oosterplein 10

 4512275

kantoor-fedpetrus@123telcom.nl
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Dit parochieblad is bedoeld voor een periode van 6 weken.
De volgende aflevering verschijnt 30 november 2013.
Voor parochianen is dit blad gratis: voor opgave zie blz.20.
Zie ook onze website: www.rk-kerken-sittard.nl

DE VERRIJZENIS VAN HET LICHAAM EN HET EEUWIG LEVEN
Novemberoverweging Jaar van het Geloof (slot)
In het kader van het Jaar van het Geloof krijgt de geloofsbelijdenis bijzondere
aandacht. We mogen met toestemming van Godfried kardinaal Danneels citeren uit
zijn brochure die hierover enkele jaren geleden een artikel schreef met de titel 'De
vreugde van te geloven'. In de komende maand november, de maand waarin het
Jaar van het Geloof wordt afgesloten, de dertiende en laatste overweging: De
verrijzenis van het Lichaam en het eeuwig leven.
Is er wel iemand die niet verlangt om voor altijd te leven? En die droom van de
onsterfelijkheid die ons allen bezielt, zou die slechts een illusie zijn, een
geeuwhonger? Als het zo zou zijn, dan rijst de vraag: wie heeft de mens dan met
zo’n illusoire passie opgezadeld? God soms? Zeker, er zullen wel mensen zijn die
beweren: 'Ik heb genoeg aan mijn leven hier.' Ze zeggen dat vooral als alles hen
voor de wind gaat. Wellicht moeilijker zullen ze die woorden over de lippen krijgen
vlak voor hun dood: 'Ik heb alles gehad.' Het verlangen om eeuwig te leven zit diep
geworteld in het hart en het maakt gelukkig want het is hoop. Dat eeuwig leven is
niet alleen een troost voor de pijn die we hier moeten lijden - een compensatiegebeuren. Veel meer is het de intensivering van elk "goed gevoel", "elk welzijn",
van alles wat ons hier al gelukkig maakt.
Het verlangen naar eeuwig leven is niet enkel maar vergoeding voor wat in ons
leven niet meeviel, maar veel meer voltooiing van wat hier wel goed was. Het
eeuwig leven moet niet dienen om de pijn van nu draaglijker te maken, maar om
onze vreugde - die altijd ook ergens onaf blijft - vol te maken. Altijd leven. Maar
voltooid zou mijn geluk niet zijn als ook mijn lichaam niet kon delen in die vreugde
van het voortbestaan. Trouwens, ben ik zonder lichaam nog wel ten volle mens? Of
alleen een schim of een reductie van mezelf, louter ziel. Overigens, ik "heb" mijn
lichaam niet, ik "ben" het.
Een eeuwig leven met ziel en lichaam, dat is pas echt eeuwig leven en het is de kern
van het credo. Het geloof dat Christus is opgestaan en dat ook wij - met en na Hem
- zullen verrijzen, is het hart van de christelijke openbaring, het sluitstuk van het
geloof, de kern van het symbolum. Het is niet zo dat als dit artikel wegvalt, de rest
nog wel overeind blijft. Neen, dan storten ze alle twaalf ineen.
PAROCHIEBLAD H. PETRUS EN H. MICHAËL – H. BERNADETTE – H. PAULUS
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De verrijzenis van het lichaam is al van bij het prille begin van het christendom een
heikel punt. Toen Paulus op de Areopaag sprak tot de Atheners, konden ze hem
volgen totdat hij sprak over de opstanding van de doden. 'Toen zij hoorden over de
opstanding van de doden, dreven sommigen daar de spot mee, anderen zeiden:
"Daarover willen wij u nog wel eens horen."' (Hand. 17, 32).
De Korintiërs kwamen ook in moeilijkheden. Paulus schrijft: 'Maar, zal wellicht
iemand vragen, hoe verrijzen de doden? Met wat voor lichaam komen ze terug?' ( I
Kor. 15, 35). Het is inderdaad kruisigend voor het verstand en het staat volkomen
haaks op onze ervaring: we zien het lichaam verdwijnen - vaak wordt het zelfs
gecremeerd. Hoe kan het dan blijven? Paulus antwoordt meteen: 'Dwaze vraag!' (I
Kor. 15, 36). Hij neemt zijn toevlucht tot een eenvoudige analogie met iets wat alle
mensen dagelijks meemaken in de natuur: 'Dwaze vraag! Ook wat je zelf zaait,
moet eerst sterven voor het tot leven komt, en wat je zaait is maar een korrel,
bijvoorbeeld van tarwe of iets dergelijks, en het heeft nog niet de vorm die het zal
krijgen. God geeft er een vorm aan zoals Hij het heeft gewild, en wel aan elk zaad
zijn eigen vorm. ( ... ) Zo is het ook met de opstanding van de doden: wat gezaaid
wordt in vergankelijkheid, verrijst in onvergankelijkheid; wat gezaaid wordt in
oneer, verrijst in glorie; wat gezaaid wordt in zwakte, verrijst in macht. Een natuurlijk lichaam wordt gezaaid, een geestelijk lichaam verrijst. Als er een natuurlijk
lichaam bestaat, bestaat er ook een geestelijk lichaam' (I Kor. 15,36-38.42-44).
Gelukkig die mogen geloven dat Christus verrezen is en dat zij, Hem achterna, ook
zullen verrijzen. 'Indien wij enkel voor dit leven onze hoop op Christus hebben
gevestigd, zijn wij het meest van alle mensen te beklagen' (I Kor. 15,19). 'Als de
doden niet verrijzen, laten we dan maar eten en drinken, want morgen gaan we
dood' (I Kor. 15,32b).
Maar dat eeuwig leven is voor alles en boven alles: God zien zoals Hij is. Nu komt
uit wat Job al zei: 'Want ik weet, ik ben er zeker van: mijn vrijkoper leeft. ( ... ) Aan
mijn zijde zal ik Hem zien, met eigen ogen, ik en geen ander; ik sterf haast van
verlangen' (Job 19,25a.27).
Ja, Hem naar wie we zolang in geloof hebben uitgekeken zullen we zien. Hij zal
ons zeggen: 'Ja, kijk maar, Ik ben het.' En we zullen zingen: 'Gelukkig het volk
waarvan de Heer God is' (Ps. 144,15b).
Uit de brochure 'De vreugde van te geloven' van Godfried kardinaal Danneels

