit tot
Patroon van Alle Priesters.

GOD EN DE KAPPER
Ik las onlangs dit verhaal op Internet: Een man ging naar
de kapper om zijn haar te laten knippen en zijn baard te
laten bijpunten. Zoals gewoonlijk raakte hij met de kapper
in gesprek. Ze praatten over allerlei dingen en ze
behandelden veel onderwerpen. Op een gegeven moment
begonnen ze over God.
De kapper zei: 'Ik geloof niet dat God bestaat zoals u zegt.'
'Waarom zegt u dat?' vraagt de klant.
'Het is heel gemakkelijk. Je hoeft maar naar buiten te gaan
om te zien dat God niet bestaat. Als God bestond, zouden
dan zoveel zieken bestaan, zoveel achtergelaten kinderen?
Als God bestond, zouden de mensen geen lijden, geen pijn
6
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hebben. Ik kan niet geloven dat er een god bestaat die dat allemaal toelaat.'
De klant bleef nadenken maar hij wilde geen ruzie maken. De kapper maakte zijn
werk af en de klant ging weg. Op straat zag hij een man met een lange baard en
lang haar. Hij liet geen tijd voorbij gaan en ging opnieuw naar binnen bij de
kapper en zei tegen hem: 'Weet u wat? Kappers bestaan niet .''Hoezo niet?'
vraagt de kapper, 'Ik ben een kapper'.'Nee', zei de klant, 'ze bestaan niet. Als ze
bestonden zouden er geen mensen met lang haar en lange baard zijn.'
'Kappers bestaan wel maar de mensen komen niet naar ons toe', zei de kapper.
'Precies', zei de klant, 'dat is het kernpunt. God bestaat wel maar de mensen gaan
niet naar hem toe. De mensen zoeken hem niet. Daarom is er zoveel pijn en
tegenspoed.'
Einde van het kappersverhaal!
Een oud verhaal …… met een aloude kern van waarheid. Wie God niet meer eert en
Hem verzwijgt, wie God niet meer zoekt….. die voelt o.a. bij ellende en verdriet een
grote eenzaamheid. Zelfs bij het feestvieren kun je heel sterk God missen. God heeft
hem of haar niet verlaten, maar men heeft God verlaten….. en het bijzondere is: God
laat zich altijd terugvinden. God gooit nooit de deur dicht. Zijn licht valt door een kier
van een open deur altijd binnen in het hart van een mens. Hebt U zo’n hart ? Ik wens
U mooie dagen van ontspanning, vakantie of vrije tijd toe. Blijf bidden om zijn
Heilige Geest. Hij helpt, altijd!! Maar je moet wel naar Hem toe gaan! Moed houden
en niet opgeven! Hij is meer bij je dan je kunt vermoeden. Mooie dagen aan u allen
toegewenst.
Met veel groeten,
Deken W. van Rens.

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

GEDOOPT
Milan, dochter ouders Vriesema-Verspaget, Ereprijs 16
18-5-2013
Kane, zoon ouders Maka-Statnik, J v Stevensweertstraat 25, 18-5-2013
Gefeliciteerd! We bidden dat Milan en Kane 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
GEDOOPT/1E H COMMUNIE/GEVORMD
Mevr. Daphne Daemen, 26 jaar, Rolandsweg 70 Overhoven 20-5-2013
We wensen haar en haar naaste familie kracht en genade toe om meer en meer toe te
groeien naar Gods Liefdevolle Verbondenheid. Van harte Proficiat!!

OVERLEDEN
Lore Demandt-Schmitz, Mgr. Claessensstr 35, 80 jr
Lei Gooijen, Rijksweg Zuid 29-14, 82 jaar
Corrie Maessen-Moerkens, Hoogveldlaan 42, 74 jaar
Anneke Sluijs-Beulen, Kapellerweg 19a , 87 jaar
Jennÿ Gisbertz, Tudderenderweg 67, 93 jaar
Marie-José Vanderbroeck, Nolensstr 5 L’brcht, 66 jr
Piet Wierikx, Guido Gezellestraat 8, 78 jaar
Gerty Keijsers-Bux, Baenjehof 60, 88 jaar
Bert Nijssen, Verpl. Odilia v.h. Bergstr 21, 85 jaar
Fien Eussen-Nohlmans, Odasingel 455, 87 jaar

†
†
†
†
†
†
†
†
†
†

1- 5- 2013
2- 5- 2013
6- 5- 2013
18- 5- 2013
25- 5- 2013
27- 5- 2013
29- 5- 2013
31- 5- 2013
31- 5- 2013
8- 6- 2013

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

Vertrouw ons uw mail-adres toe, dan kunnen wij u het parochieblad voortaan
digitaal toesturen en zo besparen op de kosten! Mail uw adres naar:
www.digitaalparochieblad@kpnmail.nl
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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.

