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UITNODIGING INZEGENING RK URNENHOF H.BERNADETTE
Op 15 augustus 2013, de hoogfeestdag van Maria-Tenhemelopneming, wordt om 18
uur de RK Urnenhof te Sittard-Baandert door de bisschop van Roermond, mgr. Frans
Wiertz, plechtig ingezegend.
Na de onttrekking aan de eredienst van de H. Bernadettekerk in de Sittardse wijk
Baandert op 7 november 2010 vond een herinrichting van deze kerk plaats,
geïnspireerd door de Grabeskirche St. Josef in Aken, en werd deze getransformeerd
naar een RK Urnenhof. Nu is deze kerk een gedachteniskerk geworden; tot een hof
waar onze dierbare overledenen “hun rust en geborgenheid” mogen ondervinden in
afwachting van de komst van de Verrezen Heer. Tevens is een kleine kapel ter ere
van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes & H. Bernadette ingericht.
De Bernadettekerk in Sittard mag de eerste kerk in Nederland genoemd worden waar
deze weg werd ingeslagen, en momenteel krijgt de St. Janskerk in Arnhem een
soortgelijke invulling. Voor meerdere kerken in Nederland lopen nu
haalbaarheidsonderzoeken. En intussen hebben meerdere kerkgebouwen in het
bisdom Aken eenzelfde transformatie gekregen.
Graag nodigen wij u allen uit deze inzegening door de bisschop van Roermond bij te
wonen. Achtereenvolgens zegent hij het wijwater voor de “Levensbron”, het
Wegkruis en de Stèles waar de asurnen hun “rust” mogen vinden. Dan wordt het
Memoriealtaar, de Verrijzeniskaars en Kruis gezegend. Tot slot gaat de Bisschop
naar de Kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes & H. Bernadette om het altaar,
de devotiebeelden en de kapelruimte te zegenen. Onderwijl zullen het
Bernadettekoor o.l.v. Irene Elie en de Schola Gregoriana Sittardiensis o.l.v. Pierre
Stijnen, onder begeleiding van het vertrouwde orgel, dat eveneens een plaats in de
RK Urnenhof behouden heeft, passende liederen zingen, waaronder ook het Ave
Maria, uitgevoerd door de vaste cantrix van de parochie mevrouw Hélène Graat. Dit
alles wordt gegoten in de vorm van het Avondgebed behorend bij dit hoogfeest van
Maria-Tenhemelopneming (Mariavespers).
Het kerkbestuur