►►►►►► LAATSTE PELGRIMSAVOND ◄◄◄◄◄◄
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Aan de oproep van onze bisschoppen wilden we niet voorbijgaan. In samenwerking met de
Zrs Karmelietessen en “werkgroep Pelgrimsavond” organiseerden we een twaalftal
maandelijkse avonden voor het “Jaar van het geloof “. Wij hebben als parochies gekozen
voor maandelijkse bezinningsavonden rondom “Pelgrim”. Er zijn tegenwoordig veel mensen
die een route gaan afleggen naar Santiago de Compostela of Assisi. Maar deze sportprestatie is
prachtig maar bereikt men wel daarmee waarvoor deze looproutes zijn ingericht. Bezinning of
prestatie?? Een jaar lang werd op een maandelijkse avond – met telkens een andere inleider –
nagedacht over het onderwerp Pelgrim. We kennen allemaal het lied “Pelgrimstocht der
mensen”. Hier zijn heel wat thema’s uitgehaald en door de verschillende inleiders al die
avonden naar voren gebracht. Het is interessant om vanuit deze vaak bezongen gedachten van
jezelf een soort “geestelijke scan” te maken. Kritische vragen aan jezelf stellen, en elkaar
steunen, en vooral elkaar bemoedigen in deze zoektocht, die zo mooi kan zijn. We zijn erg
dankbaar: dank aan de Werkgroep voor hun organisatie en ondersteuning en dank aan de
Zusters die ons daarin gastvrijheid wilden verlenen.!! We hopen u alsnog te mogen begroeten
op de laatste pelgrimsavond op 19 november a.s. We beginnen met het bezoeken van de
avondmis om 19u in de St.-Petruskerk. Aansluitend begint de avond zoals gebruikelijk om 20u
bij de Zusters Karmelietessen. U bent welkom!!
Deken W. van Rens.

►►►Zondag 17 november: Vanwege Jubileummis van de
CV Marotte is de H Mis in de St.-Petruskerk een half uur
eerder om 11u!! Het is tevens een dialectmis!! ◄◄◄

GEBEDSINTENTIES
De pauselijk aanbevolen gebedsintentie voor de maand oktober luidt:
“Mensen die wanhopen”: dat allen die zó gebukt gaan onder de
zwaarte van het leven, dat zij naar het einde ervan verlangen, zich
bewust mogen worden van Gods liefdevolle nabijheid. De
gebedsintentie voor de missie is voor “Wereldmissiedag”: ‘dat de
PAROCHIEBLAD H. PETRUS EN H. MICHAËL – H. BERNADETTE – H. PAULUS

VOOR DE
3

viering van Wereldmissiedag alle christenen doet beseffen, dat zij niet
alleen ontvangers, maar ook verkondigers van het Woord van God zijn. MAANDEN
De pauselijk aanbevolen gebedsintentie voor de maand november luidt:
OKTOBER
“Lijden van de priesters”: dat de priesters die moeilijkheden
ondervinden kracht mogen vinden bij hun lijden, steun bij hun twijfels,
EN
en bevestiging in hun trouw. De gebedsintentie voor de missie is “
Kerken in Latijns-Amerika”: dat de Kerken van Latijns-Amerika, als
NOVEMBER
vrucht van de missie op hun continent, missionarissen naar andere
Kerken zenden.

2013

WERELDMISSIEMAAND 2013: GODS WOORD
Kleine Christelijke Gemeenschappen in Tanzania
Wereldmissiemaand (oktober) heeft dit jaar als thema: Gods Woord. In de Kleine
Christelijke Gemeenschappen in Tanzania leest men wekelijks het Woord van God en
bespreekt men met elkaar hoe dit betrekking heeft op het dagelijkse leven.
Tanzania: Het Oostafrikaanse land met zijn vele natuurschoon (Serengeti,
Kilimanjaro, Ngorongoro) heeft ongeveer 43,6 miljoen inwoners. Ruim 40% van de
Tanzanianen is jonger dan 14 jaar. De situatie met betrekking tot de gezond-heidszorg
is niet rooskleurig. Meer dan 1,4 miljoen mensen leven met hiv/aids. Jaarlijks worden
ongeveer 70.000 kinderen met het hiv-virus besmet. De grootste doodsoorzaak is
echter malaria. In Tanzania wordt het behoren tot een godsdienst niet officieel
geregistreerd. Men gaat uit van ongeveer een derde deel christenen, een derde deel
moslims en een derde deel aanhangers van traditionele religies. De eilanden
(waaronder Zanzibar) en de kustregio’s zijn overwegend islamitisch; in het binnenland
overheerst het christelijke geloof.
Er zijn een kleine acht miljoen katholieken in het land. De Katholieke Kerk heeft 34
bisdommen. De kern van het kerkelijke leven in Tanzania vormen de 20.000
Kleine Christelijke Gemeenschappen
In kleine groepen van zo’n 10 tot 15 gezinnen komen mensen bij elkaar om te bidden,
Gods Woord te delen en te praten over hun zorgen. Als het nodig is, legt de groep een
beetje geld bij elkaar, zodat een zieke de juiste behandeling krijgt of er voor een kind
schoolspullen kunnen worden gekocht. De groepsleden kiezen uit hun midden iemand
die leiding geeft. De pastor van de parochie bezoekt de groepen regelmatig. Zo houdt
hij contact met de mensen en komt hij op de plaatsen waar ze wonen, leven en werken.
Gods familie
In de parochie Tandale in Dar Es Salaam bestaan 37 Kleine Christelijke
Gemeenschappen. Dat zijn er veel, maar volgens pastoor Jean-Noël zijn ze nodig,
“want het gaat erom een kleine familie te vormen, niet een te grote groep. Iedereen
moet zijn buren kennen, hun vreugdes en hun verdriet. In een grote gemeenschap is
dat moeilijker. De Kerk is Gods familie. Deze familie van God moet in kleine groepen
geleefd worden.”
Samen bidden
4
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Om zes uur ’s ochtends komt in Maua in het noorden van Tanzania de Kleine
Christelijke Gemeenschap onder leiding van Cyrill bij elkaar voor het wekelijkse
Bijbel – Delen. Cyrill: “In Maua zijn de mensen arm. Samen bidden wij tot God, zodat
wij onze levenssituatie kunnen verbeteren. En als u de mogelijkheid heeft, ons op een
of andere manier te ondersteunen – in ons geloof en in onze levensomstandigheden –
dan zijn wij daar zeer blij mee. Daarom vragen wij u, voor ons te bidden.”
Steun de Kleine Christelijke Gemeenschappen in Tanzania en geef aan de
collecte op Missiezondag 20 oktober of stort uw bijdrage op rekeningnummer
NL21INGB0003000046 t.n.v. Missiesecretariaat Bisdom Roermond te Roermond o.v.v.
Wereldmissiemaand. Meer info: www.missio.nl en/of www.missieburo.nl