Maandelijkse Gebedsavond - EvaVita gebedsuur
Eerste maandag van de maand (19.45 - 20.45 uur) Bijvoorbeeld op 1 juli, 5
augustus, 2 september, … Gebed is wezenlijk om te evangeliseren, want
“christelijke prediking heeft niet als eerste zending een leer over te brengen maar
het concrete leven”. Wie bidt zonder te spreken, evangeliseert meer dan wie spreekt
zonder te bidden. (uit evavita contactbrief Nr. 8)
In het Jaar van het Geloof - Pelgrim…“Volg Mij”
Dinsdagavonden 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.
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)
Maandag 8 juli (15.00 uur) - vrijdag 12 juli (14.00 uur)
PAROCHIEBLAD H. PETRUS EN H. MICHAËL – H. BERNADETTE – H. PAULUS
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Retraite in stilte
De pelgrimsweg in het hart (Itinerarium) v. Bonaventura
Leiding: Pater Frans Vervooren,karmeliet en pastor met een doctoraat in de
systematische theologie met als specialisatie de mystiek van Johannes van het Kruis.
Kosten: € 208,00 (+ eventueel € 6,00 voor beddengoed)
Zaterdag 13 juli (14.00 - 17.00 uur)
Middag: Scapulierfeest
Feest Onze Lieve Vrouw vd Berg Karmel -- Onze weg in het geloof met Maria
Conferentie en scapulieroplegging door: Pastoor Bernhard Hegge, pastoor van Vijlen,
Lemiers en Holset. Hij is docent voor het vak spirituele theologie aan het Groot-seminarie
Rolduc en als spirituaal verbonden aan de Kairos-opleiding. Kosten: € 5,00
Zaterdag 3 augustus (14.00 uur) - zondag 4 augustus (14.00 uur)
Stilteweekend onder begeleiding
Leiding: Pater Frans Vervooren,karmeliet en pastor met een doctoraat in de
systematische theologie met als specialisatie de mystiek van Johannes van het Kruis.
Kosten: € 60,00 (+ eventueel € 6,00 voor beddengoed)


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

LOF EN AANBIDDING
Iedere Donderdagavond houden we in onze St.-Petruskerk Lof met
Rozenkrans en Aanbidding. Wij hebben aan deze belangrijke vorm van
Eucharistische Aanbidding een ietwat andere uitstraling gegeven door
zoveel mogelijk in de buurt van het Hoofdaltaar met Allerheiligste plaats te
nemen. Natuurlijk wordt dan ook de Rozenkrans gebeden, maar er wordt
meer aandacht geschonken aan stilte en daarmee de mogelijkheid om naar Hem op te
zien.. Daarbij blijft de goede gewoonte bestaan om op de vooravond van elke 1e
vrijdag van de maand de bijzondere devotie - toegewijd aan het H. Hart van Jezus – te
beoefenen en in die geest er samen voor te bidden voor al de gevraagde intenties.
Bijzonder ook de intenties die worden opgeschreven door de kerkgangers, achter in
het Klokkes bij Deken Tijssen: immers er ligt daar een intentieboek klaar en kan men
zelf de intentie opgeven.
Op iedere komende donderdagavond worden die intenties meegenomen in dit Lof en
Aanbidding. Wij hopen op uw aller medewerking en gebed.