ONS JAARLIJKS FEEST TER ERE VAN DE H. ROSA
Allereerst dank ik U voor uw trouwe verbondenheid bij onze jaarlijkse St.Rosavieringen en alles wat daarmee samenhangt. Voor menige Sittardenaar is het
vieren van St.-Rosa een “must” die men graag viert en vooral ook deelt met vele St.Rosagangers: Sittardenaren, oud-Sittardenaren en vele bedevaartgangers en/of
toeristen. Door uw jaarlijkse devotie, uitgedrukt in Uw gebeden en trouwe bijdragen,
maken we het samen waar dat we deze parel van ons geloof kunnen bewaren voor
ons nageslacht. We zien het als een gezamenlijke opdracht. In deze jaarlijkse
overweging willen we U op de hoogte brengen van de gang van zaken rondom onze
St.-Rosakapel. “Zegt het voort”, is een regel uit een bekend Paaslied. Het gaat erom
dat men zingend overal verkondigt: de Heer is verrezen. Deze kernboodschap van
ons christelijk geloof moet zingend van huis tot huis gaan, van hart tot hart. En dat
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laatste staat dit jaar model voor onze jaarlijkse St.-Rosaviering. Het is dit jaar ons
Thema! Maar St.-Rosa is toch ondergeschikt aan Paasvreugde? Inderdaad moet je
Pasen en St.-Rosa niet als soortgelijke grootheden naast elkaar plaatsen. St.-Rosa is
een heilige vanuit de Paasvreugde: “leer ook ons voor Jezus dragen alle vreugde
en alle smart…. “ zingen we in het St.-Rosalied. Rosa had blijkbaar de diepe zin
van én vreugde én smart zo met elkaar weten te verbinden, dat ze daarmee een
prachtige Paasvreugde kon uitstralen. Als we haar bijvoorbeeld afgebeeld zien met
allerlei pijnlijke dolken die haar treffen (zie een medaillon houtsnijwerk in de St.Michaëlskerk), terwijl ze blij verlangend uitziet naar de verrezen Christus, dan zien
we een voorbeeld hoe een gelovige uitersten kan overbruggen! “Zegt het voort”
zongen we ook vroeger als verkenner, of als lid van Jong Nederland….. en dat
zongen we ook uit in volle blijdschap, ondanks allerlei inspanningen en tegenslagen
die je als groep en als persoon moest leren incasseren. “Zegt het voort” Sittardenaren, oud-Sittardenaren enz: laat St.-Rosa ons voorbeeld, ons model
van overbruggen zijn naar een toekomst die God ons wilt schenken. Pijnlijke
ervaringen, tegenslagen in ons geloofsleven, lauw geloof, …..dat alles dragen we op
en mét St.-Rosa willen we dit conform ons lied: “leer ook ons voor Jezus dragen alle
vreugde en alle smart…. “ blijven uitzingen: “Zegt het voort!!” In het Jaar van
Geloof komt onze Bisschop Mgr. Fr. Wiertz dit jaar als pelgrim onze processie
mee vieren. Een Jaar van geloof, zo heeft de Paus gevraagd, gun je zelf de tijd en
bezinning. Bezin met waar je mee bezig bent. Hoe sta je in dit leven? Praat je
anderen na? Of ben je een zelfstandig zoekende gelovige. Begrijpen we de
combinatie van denken die we zo treffend ondervinden bij St.-Rosa: je pijn, je
tegenslag, je verdriet zo delen met de goede God en elkaar dat je daarbij die vreugde
van Pasen ondervindt, die blijdschap om voor een ander klaar te staan, de glimlach
van vertrouwdheid die je de ander kunt schenken wanneer je je geloof met de ander
kunt delen. Dan sterk je elkaar zoals we in de komende St.-Rosaprocessie elkaar
weer enorm kunnen bemoedigen als we elkaar tegenkomen en met elkaar blij en
eenvoudig onze Wees Gegroetjes kunnen bidden. Even naar boven, naar de kapel,
even die innerlijke rust die we van kindsbeen af aan hebben meegekregen. “Zegt het
voort”……in dit Jaar van Geloof: dat we elkaar blijven ontmoeten en doorgeven de
kracht en genade die St.-Rosa zo prachtig uitstraalde. Zo gaan we op de dag van St.Rosa weer in processie de berg op naar die eenvoudige, eeuwenoude Kapel. Maar we
beginnen al op dinsdag 6 augustus en de daarop volgende dinsdagen om 19.00 uur
aan de kapel. Op zondag 25 augustus 2013 komt onze Bisschop de Pontificale
Hoogmis vieren in de St.-Michaëlskerk om 9u30 en aansluitend wordt de traditionele
processie naar de Kapel gehouden. Dit jaar hebben we een nieuw logo met de
prachtige pasteltekening van onze kapel van de hand van Marc Webers. We vinden
het afgebeeld bij de programma/affiches maar dit jaar zijn er ook ansichtkaarten
uitgegeven voor alle pelgrims, een aantal hebben ze al per post gekregen. Iedereen
wordt gevraagd mee te doen met de Aktie: ZEG HET VOORT. Het is een
verkleinde uitgave van onze raamfolder. Zo mogen we heel trots ons St.-Rosa onder
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de aandacht brengen van vele pelgrims. “Zegt het voort…!” Daartoe roepen we u
ook op. Wij vragen U deze ansichtkaarten naar vrienden, familie, bekenden te
sturen om hen uit te nodigen om dit jaar naar Sittard te komen. “Zegt het
voort!!” Op de eerstvolgende dinsdagavond worden ze te koop aangeboden. Oh
ja! Vorig jaar moesten we U melden dat door grondwerkzaamheden rondom de St.Rosakapel schade is ontstaan, zeker inzake de grondstructuur rondom de kapel.
Onlangs hebben we een akkoord kunnen bereiken met de betreffende betrokken
firma’s. We zijn al begonnen met de eerste herstel-ingrepen, zoals grondinspuiting
met speciale mortel, en straks het voegwerk bij de trappenpartij dat helemaal
vernieuwd moet worden. Het voegwerk aan de zijgevels en een anti-graffity
behandeling van de hele kapel worden in een keer meegenomen. In ieder geval
hopen we U weer te zien in deze dagen van St.-Rosa. En het zou fijn zijn als we
daarbij weer mogen rekenen op Uw milde bijdrage t.b.v. de Sittardse St.-Rosadevotie, door over te maken op ons banknummer: 14.76.53.142 t.n.v. RK
Kerkbestuur HH. Petrus en Michaël inzake St.-Rosa, onder vermelding van: “
St.-Rosa-devotie en Kapel”. De tenaamstelling van de rekening is als gevolg van
wettelijke maatregelen zodanig gewijzigd, opdat Uw gift fiscaal aftrekbaar kan
blijven. Uw stortingen zullen ten goede komen aan al die activiteiten die én St.Rosacomité én ons kerkbestuur zullen ontplooien ten behoeve van het in-standhouden van onze kapel en al wat behoort tot de St.-Rosatraditie. U treft een overzicht
aan van al onze St.-Rosa-activiteiten op de laatste bladzijde van dit blad.. Nogmaals
onze hartelijke dank en we mogen rekenen op Gods Zegen op voorspraak van de H.
Rosa! Namens het St.-Rosacomité en RK Kerkbestuur,
Mgr. Wilbert van Rens, voorzitter.
Anne-Marie Webers, secretaris
St.-Rosacomité SECRETARIAAT : Ross van Lenneplaan 3 6132 AM Sittard
Mailadres: anne-marie@studiomarq.nl  06-43902842
bank: 14.76.53.142 t.n.v.R.K. Kerkbestuur H.H. Petrus en Michaël
inzake St. Rosa o.v.v. “ St. Rosa-devotie en Kapel”
IN MEMORIAM MGR. JOANNES GIJSEN
"We nemen afscheid van een groot mens, een groot bisschop, die geschiedenis
heeft gestudeerd maar vooral ook geschiedenis heeft geschreven, doordat hij in
het bisdom Roermond de weg bereid heeft voor de Heer gedurende 21 jaar. Hij
heeft de weg gewezen van Gods Woord, traditie, ambt en sacramenten tot
opbouw van het Volk van God hier op aarde en tot lof van de Heer." Dat zei
bisschop Frans Wiertz in zijn preek tijdens de mis op de vooravond van de
uitvaart van zijn voorganger op de zetel van Roermond, Jo Gijsen, in de
kloosterkapel van de Karmelietessen op de Kollenberg. De bisschop plaatste
daarin zijn voorganger in de context van de geschiedenis.
"Wie een studie maakt van de geestelijke ontwikkelingen in de 20e eeuw zal extra
aandacht moeten besteden aan de eind jaren ’60 en beginjaren ’70. In deze situatie
werd Jo Gijsen tot het bisschopsambt geroepen. Vanuit zijn historisch besef en
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kennis van de kerkgeschiedenis wist hij dat Schrift, traditie, ambt en sacramenten de
bouwstenen zijn voor onze katholieke kerk. ….. Vervolgens zei Bisschop Wiertz dat
Mgr Gijsen als bisschop getuigde dat een kerk priesters nodig heeft, dat
verkondiging niet vrijelijk kan zijn en dat de eucharistie het grootste geschenk is dat
de Heer ons heeft nagelaten. "Als bisdom Roermond mogen wij daarom deze
bisschop bijzonder dankbaar zijn, dat hij voor deze waarden heeft ingestaan. Weinig
parochies die om een priester hebben gevraagd, zijn zich ervan bewust dat dankzij
bisschop Gijsen zij die priester nu in hun midden hebben."….. Volgens Wiertz zal de
oud-bisschop zich ervan bewust geweest zijn, dat het op vele punten in zijn leven en
zijn taak als bisschop beter had gekund, want geen mens is immers volmaakt. De
laatste jaren woonde oud-bisschop Gijsen hier bij ons in Sittard. Het bood hem de
gelegenheid om zijn geliefd wetenschappelijk werken weer op te nemen en ook
beschikbaar te zijn voor de zusters Karmelietessen en retraites te geven. "Het was
alsof Onze Lieve Heer hem nog een keer nodig had en navolging van hem vroeg," zo
zei Wiertz. "Eind vorig jaar werd bekend, dat de oud-bisschop ongeneeslijk ziek
was. Snel verminderden zijn krachten en werd hij hulpbehoevend. De ziekte was
pijnlijk. Hij, die altijd het voortouw had genomen en alles had willen controleren en
overzien, moest nu ook zichzelf geven, zijn vitaliteit, zijn krachten, zijn leven. Ook
deze laatste weg is hij gegaan om ook in zijn lijden de Heer na te volgen en Hem te
verheerlijken. Joannes Gijsen, à Dieu." (aldus gedeeltes uit de preek Mgr. Wiertz)
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

WAT VALT ER TE DOEN:

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

OPEN KERK: donderdag 15 augustus van 11.00 – 13.00 uur in de St. Michielskerk.
Maandelijkse Gebedsavond - EvaVita gebedsuur wordt OPEN KERK
Vanaf 15 augustus gaan we maandelijks op een donderdagmorgen in de St.
Michielskerk van 11.00 – 13.00 uur voor het uitgestelde Allerheiligste bij
Jezus waken en bidden voor de nieuwe evangelisatie in onze parochies, in het
bezinningshuis Regina Carmeli, in het bisdom, in de Kerk. Iedereen is van harte
uitgenodigd, om een korte of langere tijd in de kerk aanwezig te zijn en daardoor de
mensen, die de kerk binnenlopen (met een kaarsje, dat hun buiten aangeboden werd),
bij Jezus te brengen. Ons gebed en aanbiddingsmuziek en -liederen door leden van
de Kommel zullen ertoe bijdragen, dat deze gebedsuren voor velen tot een
ontmoeting met de Levende Heer kunnen worden.
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Verdere data in 2013: 5 september, 3 oktober, 7 november, 19 december