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

FEESTDAG van de ZALIGE MOEDER Maria-Teresa Tauscher
woensdag 30 oktober IN DE KAPEL VAN DE ZUSTERS
10.00 uur:
Plechtige H. Mis, waarna gelegenheid tot vereren van de relikwie
van de Zalige Maria Tauscher. Hierna gelegenheid voor koffie etc.
17.00 uur
Duitse vespers
Eerdere vermeldingen van data 20 oktober en 16 november: zie vorige parochieblad

Vrijdag 13 december (17.00 uur) - zondag 15 december (14.00 uur)
Bezinningsweekend in stilte
“Mij geschiede naar uw woord”
In de heilige maagd Maria ontdekken wij de volheid van een leven uit het geloof. In
geloof geeft zij haar antwoord op Gods uitverkiezing, in geloof volgt zij Jezus en
leeft uit Zijn woord. Maar zij merkt ook hoe het leven vanuit het geloof in Christus
niet altijd gemakkelijk is. Met Maria willen wij in deze tijd van de Advent ons hart
openen voor de komst van de Heer.
Leiding: Pastoor Martin Otto, in 1985 priester gewijd en pastoor in Limbricht,
Guttecoven en Einighausen. Kosten: € 80,00 (+ event. € 6,- voor beddengoed)
Zaterdag 21 december (10.00 - 17.00 uur)
Bezinningsdag in stilte
“En God zag dat het goed was.”
Leiding: Pastoor Marc Heemels,priester van het bisdom Roermond. Hij is pastoor
van Eygelshoven, docent bijbelwetenschappen aan Grootseminarie Rolduc. Hij studeerde te Rome aan het Pauselijk Bijbelinstituut.
Kosten: € 12,00 (lunchpakket meebrengen)
Informatie: Bezinningshuis Regina Carmeli, Kollenberg 2, 6130 AA Sittard,
www.carmeldcj.nl.
PAROCHIEBLAD H. PETRUS EN H. MICHAËL – H. BERNADETTE – H. PAULUS
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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

GELOOFSVERDIEPING + OPNIEUW BEGINNEN
Een uniek aanbod van zes avonden voor iedereen die ernaar verlangt de levende God
in zijn leven opnieuw te ontmoeten.Iedereen is van harte welkom.
Cursus
:
6 avonden tussen 23 oktober t/m 11 december 2013
Locatie
:
Parochiezaal H. Paulusparochie Whitestraat 2, Sittard
Meer informatie, zie bijgaande folder: Geloofsverdieping “Opnieuw beginnen” najaar
2013 Aanmelden kan via email: cursus@rk-kerken-sittard.nl. Begeleiding door Jos
Friederichs en Ben Scholte in samenwerking met een parochiepriester.
KINDERKOOR: THE VOICES OF KIDS.
Er is een nieuw Kinderkoor opgericht vanuit ons parochiecluster van
Overhoven en Binnenstad. Kapelaan en enkele enthousiaste
begeleiders staan de kinderen met muzikale raad en daad bij.
Namens alle Kinderen van het Kinder- en Jeugdkoor "The Voices of
Kids" worden jongeren uitgenodigd: Kom, en zing mee! Ga naar de
website:www.voicesofkids.webklik.nl
Er worden leden gezocht: doe je mee? "Muziek maken met behulp
van je eigen stem is een geweldige en gezonde ontspanning!"

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!
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Parochie H. Petrus en H. Michaël - Sittard
St.-Petruskerk: Kerkplein
St.-Michielskerk: Markt 24
Basiliek O.L.V. van het H. Hart: Oude Markt 3
Deken Van Rens Kloosterplein 10,  4512275
Kapelaan A. vd. Wegen, Oude Markt 24  4512628
Kerkbijdrage: Parochiecomité H.Petrus en H.Michaël
Kloosterplein 10, 6131EP Sittard
ING-bank 1032540 (IBAN: NL51INGB0001032540)
Rabobank 147603676 (IBAN: NL98RABO0 147603676)

GEDOOPT
Yfke, dochter ouders Larue-Leers, Reestraat 21 Heerlen, 7-9-2013
Jay-Jay, zoon ouders Huizingh-Offermans, A. Schaepkensstr 12, 22-9-2013
Noah, zoon ouders Deneer-Oostenbrink, Bradleystraat 19, 29-9-2013
Juul, zoon ouders van Daal-Beusen, F. Timmermansstraat 18, 6-10-2013
Pim, zoon ouders Hönen-van Ommeren, C. Klinkenbergstr 16, 14-7-2013
Gefeliciteerd! We bidden dat Yfke, Jay-Jay,Noah, Juul en
Pim 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.
H. VORMSEL HEEFT ONTVANGEN:
Carla van der Meij, Parklaan 30 op 7 september 2013;
We wensen haar proficiat met deze bewuste keuze.