HOOGFEEST VAN DE H.H. PETRUS EN PAULUS 29 JUNI A.S.
Ieder jaar opnieuw wordt op 29 juni het hoogfeest van de heilige apostelen Petrus en
Paulus, gevierd. Geheel de wereldwijde katholieke kerkgemeenschap gedenkt op dit
hoogfeest dat deze twee apostelen staan aan de oorsprong van de door Jezus Christus
op het kruis gestichte kerk, zoals vermeld wordt in het openingsgebed van de dagmis:
10

16e jaargang, nr. 6 –15 juni 2013

‘van hen heeft de kerk het geloof ontvangen’. Deze twee apostelen hebben ‘nog
tijdens hun leven de kerk geplant door hun bloed te vergieten’, zo herinnert ons de
openingstekst van deze dag. De viering van het hoogfeest van de apostelen Petrus en
Paulus is een uitnodiging aan alle katholieken, vooral in dit Jaar van het geloof, om de
kostbare gave van het geloof – dat door de apostelen tot ons is gekomen - te gedenken
en de inhoud daarvan weer te ontdekken, aldus paus Benedictus XVI in zijn motu
proprio Porta fidei over het Jaar van het geloof.
De viering van het geloof intensiveren
In het gebed na de communie van het misformulier van de dagmis op 29 juni wordt
met een verwijzing naar de Handelingen van de Apostelen (2, 42) gebeden ‘dat wij
trouw blijven in het breken van het brood en aan de leer van de apostelen.’ Paus
Benedictus nodigt ons uit in het Jaar van het geloof om naast een geloofwaardig
geloofsgetuigenis in onze levenswijze ‘de viering van het geloof in de liturgie te
intensiveren, in het bijzonder in de eucharistie die het "hoogtepunt" is waarnaar de
kerk in al haar handelen streeft en tevens de bron waaruit al haar kracht voortvloeit.’
Deze zelfde gedachte staat in het gebed over de gaven van deze feestdag, waarin wij
bidden: ‘moge het gebed van de Apostelen onze toewijding vergroten bij de viering
van dit offer’.
Het geloof belijden
In de prefatie wordt als een dankzeggende lofprijzing aan God gebeden dat tot
opbouw van de ene gemeenschap van Christus ‘Petrus als eerste van allen het geloof
heef beleden en Paulus het als leraar heeft verklaard.’ De emeritus paus nodigt ons uit
om met hernieuwde overtuiging het geloof te belijden. In het kader van het Jaar van
het geloof wordt in dit verband als mogelijkheid gesuggereerd de plaats te bezoeken
waar men gedoopt is om ter plaatse je doopbelofte te hernieuwen.
E. de Jong

Denkt u aan uw kerkbijdrage?!
Parochie H. Bernadette –
Baandert: Kerkbijdrage:
Giro 157.19.73
IBAN: NL07INGB0001571973

Algemeen nummer van Parochiecomité:
Kerkbijdrage: Giro 1032540
IBAN: NL51INGB0001032540

Parochie H. Paulus – Limb’veld:
Kerkbijdrage: Giro 3268633
IBAN: NL86INGB0003268633

Parochie HH Petrus en Michaël:
Kerkbijdrage: Rabobank 147603676
IBAN: NL98RABO0147603676

UW AANDACHT S.V.P.
Zondag 16 juni: Elfde Zondag door het Jaar.
Zondag 23 juni: Twaalfde Zondag door het Jaar.
Maandag 24 juni: Hoogfeest van de Geboorte van H. Johannes de Doper
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Zaterdag 29 juni: Hoogfeest van de heilige apostelen Petrus en Paulus.
Zondag 30 juni: Dertiende Zondag door het jaar.
Zondag 7 juli: Veertiende Zondag door het jaar.
Zondag 14 juli: Vijftiende Zondag door het jaar.
Zondag 21 juli: Zestiende Zondag door het jaar.

KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES
Attentie: het vólgend parochieblad bestrijkt de periode van 27 juli t/m 7 september 2013.
Misintenties die u daarin graag vermeld wilt zien, dienen uiterlijk opgegeven te zijn op
vrijdag 19 juli 2013 op de pastorie: Kloosterplein 10, ofwel via  4512275 - of via e-mailadres: kantoor-fedpetrus@123telcom.nl. -- DENK ERAAN: ROSAMAAND
Betaling gaarne contant of op gironummer 1036575 of banknummer 147603676,
beide t.n.v. Parochie H. Petrus en H. Michaël te Sittard o.v.v. misintentie en datum.
ST.-PETRUSKERK
Zaterdag 15 juni
19.00 uur gestev overledenen van de fam.
18.00 uur gestplev voor zielenrust v overl
Feron-Hoenen
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
19.30 uur Lof (samenzang)
Catharina Krux; nadiensten: Corrie
Vrijdag 21 juni,
H. Aloïsius Gonzaga, kloosterling
Moerkens, Anneke Sluijs-Beulen, Jennÿ
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen,
Gisbertz, Marie-José Vanderbroeck, Gerty
19.00 uur pljrd Frans Schmeits en Jeanne
Keijsers-Bux, Bert Nijssen, Fien EussenSchmeits-Schutgens; pljrd Truke SchmeitsNohlmans (samenzang)
Ten Dijck; plev Wim en Mirry SchutgensZondag 16 juni
Elfde Zondag door het jaar
Zewald; gestev Jos Bitsch; gestev Corry Close
11.30 uur Plzwd Lore Demandt-Schmitz;
en familie
gestpljrd overl. ouders KretzersZaterdag 22 juni
Nortier;;plev Zef Lumens; gestpljrd overl
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
ouders Schaekens -Peulen en zonen Jozef en 18.00 uur Gezinsmis Dankviering pljrd Jac
Martin; plev overleden familieleden PierSegers en tevens v lev. en overl. leden vd
Weijzen; plev voor heilige priesters,
Büschband; pljrd Joep Joosten; gestplev voor
religieuzen en de vrede in de wereld
zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs en
(Samenzang)
Maria Hubertina Catharina Krux; nadiensten:
Maandag 17 juni
Anneke Slijs-Beulen, Jennÿ Gisbertz, Marie08.00 uur ev fam. Wyszenko, Meerts en
José Vanderbroeck, Gerty Keijsers-Bux, Bert
Hendriks
Nijssen, Fien Eussen-Nohlmans
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Zondag 23 juni
Dinsdag 18 juni
Twaalfde Zondag door het jaar
08.00 uur plev Marie-Therese v Brakell11.30
uur Plzwd Paula Berkx-Hoenen; plev
Vleugels
Thom
Philippen; gestplev voor zielenrust van
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Willy
Karmelk-Oremus
en haar ouders; plev
Woensdag 19 juni
voor heilige priesters, religieuzen en de vrede
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
in de wereld (Gastkoor St. Cecilia Valkenburg)
19.00 uur gestev overleden echtpaar
Maandag 24 juni, Hoogfeest Geboorte van
Meulenberg-Kleuters
de H. Johannes de Doper
Donderdag 20 juni
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

12

16e jaargang, nr. 6 –15 juni 2013

08.00 uur ev overledenen van de fam.
Smeets-Bouwels
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
gestpljrd Eduard Timmers
Dinsdag 25 juni
08.00 uur ev fam. Wyszenko, Meerts en
Hendriks
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Woensdag 26 juni
08.00 uur ev Martin Meuwissen, dochter
Josette en kleindochter Jooske
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 27 juni
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev v echtp Louis en Ellie
Corbeij-Gieskens
19.30 uur Lof (samenzang)
Vrijdag 28 juni
H. Ireneüs, bisschop en martelaar
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur ev overl ouders en broers Meerts
Zaterdag 29 juni, Hoogfeest
HH. Petrus en Paulus, apostelen
08.00 uur; gestev em-pastoor Niessen; ev
overl grootouders Simonis-Tummers en
ouders Hage-Simonis; gestev echtp CaulfieldTholen
18.00 uur pljrd Melanie Lenaerts-Laumen;
pljrd Theo Canton en zoon Hub; gestplev
voor zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs
en Maria Hubertina Catharina Krux;
nadiensten: Anneke Sluijs-Beulen, Jennÿ
Gisbertz, Marie-José Vanderbroeck, Gerty
Keijsers-Bux, Bert Nijssen, Fien EussenNohlmans (samenzang)
Zondag 30 juni
Dertiende Zondag door het jaar
11.30 uur pljrd Mia Daniels-Yssermans; pljrd
Corrie Jetten-Wijnands, pljrd v Henriëtte
Pfennings-Gielkens; plev Jan Gorissen en
voor een speciale intentie; plev Miny
Reijnders-Kuijpers; plev voor heilige
priesters, religieuzen en de vrede in de wereld
(Petruskoor)
Maandag 1 juli
08.00 uur ev tev de H. Geest v allen, die in