In het Jaar van het Geloof - Pelgrim…“Volg Mij”
Dinsdagavonden 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
Maandag 19 augustus (17.00 uur) - zaterdag 24 augustus (10.00 uur)
Retraite in stilte De gemeenschap der heiligen
‘De heiligen zijn de lichtdragers van de geschiedenis, omdat zij mensen zijn van geloof,
liefde en hoop’ (Benedictus XVI). Dit thema uit onze Geloofsbelijdenis brengt ons in
contact met de kernvragen van ons geloof en de beleving ervan door grote christelijke
gestalten, die kracht van dit geloof op uitdagende wijze in beeld brengen en ons
persoonlijk gebed en ons Kerk zijn verdiepen.
Leiding: Mgr. J. Schröder was langdurig werkzaam in het middelbaar onderwijs en
daarna ruim twee decennia vicaris-generaal in het bisdom Den Bosch; is docent aan het
diocesaan seminarie en aan Kairos-Roermond; publiceert over spiritualiteit en geeft
bezinningsdagen.
Kosten: € 235,00 (+ eventueel € 6,- v beddengoed)
INFORMATIE: Bezinningshuis Regina Carmeli, Kollenberg 2, 6132 AL Sittard,

 046 457 09 93 Zr. M. Gisela, regina.carmeli@carmeldcj.nl http://www.reginacarmeli.nl/

BEDEVAART SITTARD-KEVELAER

Maandag 9 september 2013

In Jaar van Geloof: wie meegaat en bidt, vindt innerlijke rust.
Ook dit jaar trekken wij – met de Broederschap Sittard-Kevelaer sinds 1669 - op de
maandag ná 8 september (Maria Geboorte) met velen vanuit Sittard en omgeving ter
bedevaart naar Onze Lieve Vrouw van Kevelaer. Op de vele affiches - o.a. in het
kerkportaal - vindt u de opstapplaatsen en/of contactpersonen voor de diverse wijken.
Denkt u aan een geldig paspoort of identiteitsbewijs voor die dag!
Vertrek:
vraag de vertrektijd van uw opstapplaats na!
Samenkomst van de bussen op de parkeerplaats van restaurant
‘Op de Vos’in Sittard/Nieuwstadt, waarna om 8.30 uur gezamenlijk vertrek.
Het programma in Kevelaer duurt van 10.15 tot ±18.00 uur.
Kosten:
€ 17,-- per persoon.
Aanmelden/Kaarten zijn tot dinsdag 27 augustus verkrijgbaar bij o.a.:
of zie raamfolder
of zie raamfolder
mevrouw Mia Chua-Marx, Parklaan 11-3, telefoon: 4520879 of zie raamfolder
Meer info:
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SINT ROSA 2013 : “Zegt het voort”
De augustusmaand is in onze parochie onlosmakelijk verbonden met
het feest ter ere van onze stadspatronesse, de heilige Rosa van Lima.
Het thema is dit jaar ‘Zegt het voort’.
Als echte pelgrims zijn we onderweg naar het hemels Vaderhuis en mogen we ons met
groot vertrouwen wenden tot onze Sint Rosa om op haar voorspraak Gods zegen te
vragen over onze stad, en vrijwaring van ziekten en rampspoed. We bidden om haar
voorspraak dat het voor eenieder die in Sittard leeft, woont en werkt goede tijden
mogen zijn. Ook dit jaar worden de heilige Missen bij de kapel op de 3 dinsdagavonden
(6-13-20 augustus) en op Rosa-maandag en -dinsdag opgedragen. Daartoe zijn ook dit
jaar gastpriesters uit onze regio genodigd. Op zaterdag 24 augustus beginnen de St.Rosafeesten met een Gezinsmis om 18.00 uur in de St-Michielskerk. Op St.Rosazondag 25 augustus zal onze bisschop Mgr. Frans Wiertz hoofdcelebrant zijn in de
Pontificale Sint Rosamis. Zie voor een overzicht van de vieringen de achterzijde van dit
parochieblad!

DE ST.-ROSAPROCESSIE
Zoals ieder jaar trekken we op St.-Rosazondag, dit jaar op 25 augustus, aansluitend
aan de Pontificale Hoogmis van 9.30 uur in de Michielskerk, in processie naar de St.Rosakapel op de Kollenberg. Denk eraan dat u in de Processie vóór het Allerheiligste
aansluit; het Allerheiligste is het laatst; de vlaggen van de Scouting sluiten de stoet af.
Opstelling processie: om 10.15 uur op de Markt en in de Putstraat.
Vertrek: om 10.30 uur, na afloop van de H.Mis van 9.30 uur in de St.-Michielskerk.
Processievolgorde:
1
2
3
4
5
6
7

Sjtadssjötterie St.Rosa
Acolieten met kruis
Mannenkoor Si-tard
Harmonie St.-Joseph
Kerkenwachtgilde
Scoutinggroep St.-Joseph
Dames

8
9
10
11
12

Fanfare St. Jan
Heren
St.-Rosasociëteit
Relikwie St. Rosa
Beeld OLV Behoudenis
der kranken
13 Eerwaarde zusters

14
15
16
17
18
19

Philharmonie
Kerkbestuur, B&W
en gemeenteraad
Misdienaars
Acolietencollege
St.-Michael en St.-Rosa
HH Geestelijken
Allerheiligste

PAUSELIJKE GEBEDSINTENTIES
De pauselijk aanbevolen algemene gebedsintentie voor de maand augustus gaat
over: “Ouders en onderwijzers”. We bidden: “Dat ouders en leerkrachten de
nieuwe generatie mogen helpen om op te groeien met een oprecht geweten en een
coherente levenswijze”.
Voor de maand augustus heeft de gebedsintentie voor de Missie als thema “Kerk en
Afrika”. Voor deze intentie wordt gebeden: “dat de particuliere Kerken op het Afrikaanse
continent, in hun trouw aan de verkondiging van het Evangelie, vrede en gerechtigheid
mogen bevorderen”.
PAROCHIEBLAD H. PETRUS EN H. MICHAËL – H. BERNADETTE – H. PAULUS
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AANBIDDING IN H. PETRUSKERK EN NU OOK OP
DONDERDAG 15 AUGUSTUS EN DONDERDAG 5 SEPTEMBER IN
DE H. MICHIELSKERK VAN 11.00 -13.00 UUR
Zoals bekend houden we iedere Donderdagavond, aansluitend aan de avondmis, in onze
St.-Petruskerk Lof met Rozenkrans en Aanbidding. Wij hebben aan deze belangrijke vorm
van Eucharistische Aanbidding een tijdje geleden al een ietwat andere uitstraling gegeven
door te bidden temidden van de koorbanken en het Allerheiligste op het hoofdaltaar.
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. Ook op 2 komende donderdagen
15 augustus en 5 september willen we de H. Michielskerk openen – een OPEN KERK
voor stil gebed bij het
Allerheiligste
van
11u-13u.
Zusters,
medewerkers van Open Kerk
zijn dan biddend aanwezig, ook met
muzikale begeleiding Ook liggen
er foldermateriaal voor gebeden en gezang. Er
is een priester aanwezig voor
meditatie, gesprek enz. Wij hopen op uw aller
medewerking en gebed.