ONLANGS OVERLEDEN
Pr. Kennedysingel 24
Edisonstraat 21
Odilia p/a Hoogstaete
p/a Sweelinckstr11
Bertha v Noothoorn-Theunissen Zorgcentrum d’Eghte
Zef Schurgers
B.Donnersstr 42 M’G
Wil Boosten
Hoogstaete
Betsy Nijsten-Bogie
Graetheide 1
Truus Swakhoven-Stoffels
Zef Tummers
Miet Boosten-Beaumont
Lisa Purnot-Cortenraedt

93 jaar
93 jaar
82 jaar
88 jaar
82 jaar
84 jaar
81 jaar
89 jaar

† 04- 9- 2013
† 09- 9- 2013
† 10- 9- 2013
† 21- 9- 2013
† 21- 9- 2013
† 23- 9- 2013
† 4- 10- 2013
† 5- 10- 2013

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

►►►Zondag 17 november: Vanwege Jubileummis van de
CV Marotte is de H Mis in de St.-Petruskerk een half uur
eerder om 11u!! Het is tevens een dialectmis!! ◄◄◄
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GEZINSMIS SINT MAARTEN
met aansluitend Lichtjesstoet
Op 11 november viert de Kerk van oudsher de gedachtenis van de Heilige Martinus,
bisschop van Tours, door ons genoemd: Sint Maarten! Bij gelegenheid hiervan is er op
zaterdag 9 november om 18.00 uur in de St.-Petruskerk weer een Gezinsviering, met het
Sint Maarten-verhaal en aangepaste liedjes. Aansluitend aan de H.Mis trekken we met alle
mooie lampionnen in een lichtjesstoet door de straten. Jongens en meisjes, van harte welkom!

OPEN KERK

op de donderdagen 7 november en 19 december 2013
van 11.00 tot 13.00 uur in de St.-Michielskerk op de Markt in Sittard
Wat kunt u hier doen? - een kaars aansteken - de muziek horen
tot rust komen - vergeving ontvangen - vragen stellen
zich laten zegenen - een intentie opschrijven - een bijbelcitaat ontvangen
er eenvoudig zijn - er zijn voor God
Hartelijk Welkom!
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.

LOF EN AANBIDDING:

VOORTAAN IN MICHIELSKERK!!

Vanaf donderdag 24 oktober gaan we het wekelijkse biduur na de
donderdagavondmis in de St.-Petruskerk verplaatsen naar de St.-Michielskerk.
Ook al omdat ons gebleken is dat de avonduren moeilijker wordt voor de trouwe
gelovigen. De laatste tijd ontvielen ons trouwe bezoekers. Verrassend was het op
15 augustus j.l. toen we omstreeks het middaguur een Uitstelling hielden in de St.Michielskerk. Vele mensen kwamen bidden: deels uitgenodigd door jonge vrijwilligers en
religieuzen die iedere bezoeker een gebedsintentie aanboden. Ook vele marktbezoekers liepen
even binnen en kwamen tot een moment van gebed. En dat laatste herhaalde zich ook op de
eerste donderdagen van de maanden september en oktober. Er was zelfs sprake van
honderdtallen bezoekers! Dat heeft er toe geleid dat we vanaf 24 oktober de avonduitstelling
in de St.-Petruskerk laten vervallen en daarvoor in de plaats vanaf 11u – 12 u in de St.Michielskerk Stille Aanbidding en Rozenkransgebed, afwisselend al of niet met gezang, willen
houden. Een heel ander tijdsmoment, maar zeker de moeite waard om dit mooie
Gebedsmoment zo vorm te geven. Het is een vervolg op de Open Kerk die hiermee begon op
15 augustus j.l. De Zusters van Het Werk uit Merkelbeek willen ook vanaf maart 2014 zich bij
deze meditatievorm aansluiten. We hopen op uw aller begrip en mogen we hopen dat deze
vorm van aanbidding meer reguliere aandacht krijgt.
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ALLERZIELEN-LIJST 2012-2013
Zoals gewoonlijk volgen hier de namen van al degenen van wie
wij in het afgelopen jaar in onze parochie afscheid hebben
moeten nemen:
Zr. M. Notburga (M.E.Gäking)
Arsène Olislagers
Anny Hennissen-Heijthuijzen
Zr. M. Immaculata (Cv Gerven)
Mina Chau-Pieper
Zr. Lidwina (A.M.M.Stevens)
Jean Oberdorf
Françoise Statnik-Schörgers
Harie Jetten
Ans Schnackers
Zr. Véronique (Petronella Pelser)
Ellie Corbeij-Gieskens,
Zef Lumens
Fien Wijnen-Gruisen
Kurt van Oppen
Joj Hensgens
Mia Meisen-Verjans
Ben Grapperhaus
Rufin Kabuth
Betsy Messing-van Alst
René Klijberg
Hein Bovendeaard
Frieda Rouschop-Limpens
Gertha Schulpen-Janssen
Zr. Gabriël (G.H. Corpelijn)
Thom Philippen
Loes Pinckers
Bertha Reijnders-Stelten
Mia Cops-Keijbets
Wim Mestrom
Annie Boshouwers-Knoors
Anne Stelten-de Ree
Boy Hermans
Mathieu Schoenmakers
Willie Kromhof-van Mook
Mia Rademacher

Kollenberg 2
Markt 25
Kromstraat 41
Kollenberg 2
Smithlaan 151
Smithlaan 127
Paardestraat 65
Hoogstaete,
Achter de Hoven 81
Leyenbroekerweg 50
Smithlaan 151
Hoogstaete
Lemborgh
St. Jan Geleen
B. Smeetsstr 29 M’G
Baandert 39A
Pres. Kennedysgl 24/7
Leyenbroekerweg 58
Putstraat 65
Gelderhof 8
Odasingel 639
Odasingel 1015
Henri Weltersstr 11
Smithlaan 151
Plakstraat 24
Beukenlaan 10
Bronnenhof ( Brunssum)
Smithlaan 151
Odasingel 805
P. Kennedysingel 24
Smithlaan 151
Lienaertsstr. 159 Gel.
Wilhelminastr 12-5
A Laudylaan 10
Schuttestraat 2
Misboekstraat 29

81 jaar
48 jaar
80 jaar
93 jaar
89 jaar
81 jaar
84 jaar
86 jaar
81 jaar
72 jaar
92 jaar
88 jaar
85 jaar
85 jaar
81 jaar
80 jaar
87 jaar
85 jaar
90 jaar
84 jaar
90 jaar
77 jaar
87 jaar
93 jaar
91 jaar
87 jaar
75 jaar
97 jaar
85 jaar
97 jaar
87 jaar
94 jaar
81 jaar
82 jaar
82 jaar
93 jaar
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†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†