ons bisdom en in de parochies gesteld zijn om
leiding te geven
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; ev
v ouders de Wever-Brouwers en zoon Léon
Dinsdag 2 juli
08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en
Hendriks; ev t.e.v. de H. Engelbewaarders uit
dankbaarheid v bescherming en leiding
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; ev
tev H. Antonius en voor overl ouders en
broers Meerts; gestev overl echtp FeronHoenen en em-past. Eduard Hoenen
Woensdag 3 juli
H. Tomas, apostel
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; ev
tev St. Joseph v goede gezinnen en de moed
om godsdienstig te leven
19.00 uur ev Sef Heuts en de levende en
overl leden vd fam Heuts-Wessels
Donderdag 4 juli
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
19.00 uur gestjrd ZEH pater Piet Schulpen
19.30 uur Lof (samenzang)
Vrijdag 5 juli
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
19.00 uur ev Klaus Scheibe;
Zaterdag 6 juli
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; ev
voor priesterroepingen in parochie, dekenaat
en bisdom; gestjrd overl echtpaar Van ReenKasdorp
18.00 uur Plzwd Anneke Sluijs-Beulen;
Plzwd Gerty Keijsers-Bux; plev levende en
overledenen vd fam Dieteren en de fam
Hellbach; gestplev voor zielenrust v overl
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
Catharina Krux; gestplev deken Henri
Haenraets; nadiensten: Marie-José
Vanderbroeck , Bert Nijssen, Fien EussenNohlmans (samenzang)
Zondag 7 juli
Veertiende Zondag door het jaar
11.30 uur Plzwd Jennÿ Gisbertz; pljrd
pastoor J.Linssen; pljrd Joep Geelen; gestplev
echtpaar Arnoldts-Thissen en v echtpaar Guus
en Mia v Aubel-Arnoldts; plev voor heilige
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priesters, religieuzen en de vrede in de
wereld; (Samenzang)
Maandag 8 juli
08.00 uur ev v overleden ouders Leonard
Dieteren en Maria Brandts uit dankbaarheid;
gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev overleden echtp KapteinHaagmans
Dinsdag 9 juli
HH. Martelaren van Gorcum
08.00 uur ev fam. Wyszenko, Meerts en
Hendriks en mgr Ben Janssen
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Woensdag 10 juli
08.00 uur gestev Pauline Feron-Hoenen
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 11 juli
H. Benedictus, abt, patroon van Europa
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
19.00 uur ev echtp. Keymis-Buyink
19.30 uur Lof (samenzang)
Vrijdag 12 juli
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur; v Sjang Jessen
Zaterdag 13 juli
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
18.00 uur jrd. Christien Linssen;gestplev
voor zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs
en Maria Hubertina Catharina Krux;
nadiensten v Gerty Keijsers-Bux, Bert
Nijssen, Fien Eussen-Nohlmans (samenzang)
Zondag 14 juli
Vijftiende Zondag door het jaar
11.30 uur Plhgm v Miny Reijnders-Kuijpers;
plev voor heilige priesters, religieuzen en de
vrede in de wereld; gestpljrd ouders Jo en Ine
Zwakhalen-Westerop; gestpljrd overleden
ouders Pastwa-Spätgens; gestplev Max
Kreijn; gestev overl. fam. Muyres-Maessen
(samenzang)
Maandag 15 juli
H. Bonaventura, bisschop en kerkleraar
08.00 uur ev overl. grootouders Hendrik
Dieteren en Anna Rutten uit dankbaarheid
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
Dinsdag 16 juli
H. Maagd Maria vd berg Karmel