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

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

DATA H. VORMSEL

EN

EERSTE H. COMMUNIE 2014

Heilig Vormsel: in de St.-Petruskerk
op zondag 26 januari 2014 11.30 uur
E.H. Communie Binnenstad,Baandert, Hoeferschool, Aan De Meule:
In de St.-Petruskerk op Donderdag Hemelvaartsdag 29 mei 2014 9.30 uur
E.H. Communie BS Limbrichterveld/ en Loedoes
zondag 15 juni 2014 9.30 uur
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GEDOOPT
Piak, zoon ouders Roncken-Schippers, Fr. Erensstr 33, 16-6-2013
Lenn, zoon ouders Bormans-Niederberger, Overhovenerstr 15, 30-6-2013
Shania, dochter ouders Souren-Stoffels, Dagobertstr 31, 7-7-2013
Quinn, zoon ouders Schrijen-Pfennings, Rapunzel 8, 7-7-2013
Isa, dochter ouders Honings-v Helden, Brökerstrasse Gangelt 7-7-2013
Julius, zoon ouders Frusch-Maassen, Leyenbroekerweg 70, 14-7-2013
Devon, zoon ouders Horn-Goulding, Eisenhowerstr 583, 14-7-2013
Gefeliciteerd! We bidden dat Piak, Lenn, Shania, Quinn, Isa, Julius en
Devon 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:
Jesse Meeuwissen heeft haar Eerste Heilige Communie gedaan 30-6-2013
Van harte proficiat!!
H. VORMSEL HEBBEN ONTVANGEN:
Marcel Roncken, Fr. Erensstraat 33 op 16 juni 2013;
Roel Keulers, Rembrandtstraat 54 op 22 juni 2013
Mylène Janssen, Kapellerweg 10 op 22 juni 2013
Jan Schoenmakers, Aan het Broek 100 op 20 juli 2013
We wensen hen allen proficiat met deze bewuste keuze.
GEDOOPT/1E H COMMUNIE/GEVORMD
Mevr. Anu Ajosé, 30 jaar, Eisenhowerstraat 430 op 14-6-2013
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!!

KERKELIJK HUWELIJK
gaan huwen:
Yuri Kreyen en Linda Levels, Liviusstr17, 24 augustus 2013 (Sweikhuizen)
Jan Schoenmakers en Evita Hüren, A H Broek 100 -24 augustus 2013(Basiliek)
Rik Frehen en Katrin van Boxtel, Geleenderweg 7, 31 augustus 2013 (Rolduc)
‘God, onze eeuwige Vader, beware u in eenheid van hart en moge de vrede van
Christus steeds wonen in u en in uw huis’ (Uit de huwelijksliturgie)
ATTENTIE
Aanstaande bruidsparen die voornemens zijn een kerkelijk huwelijk te sluiten,
neemt u a.u.b. contact op met de deken. Minstens een half jaar voor de geplande
trouwdatum! U kunt contact opnemen met:
deken  046-4512275 of diaken Ter Haar:046-4513381.
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OVERLEDEN
Bèi Voots-Coenen, Goudvinkstraat 9, 90 jaar
Mia Bronneberg-Wijnands, Kollenberg, 85 jaar
Annie Brouns-Dassen, Smithlaan 151-9, 92 jaar
Lot Rozanski-Herfs, Rijksweg Zuid 29-6, 82 jaar
Jan van Merwijk, Rubenstraat 25 Geleen, 83 jaar
John Cartigny, Bradleystraat 23, 77 jaar

†
†
†
†
†
†

10- 6- 2013
19- 6- 2013
29- 6- 2013
1- 7- 2013
2- 7- 2013
14- 7- 2013

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

MIVA-Collecte 2013 wordt in onze parochie’s een week later
gehouden vw St.-Rosazondag. Op zaterdag/zondag 31 augustus/1
september wordt de meeropbrengst van de kerkcollecte gehouden
voor MIVA en dit jaar voor het vervoer van onze missionarissen in
Brazilië om moeders met hun kinderen bij te staan. Het zijn
alleenstaande moeders en deze missionarissen kunnen hen bereiken
en hen helpen – als wij hen helpen!! U kunt ook gireren op 2950 van
de MIVA onder vermelding van : Help de kinderen in Brazilië.

UW AANDACHT S.V.P.
Zondag 28 juli: Zeventiende Zondag door het Jaar.
Zondag 4 augustus: Achttiende Zondag door het Jaar.
Dinsdag 6 augustus: Feest van de Gedaanteverandering van de Heer.
Op de dinsdagavonden 6-13-20 augustus vieren wij om 19.00 uur de Heilige
Mis bij de St.-Rosakapel op de Kollenberg!
Overzicht van de vieringen rondom Sint Rosa: zie achterzijde.
Zondag 11 augustus: Negentiende Zondag door het Jaar.
Donderdag 15 augustus: Hoogfeest Maria Tenhemelopneming. Verplichte hoge
feestdag, te vieren als zondag. Géén ochtendmis van 8u in de St.-Petruskerk, maar een
plechtige Hoogmis om 9.30 uur in de St.-Petruskerk, opgeluisterd door Canticorum.
In deze H. Mis en ook in de avondmis van 19.00 uur in de St.-Petruskerk: zegening
van uw meegebrachte “Kroedwusj”. Deze zegening is óók bij de Vigiliemis
(woensdagavond 14 augustus). Ook is er een H Mis om 10u30 in de basiliek met
eveneens zegening van de door U meegebrachte Kroedwusj”.
Zondag 18 augustus: Twintigste Zondag door het Jaar.
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Vrijdag 23 augustus: eigenlijke feestdag van de heilige Rosa van Lima.
De avondmis van 19.00 uur is in de St.-Michielskerk .
Zaterdag 24 augustus: Vooravond Sint Rosa, om 18.00 uur gezinsmis in de St.Michielskerk i.p.v. in de St.-Petruskerk. Zie het St.-Rosaprogramma op de
achterzijde
Zondag 25 augustus:: Hoogfeest van heilige Rosa van Lima, patronesse van
Sittard. Om 9u30 Pontificale St.-Rosamis in de St.-Michielskerk met
aansluitend Stadsprocessie naar de St.-Rosakapel:
Onze Bisschop Mgr. Frans Wiertz is hoofdcelebrant.
Maandag 26 augustus: St.-Rosa-maandag. De administratie is deze dag gesloten.
Dinsdag 27 augustus: St.-Rosa-dinsdag.
Zondag 1 september: Twee-en-twintigste zondag dh Jaar. Collecte voor de MIVA
Vrijdag 6 september: Eerste vrijdag van de maand, toegewijd aan het H. Hart van
Jezus. Vanaf 17.00 uur wordt de H. Communie gebracht aan zieken en aan-huisgebondenen

KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES
Attentie: het vólgend parochieblad bestrijkt de periode van 8 september tot 20 oktober.
Misintenties die u daarin graag vermeld wilt zien, dienen uiterlijk op
donderdag 29 augustus 2013 opgegeven te zijn op de pastorie: Kloosterplein 10,
ofwel via  4512275 - of via e-mail-adres: kantoor-fedpetrus@123telcom.nl.
Betaling gaarne contant of op gironummer 1036575 of banknummer 147603676,
beide t.n.v. Parochie H. Petrus en H. Michaël te Sittard o.v.v. misintentie en datum.
ST.-PETRUSKERK
Zaterdag 27 juli
H.Ignatius van Loyola, priester
18.00 uur Pl Zwd Bèi Voots-Coenen; plev
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
fam. A. Dieteren-Meyer; pljrd. Christien
19.00 uur tev OLVr v Lourdes en
Linssen; plev dhr Sef Heuts en de levende
H. Bernadette
en overl leden vd fam Heuts-Wessels;
Donderdag 1 augustus
H. Alfonsus Maria d’Liguori,
gestev voor zielenrust v overl echtp Jan
bisschop en kerkleraar
Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Krux; nadienst John Cartigny (samenzang)
19.00 uur gestev overleden echtpaar
Zondag 28 juli
Kaptein-Haagmans
Zeventiende Zondag door het Jaar
19.30 uur Lof (samenzang)
11.30 uur plev voor heilige priesters,
religieuzen en de vrede in de wereld; plev v
Vrijdag 2 augustus
overl ouders en broers Meerts (samenzang)
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Maandag 29 juli
19.00 uur ev Klaus Scheibe
H. Marta
Zaterdag 3 augustus
08.00 uur ev overl v fam. Smeets-Bouwels
H. Clara, maagd
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Dinsdag 30 juli
t.e.v. de H. Engelbewaarders uit
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
dankbaarheid v bescherming en leiding
ev fam. Wyszenko, Meerts en Hendriks
18.00 uur Pljrd Joep Kamp; plev levende
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
en overledenen v/d fam. Dieteren en de
Woensdag 31 juli
fam. Hellbach en 5e pljrd voor overleden
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vader; gestev voor zielenrust v overl echtp
Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
Catharina Krux; nadienst v John Cartigny
(samenzang)
Zondag 4 augustus
Achttiende Zondag door het Jaar
11.30 uur gestpljrd overl. ouders Jan en
Charlotte Oremus-Roppe; gestplev echtp
Mia en Guus van Aubel-Arnoldts en overl
fam; gestplev voor de zielenrust van Willy
Karmelk Oremus en familie; 1epljrd v
Sophie Maessen-Wijnands en v Math
Maessen; plev v heilige priesters, religieuzen en de vrede in de wereld (samenzang)
Maandag 5 augustus
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev Willem van Neer
Dinsdag 6 augustus
Gedaanteverandering van de Heer
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; ev
fam Wyszenko, Meerts en Hendriks; t.e.v. de
H. Engelbewaarders uit dankbaarheid v
bescherming en leiding
19.00 uur St. Rosakapel: gestev Zef
Daniëls; ev overl ouders Gieskens-Martens
en ouders Gieskens-Muyres; Koos Simons,
Gerrit Goertz, v Jan Bormans, v overl
ouders Queisen-Wessels; overl ouders Ben
Claessens-van Eylen en zoon Eddy
Claessens, Pa en Ma Schreurs, Jean
Schimmel en Paul Schurgers, Thei
Hunnekens en fam De Kok, v Elly en Jan
Beursgens-Kessels; v Louis Beursgens; v
ouders Pierre en Antje Clerx-Bosch; tev H.
Antonius en voor overl ouders en broers
Meerts; voor overl ouders HoubenDurlinger en overl ouders Beugels-Vreuls.
Woensdag 7 augustus
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
ev tev St. Joseph v goede gezinnen en de
moed om godsdienstig te leven
19.00 uur gestev overl. oud. SchaekensPeulen en zonen Jozef en Martin
Donderdag 8 augustus
H. Dominicus, priester
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
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19.00 uur ev echtp. Keymis-Buyink
19.30 uur Lof (samenzang)
Vrijdag 9 augustus
H. Teresia Benedicta van het Kruis
(Edith Stein), maagd en martelares,
patrones van Europa
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev overl. echtp. Feron-Hoenen
en em-past. Eduard Hoenen
Zaterdag 10 augustus
H. Laurentius, diaken en martelaar
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
18.00 uur gestpljrd Sjeng Sanders; pljrd.v.
overleden ouders Gerards-Schoonus;
gestev voor zielenrust v overl echtp Jan
Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina
Krux; nadienst v John Cartigny (samenzang)
Zondag 11 augustus
Negentiende Zondag door het Jaar
11.30 uur PlZwd v Mgr. Joannes Gijsen; v
Gerard Sluijs; pl1ejrd Engelbert Schins en
overl ouders Schins-Meerts en alle overl
familieleden; gestpljrd Wiel Zentjens en
Mia Zentjens-Paes; gpljrd Bertha Mevissen
gestplev overl echtpaar Collombon-Köhlen
plev voor heilige priesters, religieuzen en
de vrede in de wereld (samenzang)
Maandag 12 augustus
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; ev
v overleden ouders Leonard Dieteren en
Maria Brandts uit dankbaarheid
19.00 uur gestev overl. echtp LejeuneHassig;
Dinsdag 13 augustus
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
ev fam Wyszenko, Meerts en Hendriks en
Mgr. Ben Janssen
19.00 uur St. Rosakapel:: gestev Frits en
Riet Pfennings-van Santvoord; gestev overl.
leden van de Vriendenkring van het St.
Rosa comité en de overleden leden van het
Rosa-comité; ev overl ouders GieskensMartens en ouders Gieskens-Muyres ev
voor Koos Simons, Gerrit Goertz, v Jan
Bormans; v overl ouders Queisen-Wessels,
overl ouders Ben Claessens-van Eylen en
zoon Eddy Claessens, Pa en Ma Schreurs,
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Jean Schimmel en Paul Schurgers, Thei
Hunnekens en fam De Kok, v Elly en Jan
Beursgens-Kessels, v Louis Beursgens; v
ouders Pierre en Antje Clerx-Bosch, v overl
ouders Theelen-Verheijen en ouders
Linssen-Bakkus; v overl ouders HoubenDurlinger en overl ouders Beugels-Vreuls.
Woensdag 14 augustus
H. Maximiliaan Maria Kolbe,
priester en martelaar
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur
Vigilie van Hoogfeest
Maria Tenhemelopneming:
einde van de dienst Kroedwusj-zegening
gestev Lies Roppe en overledenen vd fam
Roppe-Kissels
Donderdag 15 augustus
Hoogfeest Maria Tenhemelopneming:
einde van de dienst Kroedwusj-zegening
08.00 uur vervalt
9u30 gestpljrd Zef Krekels; ev Martin
Meuwissen, dochter Josette en
kleindochter Jooske (Canticorum)
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.30 uur Lof (samenzang)
Vrijdag 16 augustus
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev Pauline Feron-Hoenen;
Zaterdag 17 augustus
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
18.00 uur gestev voor zielenrust v overl
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
Catharina Krux; nadienst v John Cartigny
(samenzang)
Zondag 18 augustus,
Twintigste Zondag door het Jaar
11.30 uur gestpljrd overl. echtp
Damoiseaux-Beurskens; pljrd v Jacob
Scheuermann; plev overleden familieleden
Pier-Weijzen; v Miny Reijnders-Kuijpers;
plev voor heilige priesters, religieuzen en
de vrede in de wereld (Petruskoor)
Maandag 19 augustus
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur ev Jozef Claessen en Maria
Demandt
Dinsdag 20 augustus