9-10-2012
28-10-2012
28-10-2012
30-10-2012
7-11-2012
13-11-2012
14-11-2012
19-11-2012
25-11-2012
29-11-2012
05-12.2012
21-12-2012
28-12-2012
29-12-2012
30-12-2012
1- 1- 2013
24- 1- 2013
27- 1- 2013
19- 2- 2013
20- 2- 2013
1- 3- 2013
3- 3- 2013
5- 3- 2013
7- 3- 2013
11- 3- 2013
14- 3- 2013
9- 3- 2013
24 -3- 2013
27- 3- 2013
28- 3- 2013
28- 3- 2013
3- 4- 2013
4- 4- 2013
6- 4- 2013
8- 4- 2013
14- 4- 2013
9

Albaer Steuns
Miep Moesch-v Mulken
Trees Claesens-Smeets
Martha Joosten-Goertz
Frans Rutten
Mieke Indemans-Bitsch
Paula Berkx-Hoenen
Lore Demandt-Schmitz
Lei Gooijen
Corrie Maessen-Moerkens
Anneke Sluijs-Beulen
Jennÿ Gisbertz
Marie-José Vanderbroeck
Piet Wierikx
Gerty Keijsers-Bux
Bert Nijssen
Fien Eussen-Nohlmans
Bèi Voots-Coenen
Mia Bronneberg-Wijnands
Mgr. Joannes Gijsen (Bisschop)
Annie Brouns-Dassen
Lot Rozanski-Herfs
Jan van Merwijk
John Cartigny
Zr. Clothilda (A. Nachtmann)
Gerda Curvers-Smeets
Yvonne Baetens-Derks
Piet van der Ploeg
Math Rademacher
Corrie van Meer-Vervaart
Miet Heuts-Wessels
Nolda Notten-van Hoesel
Martin Delnoy
Truus Swakhoven-Stoffels
Zef Tummers
Miet Boosten-Beaumont
Lisa Purnot-Cortenraedt
Bertha v Noothoorn-Theunissen

Zef Schurgers
Wil Boosten
Betsy Nijsten-Bogie
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Rijksweg Zuid 46
Lienaertsstr 159 Gel.
Nusterweg 11
Stationsdwarsstr 10A
H. Dassenplein 62
Beatrixlaan 5
Schuttestraat 2
Mgr. Claessensstr 35
Rijksweg Zuid 29-14
Hoogveldlaan 42
Kapellerweg 19a
Tudderenderweg 67
Nolensstr 5 L’bricht,
Guido Gezellestraat 8
Baenjehof 60
Odilia vh Bergstr 21
Odasingel 455
Goudvinkstraat 9
Kollenberg
Kastelenweg 42
Smithlaan 151-9
Rijksweg Zuid 29-6
Rubenstraat 25 Gel.
Bradleystraat 23
Kollenberg 2
p/a Odasingel 855
Leyenbroekerw 78
Kribslaan 6
Jupiterstraat 14
Schuttestraat 2
Putstraat 118
Bloemenweg 25
Schuttestraat 2
Pr. Kennedysingel 24
Edisonstraat 21
Odilia p/a Hoogstaete
p/a Sweelinckstr 11
Zorgcentrum d’Eghte
B. Donnersstr 42 MG
Hoogstaete
Graetheide 1

95 jaar
83 jaar
77 jaar
75 jaar
89 jaar
73 jaar
92 jaar
80 jaar
82 jaar
74 jaar
87 jaar
93 jaar
66 jaar
78 jaar
88 jaar
85 jaar
87 jaar
90 jaar
85 jaar
80 jaar
92 jaar
82 jaar
83 jaar
77 jaar
91 jaar
95 jaar
71 jaar
88 jaar
54 jaar
92 jaar
95 jaar
89 jaar
96 jaar
93 jaar
93 jaar
82 jaar
88 jaar
82 jaar
84 jaar
81 jaar
89 jaar

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

14- 4- 2013
17- 4- 2013
18- 4- 2013
19-04-2013
23-04-2013
26-04-2013
27-04-2013
01-05-2013
02-05-2013
06-05-2013
18-05-2013
25-05-2013
27-05-2013
29-05-2013
31-05-2013
31-05-2013
08-06-2013
10- 6- 2013
19- 6- 2013
24- 6- 2013
29- 6- 2013
1- 7- 2013
2- 7- 2013
14- 7- 2013
17- 7- 2013
23- 7- 2013
24- 7- 2013
25- 7- 2013
26- 7- 2013
2- 8- 2013
12- 8- 2013
22- 8- 2013
23- 8- 2013
04- 9- 2013
09- 9- 2013
10- 9- 2013
21- 9- 2013
21- 9- 2013
23- 9- 2013
4- 10- 2013
5- 10- 2013
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Wij gedenken onze overledenen in de Pl. Requiemmis op
Allerzielen, Zaterdag 2 november, 9u30 in de St.-Petruskerk
en tijdens de Allerzielendiensten op zaterdag 2 november om 15u in de
RK Urnenhof-Baandert én op zondag 3 november om 15u op de
Algemene Begraafplaats, nabij het reliekengraf van de
Eerbiedwaardige Dienaar Gods Deken Louis Tijssen.

KLEDINGINZAMELING VOOR MENSEN IN
NOOD
op: zaterdag 26 oktober, 10.00 - 12.00 uur
bij: sacristie Petruskerk - Kerkplein Binnenstad
Pauluskerk – Limbrichterveld
De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat naar de projecten van Cordaid: Mensen in
Nood. Al een aantal jaar steunt Sam’s Kledinginzameling wereldwijd noodhulp aan mensen
die het slachtoffer zijn geworden van oorlog, natuurrampen, honger of onderdrukking. Met
structurele projecten biedt Mensen in Nood weer een beter bestaan. Dit najaar willen wij
extra aandacht vragen voor een project van Cordaid Mensen in Nood in Zuid India. Het
zuiden van India wordt met grote regelmaat getroffen door overstromingen en cyclonen. De
slechte huizen van met name de kastelozen (Dalit) worden volledig vernield. Om
mensenlevens te redden, bouwt Mensen in Nood samen met lokale organisatie Kalvi
Kendra aan vijf nieuwe evacuatiecentra. Help ook mee!
Voor meer informatie over Sam’s Kledingactie en de gesteunde projecten kunt u kijken op
www.samskledingactie.nl of bellen naar 073-687 10 60 of www.menseninnood.nl