14

08.00 uur ev fam. Wyszenko, Meerts en
Hendriks
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
Woensdag 17 juli
08.00 uur gestev overledenen vd fam FeronHoenen
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
Donderdag 18 juli
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
19.00 uur gestjrd Joanna Hendriks
19.30 uur Lof (samenzang)
Vrijdag 19 juli
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
19.00 uur gestev Corry Close en familie
Zaterdag 20 juli
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
18.00 uur gestplev voor zielenrust v overl
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
Catharina Krux; nadienst v Gerty KeijsersBux (samenzang)
Zondag 21 juli
Zestiende Zondag door het jaar
11.30 uur pljrd Jan Gorissen; plev Harrie
Houben; plev overleden familieleden PierWeijzen; gestpljrd Marijke EijgelshovenEyckeler; plev voor heilige priesters,
religieuzen en de vrede in de wereld;
(samenzang)
Maandag 22 juli
H. Maria Magdalena
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
19.00 uur ; gestev overleden echtpaar
Meulenberg-Kleuters
Dinsdag 23 juli, H. Birgitta, kloosterlinge,
patrones van Europa
08.00 uur ev fam. Wyszenko, Meerts en
Hendriks
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen,
Woensdag 24 juli
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 juli
H. Jakobus, apostel
08.00 uur ev Martin Meuwissen, dochter
Josette en kleindochter Jooske;
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
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Zaterdag 27 juli, Z. Titus Brandsma,
19.30 uur Lof (samenzang)
priester en martelaar
Vrijdag 26 juli, HH. Joachim en Anna,
08.00 uur ev overl. grootouders Simonisouders van de heilige Maagd Maria
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Tummers en ouders Hage-Simonis; gestev
19.00 uur gestev overl. oud. Schaekensechtp Caulfield-Tholen;
Peulen en zonen Jozef en Martin
ST.-MICHIELSKERK
Zondag 16 juni
Zondag 7 juli
Elfde Zondag door het jaar
Veertiende Zondag door het jaar
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
plev. fam. Jennen-Palmen
fam. Hoeberichts
09.30 uur gestplev v de zielenrust van het
09.30 uur plev RD Jo Simons; gestpljrd
overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria
pastoor J. Linssen; gestplev voor de
Hubertina Catharina Krux (samenzang)
zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs
Zondag 23 juni
en Maria Hubertina Catharina Krux
Twaalfde Zondag door het jaar
(Schola Sittardiensis)
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
Zondag 14 juli
fam. Hoeberichts
Vijftiende Zondag door het jaar
09.30 uur gestplev voor de zielenrust v
08.30 uur plev. fam. Derrez; gestev
overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria
echtp Caulfield-Tholen
Hubertina Catharina Krux
09.30 uur gestplev voor de zielenrust v
(Bernadettekoor) Zondag 30 juni
overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria
Dertiende Zondag door het jaar
Hubertina Catharina Krux; (samenzang)
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
Zondag 21 juli
J. en J. Derrez
Zestiende Zondag door het jaar
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
09.30 uur gestplev voor de zielenrust v
09.30 uur gestplev voor de zielenrust v
overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria
overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria
Hubertina Catharina Krux; overl. ouders
Hubertina Catharina Krux; (samenzang)
Hendriks-Wolters (samenzang)
BASILIEK VAN O.L. VROUW VAN HET H. HART
Misintenties voor vieringen in de Basiliek kunt u opgeven bij het Basiliek-team:
Oude Markt 20,  4515141 (dinsdag t/m vrijdag, 10-12 en 14-16 uur!)
bijzondere intentie; v Leny GruizenZondag 16 juni
Hamakers
Elfde Zondag door het jaar
10.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
Zaterdag 22 juni
voor de intenties vd erven Robertz; v Harrie
09.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; v
Penners (Zittesje Mès)
Felix Herzig en overl familie.
Dinsdag 18 juni
Zondag 23 juni
09.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Twaalfde Zondag door het jaar
Donderdag 20 juni
10.30 uur Plzwd v Pierre Cremers; gestev
10.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
echtp Caulfield-Tholen; v intenties vd erven
voor de kinderen vd kinderkrans en de
Robertz; v overl ouders Köhlen-Koenen; v
leden vd Aartsbroederschap; voor Harry
fam. Jacobs-v Thoor (Gastkoor Gulpen)
Diederen en dochter Margriet; voor de
Dinsdag 25 juni
intenties vd erven Robertz; voor een
09.00 uur; gestev echtp Caulfield-Tholen;
Donderdag 27 juni
PAROCHIEBLAD H. PETRUS EN H. MICHAËL – H. BERNADETTE – H. PAULUS