H. Bernardus, abt en kerkleraar
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
ev fam Wyszenko, Meerts en Hendriks
19.00 uur St. Rosakapel:: gestev Frits en
Riet Pfennings-van Santvoord; gestev voor
zielenrust v pastoor-deken mgr Ben Janssen
(vw het St.-Rosacomité); gestev v zielerust
v. pastoor-deken Mgr. Ben Janssen vw het
Acolythencollege St. Michaël en St. Rosa;
gestev overl. leden van de Vriendenkring
van het St. Rosa comité en de overl leden
vh Rosa-comité; jrd Pa en Ma Schreurs,
Jean Schimmel en Paul Schurgers; ev overl
ouders Gieskens-Martens en ouders
Gieskens-Muyres; Koos Simons, Gerrit
Goertz, v Jan Bormans, v overl ouders
Queisen-Wessels; overleden ouders Ben
Claessens-van Eylen en zoon Eddy
Claessens, Thei Hunnekens en fam De
Kok,, v Elly en Jan Beursgens-Kessels; v
Louis Beursgens; v ouders Pierre en Antje
Clerx-Bosch; v overl ouders HoubenDurlinger en overl ouders Beugels-Vreuls.
Woensdag 21 augustus
H. Pius X, paus
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur jrd Brandon Stevens; ev Sef
Heuts en de levende en overl leden vd fam
Heuts-Wessels
Donderdag 22 augustus
H. Maagd Maria, Koningin
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev overl echtp MeulenbergKleuters
19.30 uur Lof (samenzang)
Vrijdag 23 augustus
H. Rosa van Lima, maagd
08.00 uur gestev Corry Close en familie;
19.00 uur vw St. Rosa in H.Michielskerk
Zaterdag 24 augustus
H. Bartolomeüs, apostel
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
18.00 uur in St.-Michielskerk
Zondag 25 augustus , St.-Rosa-zondag
Een-en-twintigste Zondag door het Jaar
Hoogfeest van de H. Rosa,
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maagd, patronesse van Sittard
11.30 uur vervalt, zie Michielskerk
Maandag 26 augustus,
Rosa-maandag
08.00 uur vervalt
10.00 uur St. Rosakapel:: gestev Frits en
Riet Pfennings-van Santvoord; gestev overl.
leden van de Vriendenkring van het St. Rosa
comité en de overleden leden van het Rosacomité; gestev voor zielerust van pastoordeken Mgr. Ben Janssen vanwege het
Acolythencollege St. Michaël en St. Rosa;
Pa en Ma Schreurs, Jean Schimmel en Paul
Schurgers; v Gerrit Goertz, v Jan Bormans:
ev overledenen van de fam. Smeets-Bouwels
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; ev
overl ouders en broers Meerts
Dinsdag 27 augustus,
Rosa-dinsdag
H. Monica
08.00 uur vervalt
10.00 uur St. Rosakapel:: gestev Frits en
Riet Pfennings-van Santvoord; gestev overl.
leden van de Vriendenkring van het St. Rosa
comité en de overleden leden van het Rosacomité; gestev voor zielerust van pastoordeken Mgr. Ben Janssen vw De Mander; Pa
en Ma Schreurs, Jean Schimmel en Paul
Schurgers, v Gerrit Goertz, v Jan Bormans
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
Woensdag 28 augustus
H. Augustinus, bisschop en kerkleraar
08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en
Hendriks
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 29 augustus
Marteldood van H Johannes de Doper
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev overledenen van de fam.
Feron-Hoenen
19.30 uur Lof (samenzang)
Vrijdag 30 augustus
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur voor onze parochies
Zaterdag 31 augustus
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
overl. grootouders Simonis-Tummers en
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ouders Hage-Simonis
18.00 uur gestev voor zielenrust v overl
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
Catharina Krux
Zondag 1 september
Twee-en-twintigste Zondag dh Jaar
11.30 uur Plzwd v John Cartigny; gestpljrd
echtp Van de Weyer-Palmen en ouders
Niesten-Paulsen: gestpljrd ouders VinkSchmeits, tevens voor Truke Schmeits;
1epljrd v Harie Dols en v Mia Dols-Frusch;
gestpljrd overl ouders Barleben-Diehl;
plev heilige priesters, religieuzen en de
vrede in de wereld (Michielskoor)
Maandag 2 september
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
Dinsdag 3 september
Verjaardag wijding van de kathedraal
08.00 uur t.e.v. de H. Engelbewaarders uit
dankbaarheid v bescherming en leiding; ev
fam Wyszenko, Meerts en Hendriks; gestev
echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur tev H. Antonius en voor overl
ouders en broers Meerts
Woensdag 4 september H. Gregorius
de Grote, paus en kerkleraar
08.00 uur ev tev St. Joseph v goede gezinnen
en de moed om godsdienstig te leven
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 5 september
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev tev het H. Hart van Jezus
19.30 uur Lof (samenzang)
Vrijdag 6 september
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur ev Klaus Scheibe;
Zaterdag 7 september
08.00 uur v overl ouders Vleugels-Dieteren;
gestev echtp Caulfield-Tholen; ev v priesterroepingen in parochie, dekenaat, bisdom
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ST.-MICHIELSKERK
Dirckx; pljrd Anton Schoenmakers; nadienst v
Zondag 28 juli
John Cartigny
Zeventiende Zondag door het Jaar
Zondag 25 augustus, St.-Rosa-zondag
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Een-en-twintigste Zondag d h Jaar
09.30 uur gestplev gestev voor zielenrust v
Hoogfeest van de H. Rosa,
overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria
maagd, en patronesse van Sittard
Hubertina Catharina Krux (samenzang)
08.30 uur gestplev echtp Caulfield-Tholen
Zondag 4 augustus
09.30 uur gestev voor zielenrust v overl
Achttiende Zondag door het Jaar
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
09.30 uur gestev voor zielenrust v overl echtp Catharina Krux; v Jan Konings en ouders W.
Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Köhlen-Janssen; gestpljrd overl. pastoordeken Mgr. Ben Janssen; gestpljrd Wil
Krux (samenzang)
Laumen; gestpljrd overl ouders Wil en Maria
Zondag 11 augustus
Wauben-Schroen; gestpljrd ouders WetzelsNegentiende Zondag door het Jaar
Latten; gestpljrd ouders Sjang en Fientje
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
09.30 uur gestplev gestev voor zielenrust v
Tummers-Janssen; gestpljrd overl. echtpaar
overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria
Krekels-Kemmerling; gestplev overl. ouders
Hubertina Catharina Krux (samenzang)
Maassen-Jansen en dochter Anne-Mieke;
Zondag 18 augustus
gestplev ouders Wijshoff-Jaeger en hun zoon
Twintigste Zondag door het Jaar
Karel; gestplev overl en lev leden St. Rosas08.30 uur gestplev echtp Caulfield-Tholen
ociëteit; plev voor heilige priesters, religi09.30 uur gestev voor zielenrust v overl echtp euzen en de vrede in de wereld; v ouders
Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Pierre en Antje Clerx-Bosch; (Michielkoor)
Krux; (Michielkoor)
Aansluitend: St.-Rosaprocessie
Vrijdag 23 augustus
Zondag 1 september
Feest van H. Rosa van Lima, maagd
Twee-en-twintigste Zondag d h Jaar
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Zaterdag 24 augustus Begin St.- Rosafeest
09.30 uur gestplev levende en overl leden vd
18.00 uur Gezinsmis: v Louis Beursgens;
Broederschap Sittard-Kevelaer; ev uit
gestpljrd overl. moeder Diny Kleikamp ;
dankbaarheid (JP); gestev voor zielenrust v
gestpljrd Jeanne Dirckx-Kreyn en Theo
overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria
Hubertina Catharina Krux (samenzang)
BASILIEK VAN O.L. VROUW VAN HET H. HART
Misintenties voor vieringen in de Basiliek kunt u opgeven bij het Basiliek-team:
Oude Markt 20, 4515141 (dinsdag t/m vrijdag, 10-12 en 14-16 uur!)
Van Dinsdag t/m Vrijdag is om 15u30 rozenhoedje met Noveengebed!!
de intenties vd erven Robertz, voor Annie
Zaterdag 27 juli
09.00 uur voor overl echtp Caulfield-Tholen, Hennissen-Heythuyzen
Voor goede vakantie en behouden thuiskomst Dinsdag 30 juli
Ter ere van O.L. Vrouw vh H Hart en voor de 09.00 uur voor overl echtp Caulfield-Tholen
kinderen van de Kinderkrans
Donderdag 1 augustus
H. Alfonsus Maria d’Liguori,
Zondag 28 juli
bisschop en kerkleraar
Zeventiende Zondag door het Jaar
10.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans
10.30 voor overl echtp Caulfield-Tholen,
voor de leden v.d. Aartsbroederschap, voor
en leden vd Aartsbroederschap, overl echtp
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Caulfield-Tholen, voor Leny GruisenHamakers, voor de intenties vd erven Robertz
Zaterdag 3 augustus
09.00 uur v overl echtp Caulfield-Tholen,
uit dankbaarheid voor verkregen gunsten
Zondag 4 augustus
Achttiende Zondag door het Jaar
10.30 uur voor overl echtp Caulfield-Tholen,
v alle levende en overl leden vh Aartsbroederschap, 1e jaardienst v Mvr. Mietsie Jacobs
v Thoor, v de intenties vd erven Robertz
Dinsdag 6 augustus
09.00 uur voor overl echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 8 augustus
Gedaanteverandering van de Heer
10.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans
en leden vd Aartsbroederschap, overl echtp
Caulfield-Tholen, v overl man Jan Schrijen,
voor Leny Gruisen-Hamakers, v de intenties
vd erven Robertz, voor Pierre Schmeitz
Zaterdag 10 augustus
H. Laurentius, diaken en martelaar
09.00 uur voor overl echtp CaulfieldTholen, voor goede gezondheid familieleden
Zondag 11 augustus
Negentiende Zondag door het Jaar
10.30 uur voor overl echtp CaulfieldTholen, voor de intenties vd erven Robertz
Dinsdag 13 augustus
09.00 uur voor overl echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 15 augustus
Hoogfeest Maria Tenhemelopneming:
einde van de dienst Kroedwusj-zegening
10.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans
en leden vd Aartsbroederschap, v overl
echtp Caulfield-Tholen, voor Leny GruisenHamakers, voor de intenties vd erven
Robertz (Basiliekkoor)
Zaterdag 17 augustus
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen,
voor een bijzondere intentie
Zondag 18 augustus
Twinstigste Zondag door het Jaar
10.30 uur voor de leden vd
Aartsbroederschap; v overl echtp. CaulfieldTholen; voor de intenties vd erven Robertz
Dinsdag 20 augustus
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H. Bernardus, abt en kerkleraar
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 22 augustus
H. Maagd Maria, Koningin
10.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans
en leden vd Aartsbroederschap, overl.echtp
Caulfield-Tholen, voor de intenties vd erven
Robertz, voor Leny Gruisen-Hamakers
Zaterdag 24 augustus
H. Bartolomeüs, apostel
09.00 uur, voor overl echtp CaulfieldTholen, voor overleden familie
14.00 uur Pl Huw Mis bruidspaar
Schoenmakers-Hüren
Zondag 25 augustus, St.-Rosa-zondag
Een-en-twintigste Zondag door het Jaar
Hoogfeest van de H. Rosa,
maagd, patronesse van Sittard
10.30 uur vervalt ivm St.Rosa-processie
Dinsdag 27 augustus
H. Monica
09.00 uur voor overl echtp Caulfield-Tholen,
Donderdag 29 augustus
Marteldood van H Johannes de Doper
10.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans
en leden vd Aartsbroederschap, voor overl
echtp Caulfield-Tholen, v Leny GruisenHamakers, voor de intenties vd erven Robertz
Zaterdag 31 augustus
09.00 uur voor overl echtp Caulfield-Tholen
Zondag 1 september
Twee-en-twintigste Zondag dh Jaar
10.30 uur voor alle levende en overl leden
vd Aartsbroederschap; voor overl echtp.
Caulfield-Tholen; voor overl. ouders TeneyPennings, voor de intenties vd erven Robertz
(Bedevaart Broeksittard)
Dinsdag 3 september
Verjaardag wijding van de kathedraal
09.00 uur voor overl echtp Caulfield-Tholen,
Donderdag 5 september
10.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans
en leden vd Aartsbroederschap, voor overl
echtp Caulfield-Tholen, voor de intenties vd
erven Robertz, voor overl man Jan Schrijen
Zaterdag 7 september
09.00 uur voor overl echtp Caulfield-Tholen
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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