UW AANDACHT S.V.P.
Zondag 20 oktober: Negen-en-twintigste zondag door het Jaar. WereldMissiedag
Zondag 27 oktober: Dertigste zondag door het Jaar.
Vrijdag 1 november: Hoogfeest van Allerheiligen. Verplichte feestdag.
In de St.-Petruskerk is géén H.Mis om 8.00 uur, maar een plechtige Allerheiligenmis
met samenzang om 9.30 uur en om 19.00 de avondmis. Vanwege tevens 1e Vrijdag
wordt vanaf 17.00 uur de H. Communie gebracht aan zieken en aan-huis-gebondenen.
De administratie is deze dag gesloten!
Zaterdag 2 november: Gedachtenis van alle overleden gelovigen, Allerzielen. Géén H
Mis om 8u, maar wel een Pl Requiemmis om 9.30 uur in de St.-Petruskerk, opgeluisterd
door Canticorum. In de namiddag om 15u wordt de Allerzielendienst gehouden in de
RK Urnenhof van de Baandert, opgeluisterd met orgel en zang.
Zondag 3 november: ook gedachtenis van de H. Hubertus: in de St.-Michielskerk wordt
bij de H Mis van 8u30 de zegening verricht van het Hubertus-brood.
Zondag 3 november: Een-en-dertigste Zondag door het Jaar. Om 15.00 uur gedenken
we onze overledenen tijdens de gebedsdienst bij het reliekengraf van deken Tijssen op de
Algemene Begraafplaats, Wehrerweg.
Donderdag 7 november: Hoogfeest van de H. Willibrord, verkondiger van ons geloof,
patroon van de Nederlandse kerkprovincie. Open Kerk in St.-Michielskerk van 11u-13u.
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Zaterdag 9 november: om 18.00 uur in de St.Petruskerk een Gezinsmis b.g.v. Sint
Maarten, met aansluitend Lampionnenoptocht door de binnenstad.
Zondag 10 november: Twee-en-dertigste Zondag door het Jaar. In Sittard tevens:
Klaproosdag: Om 10.00 uur in de St.-Petruskerk een oecumenische dienst voor de
Engelse gevallenen, opgeluisterd door het Petruskoor en Philharmonie.
►►►Zondag 17 november: Drie-en-dertigste Zondag door het Jaar. Vanwege
Jubileummis van de CV Marotte is de H Mis een half uur eerder om 11u!! Het is tevens
een dialectmis. ◄◄◄
Zondag 24 november: Hoogfeest van Christus Koning, tevens Vier-en-dertigste en
laatste Zondag van het Kerkelijk Jaar.

KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES
Attentie: het vólgend parochieblad bestrijkt de periode van 1december 2013 tot 11 januari
2014. Misintenties die u daarin graag vermeld wilt zien, dienen uiterlijk opgegeven te zijn
vóór vrijdag 22 november 2013 op de pastorie: Kloosterplein 10, ofwel via  4512275
- of via e-mail-adres: kantoor-fedpetrus@123telcom.nl. Betaling gaarne contant of op
gironummer NL37 INGB 0001036575 of banknummer NL98RABO0 147603676, beide t.n.v.
Parochie H. Petrus en H. Michaël te Sittard o.v.v. misintentie en datum.
ST.-PETRUSKERK
Zaterdag 19 oktober
08.00 uur egestev echtp Caulfield-Tholen
18.00 uur pljrd v Nic Wetzels; plev t.i.v.
19.00 uur gestev levende en overl. leden
Mw. Annie Rietbergen-Meyntz; overleden
fam. Musolf-Nyssen
ouders Meyntz, Lucie Kleikamp, Wim
Woensdag 23 oktober
Koolen; gestev voor zielenrust v overl echtp
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; v
Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
ouders Hubertus en Elisabeth v RensCatharina Krux; nadiensten v Zef Tummers,
Reijnders
Miet Boosten-Beaumont , Zef Schurgers,
19.00 uur ev Sef en Miet Heuts en de lev en
Betsy Nijsten-Bogie, Wil Boosten
overl leden vd fam Heuts-Wessels
Donderdag 24 oktober
(samenzang)
08.00 uur tev OLVr van Lourdes
Zondag 20 oktober - Wereldmissiedag
Negen-en-twintigste Zondag d/h Jaar
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
11.30 uur PlZwd Martin Delnoy; PlZwd
Vrijdag 25 oktober
Truus Swakhoven-Stoffels;gestpljrd Jan
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Bielders en Maria Bielders-Brouns; gestplev
19.00 uur tev H. Bernadette
overl familieleden Pier-Weijzen; gestpljrd
Zaterdag 26 oktober
overledenen vd fam Kaptein-Haagmans;
08.00 uur ev overl grootouders Simonisplev v overl. leden vd fam. LanduijtTummers en ouders Hage-Simonis; gestev
Willems; pljrd voverl. ouders Schillingsechtp Caulfield-Tholen;
Houben; plev voor heilige priesters,
18.00 uur PlZwd Miet Boosten-Beaumont;
religieuzen en de vrede in de wereld
gestpljrd Lien Beursgens-Verwijlen; gestev
(Petruskoor)
voor zielenrust v overl echtp Jan Gerard
Maandag 21 oktober
Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux;
08.00 uur v fam. Wyszenko, Meerts en
pljrd v fam. Wessels-Schulpen; nadienst Zef
Hendriks;
Schurgers, Betsy Nijsten-Bogie, Wil
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Boosten (samenzang)
Dinsdag 22 oktober
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Zondag 27 oktober
Dertigste Zondag d/h Jaar
11.30 uur gestpljrd Harie Houben; plev v
overl ouders Cremers-Custers en alle overl
familieleden; pljrd. Mia Smeets uit dankbaarheid; hgm vd overledenen vd fam.
Reijnders-Kuijpers; pljrd v echtlieden
Willems-Willems en zonen Jean en Zef; plev
voor heilige priesters, religieuzen en de
vrede in de wereld (Petruskoor)
Maandag 28 oktober
08.00 uur ev overledenen van de fam.
Smeets-Bouwels;
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Dinsdag 29 oktober
08.00 uur ev fam. Wyszenko, Meerts en
Hendriks; gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev overl. ouders Laumen-Van
Loon
Woensdag 30 oktober
Z. Maria Teresa vd H. Jozef, maagd
08.00 uur om voorspraak zalige Maria
Tauscher voor onze parochie
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 31 oktober
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev overleden echtpaar
Kaptein-Haagmans
Vrijdag 1 november
Hoogfeest van Allerheiligen
08.00 uur vervalt
09.30 uur gestev overl. priesters en
bedienaren van parochie en dekenaat vw
Petrusacolieten; gestplev overl ouders
Schaekens-Peulen en zonen Jozef en Martin;
gestpljrd levende en overl leden vd fam
Vleugels-Dieteren; pljrd overl ouders
Moonen-Pollmeijer en Halmans-Claessen
(samenzang)
19.00 uur ev Klaus Scheibe; gestev t.e.v. het
Heilig hart van Jezus; gestpljrd echtelieden
Zef en Truus Triepels-Jansen; gestev echtp
Caulfield-Tholen
Zaterdag 2 november- Allerzielen
Gedachtenis v alle overleden gelovigen
08.00 uur; vervalt!!