15

10.30 uur voor de kinderen vd kinderkrans
en de leden vd Aartsbroederschap;gestev
echtp Caulfield-Tholen; voor de intenties vd
erven Robertz; v Leny Gruizen-Hamakers
Zaterdag 29 juni, Hoogfeest
HH. Petrus en Paulus, apostelen
09.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
Zondag 30 juni
Dertiende Zondag door het jaar
10.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; ; v
de intenties vd erven Robertz; (Basiliekkoor)
Dinsdag 2 juli
09.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
Donderdag 4 juli
10.30 uur voor de kinderen vd kinderkrans
en de leden vd Aartsbroederschap; gestev
echtp Caulfield-Tholen; voor Harry Diederen
en dochter Margriet; voor de intenties vd
erven Robertz; v Leny Gruizen-Hamakers
Zaterdag 6 juli
09.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
Zondag 7 juli
Veertiende Zondag door het jaar
10.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; v
lev en overl leden vh aartsbroederschap; jrd v
Louis Wagemans en Mia WagemansFrenken; voor de intenties vd erven Robertz
(Bedevaart parochie Einighausen)
Dinsdag 9 juli
HH. Martelaren van Gorcum
09.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 11 juli
H. Benedictus, abt, patroon van Europa
10.30 uur zeswekendienst v Leny GruizenHamakers; gestev echtp Caulfield-Tholen;
voor de kinderen vd kinderkrans en de

leden vd Aartsbroederschap; voor de
intenties vd erven Robertz
Zaterdag 13 juli
09.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; v
mevr Mietsie Jacobs-van Thoor
Zondag 14 juli
Vijftiende Zondag door het jaar
10.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
voor de intenties vd erven Robertz
(Basiliekkoor)
Dinsdag 16 juli
09.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 18 juli
10.30 uur de kinderen vd kinderkrans en de
leden vd Aartsbroederschap;gestev echtp
Caulfield-Tholen; voor de intenties vd
erven Robertz, v Leny Gruisen-Hamakers
Zaterdag 20 juli
09.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
Zondag 21 juli
Zestiende Zondag door het jaar
10.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
voor de intenties vd erven Robertz; tot
intentie van fam. Joosten-Gonera
(samenzang)
Dinsdag 23 juli
09.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
Donderdag 25 juli
10.30 uur voor de kinderen vd kinderkrans
en de leden vd Aartsbroederschap; gestev
echtp Caulfield-Tholen; voor de intenties
vd erven Robertz; v Leny GruisenHamakers
Zaterdag 27 juli
09.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

Openingstijden van de basiliek:
Dinsdag t/m zondag: van 09.00 – 12.00 en van 14.00 – 16.00 uur. Op maandag is de
basiliek de hele dag gesloten.
Eucharistievieringen in de Basiliek O.L.Vrouw van het Heilig Hart:
dinsdag
09.00 uur
zondag
10.30 uur Hoogmis
donderdag
10.30 uur
Di t/m Za 15.30 uur rozenhoedje met
vrijdag
09.00 uur
noveengebed.

Digitaal Parochieblad?: Mail uw adres naar: digitaalparochieblad@kpnmail.nl
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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: Giro 157.19.73
IBAN: NL07INGB0001571973

H. COMMUNIE VOOR AAN HUIS GEBONDENEN
Op vrijdag 5 juli (1e vrijdag van de maand) wordt in de namiddag de H. Communie in de
parochie rondgebracht. Voor opgave: Diaken ter Haar: tel 046-4513381 of bij Deken.

STAND VAN ZAKEN RK URNENHOF
In de afgelopen maanden hebben we geen nieuws meer in het parochieblad gemeld over
de voortgang van de RK Urnenhof. Dit omdat onze plannen bij het bisdom in studie
waren. En omdat dit project voor ons bisdom volledig nieuw is, hebben zij uitvoerig met
ons overleg gehad en bovendien onze plannen aan diverse adviescommissies voorgelegd.
Maar we kunnen melden dat het bisdom per brief van 13 mei 2013 ons heeft laten weten
in te stemmen met de inrichting van de Bernadettekerk tot RK Urnenhof, alsmede met de
inrichting van de H.Bernadette-gedachteniskapel.

OPEN DAG RK URNENHOF op 29 Juni
Alle belangstellenden krijgen op zaterdag, 29 juni aanstaande van 11 tot 15 uur volop de
gelegenheid kennis te nemen van de voortgang van de inrichting. Op die dag wordt een
open dag georganiseerd, zodat men zelf kan vaststellen welke veranderingen het
voormalige kerkgebouw van binnen heeft ondergaan. De vernieuwde entree, de
gedachteniskapel (links van de ingang) en dan de RK Urnenhof zelf. Wat zijn steles (de
zuilen voor de asurnen) en hoe zien die er uit? Wat wordt bedoeld met de levensbron?
Hoe gaat het voormalige priesterkoor eruit zien? Waarom is het gebouw op deze manier
ingericht?