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 2 augustus en vrijdag 6 september (1e vrijdag van de maand) wordt in de
namiddag de H.Communie in de parochie rondgebracht.
DE INRICHTING VAN DE RK URNENHOF - H. BERNADETTE
Voor in dit parochieblad hebt u al kunnen lezen over de inzegening van de RK
Urnenhof op 15 augustus a.s. Hieronder volgt een beschrijving van de inrichting
ervan. Er zijn enkele nieuwe elementen in het voormalig kerkgebouw verschenen. Bij
de ingang naar de RK Urnenhof staat een Wegkruis. Centraal in de kerkruimte staat
de Levensbron met het levende water. Bij deze Levensbron is tevens een plek voor
kaarsjes en bloemen. Daar waar vroeger het altaar stond, is nu weer een altaartafel
geplaatst, maar nu als Memorie-altaar (gedachtenisaltaar). Het altaarblad is gemaakt
uit een gebruikte christelijke grafsteen. De plaatsen waar de urnen van de
overledenen geplaatst kunnen worden de Stèles genoemd. Stèle is een Grieks woord
voor rechtopstaande steenblok voor graf- of gedenksteen of gedenkzuil. Een gerichte
lichtaanstraling van de Stèles zorgt voor een warme verbondenheid als Gods Volk
onderweg. Dit wordt ook uitgedrukt door de bijzondere opstelling van de Stèles: op
het voormalig priesterkoor in corona (halve ronding) rondom het Memorie-altaar, en
in de kerkruimte zijn de Stèles in een V-vorm opgesteld richting dit Memorie-altaar.
Achter het Memorie-altaar staat midden in centrum prominent de Verrijzeniskaars
en Kruis. In de nieuwe Kapel ter ere van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes & H.
Bernadette staan het celebratiealtaar, het Onze-Lieve-Vrouwebeeld van Lourdes
en het kleine houten H. Bernadettebeeld, die op deze wijze gebleven zijn. Ook zijn
gebleven de grote Kunstwand met als titel “Leven en Dood” en het Carillon en de
luidklok. Al deze onderdelen worden beschreven in een kleine brochure welke na
afloop van de inzegening op 15 augustus a.s. de aanwezigen zal worden aangereikt.
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
PAROCHIEBLAD H. PETRUS EN H. MICHAËL – H. BERNADETTE – H. PAULUS
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17E ZONDAG DOOR HET JAAR
Zaterdag 27 juli
19.00 u. Zeswekendienst Wim Messing – Voor een zekere intentie
Maandag 29 juli 19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
Woensdag 31 juli 19.00 u. OLV van Lourdes
Zaterdag 3 aug
Maandag 5 aug
Woensdag 7 aug