09.30 uur Pl.Requiemmis voor alle
overledenen gelovigen van afgelopen jaar;
gestev echtp Caulfield-Tholen (Canticorum)
15.00 uur Allerzielendienst RK Urnenhof
18.00 uur plev levende en overledenen v/d
fam. Dieteren en de fam. Hellbach; gestplev
Winand Kissels en overleden familie en v
overleden familie Tossaint; gestjrd echtp
Willems-Ketels en overl ouders en ook voor
Joep Schrijnemakers en fam.; gestev overl.
priesters en diakens v.d. parochie H. Petrus
en H. Michaël en dekenaat Sittard; 2e jrd v
ouders Frans en Tity Corten-Hermans; pljrd
v Frits Hustinx; gestev voor zielenrust v
overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria
Hubertina Catharina Krux; nadienst Zef
Schurgers, Betsy Nijsten-Bogie , Wil
Boosten (samenzang)
Zondag 3 november
Een-en-dertigste Zondag d/h Jaar
H. Hubertus, bisschop
11.30 uur gestpljrd Martijn Canisius en Lie
Canisius-van Leeuwen; gestpljrd overleden
echtpaar Kaptein-Haagmans; gestplev overl.
ouders Herzig-Schaaf ; gestplev overledenen
vd fam Van Bommel-Straeten; gestplev voor
zielenrust v past-deken mgr Ben Janssen, de
zielen rust van zijn ouders, de echtelieden
Janssen-de Ponti, en de zielen rust van zijn
broer en zusters; pl jrd v Martin Meuwissen,
dochter Josette en kleindochter Jooske;
gestpljrd overl ouders Wim en Johanna
Fabus-Könings en zoon Jo; plev v overl.
ouders Kleikamp-Cremers; intentie v Gerard
Sluijs; pljrd v Johan Paulus en Maria van
Neer tevens voor dochter Margriet; pljrd
ouders Rutten-Backus; plev voor heilige
priesters, religieuzen en de vrede in de
wereld (samenzang)
15.00 uur Allerzielendienst Alg Kerkhof
Maandag 4 november
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 5 november
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08.00 uur ev v overledenen v fam. Spijkers;
ev fam. Wyszenko, Meerts en Hendriks;; ev
t.e.v. de H. Engelbewaarders uit
dankbaarheid v bescherming en leiding
19.00 uur ev tev H. Antonius en voor overl
ouders en broers Meerts; gestev echtp
Caulfield-Tholen
Woensdag 6 november
Alle heilige verkondigers van geloof in
onze streken
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 7 november
Hoogfeest van H. Willibrord, bisschop,
verkondiger van ons geloof, patroon van
de Nederlandse kerkprovincie
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur ev echtp. Keymis-Buyink
Vrijdag 8 november
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev Twan Douffet
Zaterdag 9 november
Feest Kerkwijding vd Basiliek van
Sint Jan van Lateranen
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 Betsy NijstenBogie, Wil Boosten (Gezinsmis)
Zondag 10 november
Twee-en-dertigste Zondag d/h Jaar
10.00 uur Oecumenische dienst bgv
Klaproosdag (Petruskoor+Philharmonie)
11.30 uur PlZwd Zef Schurgers; gestplev uit
dankbaarheid (vw. fam. van AubelArnoldts); gestpljrd Elly Eijckeler-Tummers
en Victor Eijckeler; gestpljrd v ouders Jean
en Maddalena Oberdorf-Cuccuru; pljrd v
overleden ouders Leonard Dieteren en Maria
Brandts uit dankbaarheid; pljrd v ouders
Adje en Hermina Chau-Pieper; plev voor
heilige priesters, religieuzen en de vrede in
de wereld (samenzang)
Maandag 11 november
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08.00 uur ev v overleden ouders Leonard
Dieteren en Maria Brandts uit dankbaarheid
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Dinsdag 12 november
H. Josafat, bisschop en martelaar
08.00 uur ev fam. Wyszenko, Meerts en
Hendriks en Mgr. Ben Janssen; gestev echtp
Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev Riet Willems
Woensdag 13 november
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev overl echtp Feron-Hoenen
en em-past. Eduard Hoenen
Donderdag 14 november
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
19.00 uur gestev overleden echtpaar
Meulenberg-Kleuters
Vrijdag 15 november
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev overl. ouders en grootouders
Dols-Peters
Zaterdag 16 november
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
18.00 uur gestplev Maria Kissels en familie;
gestev voor zielenrust v overl echtp Jan Gerard
Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux;
nadienst Betsy Nijsten-Bogie, Wil Boosten
(samenzang)
Zondag 17 november
Drie-en-dertigste Zondag d/h Jaar
►►11.00 uur plev uit dankbaarheid vw
Jubileum Marotte Sittard v alle leden en overl
leden; gestpljrd overl. ouders en grootouders
Schrijen-Heltzel; gestpljrd overl ouders Bèr
Daniëls en Mien Daniëls-Laumen en zoon Bèr
jr; gestpljrd overl ouders De Kok-Muller;
gestpljrd overl ouders Peeters-Jamin; overleden
familieleden Pier-Weijzen; plev voor heilige
priesters, religieuzen en de vrede in de wereld
(samenzang)
Maandag 18 november
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev overl. oud. SchaekensPeulen en zonen Jozef en Martin
Dinsdag 19 november
08.00 uur ev fam. Wyszenko, Meerts en
Hendriks; gestev echtp Caulfield-Tholen