OPENING RK URNENHOF op 15 augustus
De RK Urnenhof in de Baandert wordt op het Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming
15 augustus aanstaande om 18.00 uur door bisschop Frans Wiertz ingezegend. Het
voorbehoud bij deze datum is, dat er zich geen bouwkundige vertragingen mogen
voordoen.

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.
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Ook kunt u per mail contact opnemen met de kerkmeester die de registratie en informatie
van de RK Urnenhof bijhoudt: hans.gerards@online.nl
advertentie______________________________________________________________________

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

Denkt u aan uw kerkbijdrage?!
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Parochie H. Bernadette –
Baandert: Kerkbijdrage:
Giro 157.19.73
IBAN: NL07INGB0001571973

Algemeen nummer van Parochiecomité:
Kerkbijdrage: Giro 1032540
IBAN: NL51INGB0001032540

Parochie H. Paulus – Limb’veld:
Kerkbijdrage: Giro 3268633
IBAN: NL86INGB0003268633

Parochie HH Petrus en Michaël:
Kerkbijdrage: Rabobank 147603676
IBAN: NL98RABO0147603676

16e jaargang, nr. 6 –15 juni 2013

11E ZONDAG DOOR HET JAAR
Zaterdag 15 juni 19.00 u. OLV van Lourdes
Maandag 17 juni 19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
Woensdag 19 juni 19.00 u. Willy van Hees en overl. Ouders Keijzers-Franken
12E ZONDAG DOOR HET JAAR
Zaterdag 22 juni 19.00 u. OLV van Lourdes
Maandag 24 juni 19.00 u. Voor een zekere intentie
Woensdag 26 juni 19.00 u. OLV van Lourdes
Zaterdag 29 juni
Maandag 1 juli
Woensdag 3 juli

13E ZONDAG DOOR HET JAAR
19.00 u. 4 Jrd Loek Jeurissen
19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
19.00 u. OLV van Lourdes
e

14E ZONDAG DOOR HET JAAR
Zaterdag 6 juli
19.00 u. OLV van Lourdes
Maandag 8 juli
19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
Woensdag 10 juli 19.00 u. OLV van Lourdes
15E ZONDAG DOOR HET JAAR
Zaterdag 13 juli
19.00 u. OLV van Lourdes
Maandag 15 juli 19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
Woensdag 17 juli 19.00 u. OLV van Lourdes
16E ZONDAG DOOR HET JAAR
Zaterdag 20 juli
19.00 u. OLV van Lourdes
Maandag 22 juli 19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
Woensdag 24 juli 19.00 u. Willy van Hees en overl. Ouders Keijzers-Franken

Parochiemededelingen H. Paulusparochie
Maandag tot zaterdag is om 18.30 uur rozenhoedje en op vrijdag Lof
Donderdagmorgen is de kerk van 10.00 - 12.00 u. geopend voor stil gebed.
Digitaal Parochieblad?? : Mail uw adres naar digitaalparochieblad@kpnmail.nl
Misintenties voor het volgende parochieblad opgeven tot 13 juli bij:
Diaken R. Fleischeuer 4528072, Administratie 4512275,
Het Priesterteam, Kerkbestuur of assistente sacristie.
PAROCHIEBLAD H. PETRUS EN H. MICHAËL – H. BERNADETTE – H. PAULUS
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Gedoopt
Collin, zoon van het echtpaar Zwakhalen-Hoeksema, Fazantstr. 1 * 05-05-2013
Elin, dochter van het echtpaar Sleven-Dullens, Tungristraat 6
* 19-05-2013
Nero, dochter vh echtp. Van Helden-Schrijen, WvG. Gulikstr 37 * 9-06-2013
Gefeliciteerd! Wij hopen dat Collin, Elin en Nero onder de goede zorgen van hun ouders,
peetouders en van de hele geloofsgemeenschap mogen opgroeien tot goede christenen.

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
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

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



mbt H. Huwelijk:
Deken Van Rens:



4512275

mbt Jeugd- &Jongerenpastoraal:

Centrale administratie parochiecluster:

Kapelaan Vd Wegen: 4512628

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 parochieblad:
administratie:  4512275 of
kantoor-fedpetrus@123telcom.nl
voor al het overige:
administratie:  4512275

Het volgende parochieblad no 7 verschijnt op 27 juli en loopt tot 7 september 2013 .
Kopij hiervoor aanleveren vóór 19 juli 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
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