18E ZONDAG DOOR HET JAAR
19.00 u. OLV van Lourdes
19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
19.00 u. OLV van Lourdes

19E ZONDAG DOOR HET JAAR
Zaterdag 10 aug
19.00 u. Jrd Jan Smeets
Maandag 12 aug 19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
Woensdag 14 aug 19.00 u. OLV van Lourdes
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20E ZONDAG DOOR HET JAAR
Zaterdag 17 aug
19.00 u. OLV van Lourdes
Maandag 19 aug 19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
Woensdag 21 aug 19.00 u. Willy van Hees en overl. Ouders Keijzers-Franken
21E ZONDAG DOOR HET JAAR
Zaterdag 24 aug
19.00 u. OLV van Lourdes
Maandag 26 aug 19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
Woensdag 28 aug 19.00 u. OLV van Lourdes
Zaterdag 31 aug
Maandag 2 sept
Woensdag 4 sept

22E ZONDAG DOOR HET JAAR
19.00 u. OLV van Lourdes
19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
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 Blad: Mail uw adres naar: digitaalparochieblad@kpnmail.nl
Misintenties voor het volgende parochieblad opgeven tot 24 augustus bij:
Diaken R. Fleischeuer 4528072, Administratie 4512275,
Het Priesterteam, Kerkbestuur of assistente sacristie.
Gedoopt: Phoebe, dochter echtp. Van Lent-Ankiewicz, Eisenhowerstr 154, * 11-5-2013
Milan, zoon v echtpaar Van Mourik-Beumers, Persiuspad 15
* 25-6-2013
Gefeliciteerd! Wij hopen dat Phoebe en Milan onder de goede zorgen van zijn ouders,
peetouders en van de hele geloofsgemeenschap moge opgroeien tot goede christenen..

Overleden
Dhr. Wim Messing, Dempseystraat 88, 92 jaar
Mevr. Bets Beugels-Koolen, Bradleystraat 23, 89 jaar

11-06-2013
16-06-2013

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

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
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SINT ROSA 2013:“ ZEGT HET VOORT ”
Dinsdagavonden 6-13-20 augustus om 19u de Avondmis in de Kapel van St.Rosa ter voorbereiding op het eigenlijke St.-Rosafeest. (dus géén H.Mis in de St.Petruskerk!)
Vrijdag 23 augustus, de eigenlijke feestdag van H. Rosa van Lima: de avondmis
wordt dan gevierd om 19.00 uur in de St.-Michielskerk (dus géén H.Mis in de St.Petruskerk!)
Zaterdag 24 augustus: Begin van ons jaarlijks St.-Rosafeest om 18.00 uur in de
St.-Michielskerk met een gezinsmis (dus géén H.Mis in de St.-Petruskerk!)
Zondag 25 augustus: St.-Rosazondag
- De H. Mis van 8.30 uur in de St.-Michielskerk gaat gewoon door
- De HH Missen in de Basiliek en St.-Petruskerk (10.30 en 11.30 uur) vervallen
- Om 9.30 uur is in de St.-Michielskerk een Plechtige pontificale Hoogmis
ter ere van Sint Rosa, met als hoofdcelebrant onze bisschop Mgr. Frans Wiertz.
- Aansluitend trekt de traditionele St.-Rosaprocessie naar de St.-Rosakapel
op de Kollenberg (opstelling processie: zie pag 8)
Maandag 26 augustus: St.-Rosa-maandag
- De H.Mis van 8.00 uur in de St.-Petruskerk vervalt
- Om 9.30 uur vertrekt de bidprocessie van de St.-Michielskerk naar de
St.-Rosa-kapel op de Kollenberg, waar om 10.00 uur de H. Mis gevierd wordt

1

2

3
4

5

6.

Dinsdag 27 augustus: St.-Rosa-dinsdag en sluiting St.-Rosafeest
- De H. Mis van 8.00 uur in de St.-Petruskerk vervalt
- Ook vandaag vertrekt om 9.30 uur de bidprocessie van de St.-Michielskerk
naar de St.-Rosakapel, en wordt daar om 10.00 uur de H. Mis gevierd.

Pastoraal Team:
Pastoor-deken W. van Rens, Kloosterplein 10
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 8 verschijnt op 7 september en loopt tot 19 oktober 2013 .
Kopij hiervoor aanleveren vóór29 augustus 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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