16e jaargang, nr. 9 -19 oktober 2013

Elisabeth en Hubertus van Rens-Reijnders
19.00 uur ev voor de familie Jennen-Palmen
en dochter Elly en schoonzoon Fons; Hgm v
Woensdag 20 november
Miny Reijnders-Kuijpers; pljrd v Rlly
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
19.00 uur ev Sef en Miet Heuts en de lev en Muijters; pljrd v Louis Boesten; pljrd v Ed
Claessens en voor overl. ouders; plev voor
overl leden vd fam Heuts-Wessels
heilige priesters, religieuzen en de vrede in
Donderdag 21 november
de wereld (Schola Greg.Sittardiensis)
Opdracht vd H. Maagd Maria
Maandag 25 november
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
08.00 uur ev overl fam. Smeets-Bouwels
19.00 uur gestev overledenen van de fam.
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Feron-Hoenen
Dinsdag 26 november
Vrijdag 22 november
08.00 uur ev fam. Wyszenko, Meerts en
H. Cecilia, maagd en martelares
Hendriks
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev Corry Close en familie
Woensdag 27 november
Zaterdag 23 november
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
18.00 uur Plzwd Wil Boosten, plev v levende 19.00 uur tev OLVr van Lourdes
Donderdag 28 november
en overl. leden v Sittard’s Mannenkoor
08.00 uur tev H. Bernadette
Si-Tard; gestev voor zielenrust v overl echtp
Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina 19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Vrijdag 29 november
Krux; (Si-Tard)
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Zondag 24 november
19.00 uur voor alle pelgrims
Hoogfeest Christus Koning
Zaterdag 30 november
Vier-en-dertigste en laatste zondag v/h
H. Andreas, apostel
Kerkelijk Jaar
HH.
Andreas Dũng-Lạc, priester
11.30 uur Plzwd v Betsy Nijsten-Bogie,
en gezellen, martelaren
plev voor de zielenrust van em-deken Cees
08.00 uur ev overl. grootouders SimonisBuschman; gestplev overl ouders BisschopsTummers en ouders Hage-Simonis; gestev
Maessen en alle overleden familieleden;
echtp Caulfield-Tholen;
gestplev overledenen van de fam. H.
Canisius-Baggen; pljrd overl ouders
ST. MICHIELSKERK
Zondag 20 oktober - Wereldmissiedag
em-deken Cees Buschman; plev v alle
Negen-en-twintigste Zondag d/h Jaar
overleden leden vd fam. Walraven; ev
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
voor priesterroepingen in parochie,
09.30 uur plev v RD Jo Simons;
dekenaat en bisdom; gestplev v de
gestplev v de zielenrust v overl echtp Jan
zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs
Gerard Grijs en Maria Hubertina
en Maria Hubertina Catharina Krux
Catharina Krux (samenzang)
(Schola Greg.Sittardiensis)
Donderdag 24 oktober
Donderdag 31 oktober
11u-12u: Uitstelling + Aanbidding
11u-12u: Uitstelling + Aanbidding
Zondag 27 oktober
Zondag 3 november
Dertigste Zondag d/h Jaar
Een-en-dertigste Zondag d/h Jaar
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
H. Hubertus, bisschop
09.30 uur gestplev René Oberdorf; pljrd
08.30 uur plev v overl. ouders GieskensHendrika Oomens en haar broer
Martens en fam. Muyres; gestplev echtp
Adrianus; plev voor de zielenrust van
Caulfield-Tholen
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09.30 uur plev voor de zielenrust van
em-deken Cees Buschman; gestplev v de
zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs
en Maria Hubertina Catharina Krux
(samenzang)
Donderdag 7 november
11u-13u: OPEN KERK waaronder
Uitstelling + Aanbidding
Zondag 10 november
Twee-en-dertigste Zondag d/h Jaar
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
09.30 uur plev voor de zielenrust van
em-deken Cees Buschman; gestplev v de
zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs
en Maria Hubertina Catharina Krux
(samenzang)
Donderdag 14 november
11u-12u: Uitstelling + Aanbidding

Zondag 17 november
Drie-en-dertigste Zondag d/h Jaar
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
09.30 uur gestplev v de zielenrust v overl
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
Catharina Krux (Schola Greg.Sittardiensis)
Donderdag 21 november
11u-12u: Uitstelling + Aanbidding
Zondag 24 november
Hoogfeest Christus Koning
Vier-en-dertigste en laatste zondag
v/h Kerkelijk Jaar
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
09.30 uur gestplev v de zielenrust v overl
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
Catharina Krux (samenzang)
Donderdag 28 november
11u-12u: Uitstelling + Aanbidding

ALLERHEILIGEN/ALLERZIELEN
Het hoogfeest van Allerheiligen viert de kerk op 1 november en direct daaropvolgend
vieren we als Kerk Allerzielen op 2 november. In de H. Petruskerk zijn er op 1 november
diensten om 9u30 en 19u, en 2 november om 9u30 de Pl. Requiemmis.
Op Zaterdag 2 november om 15.00 uur gedenken we onze overledenen tijdens de
Allerzielendienst in de RK Urnenhof- Baandert en ook op zondag 3 november om 15.00
uur een Allerzielendienst op het kerkhof bij het reliekengraf van deken Tijssen !!
BASILIEK VAN O.L. VROUW VAN HET H. HART
Misintenties voor vieringen in de Basiliek kunt u opgeven bij het Basiliek-team:
Oude Markt 20,  4515141 (dinsdag t/m vrijdag, tussen 10-12 en 14-16 uur!)
Rozenkransgebed is in de Basiliek - van dinsdag t/m vrijdag om 15u30.
Zondag 20 oktober- Wereldmissiedag
Zondag 27 oktober
Negen-en-twintigste Zondag d/h Jaar
Dertigste Zondag d/h Jaar
10.30 uur voor overl echtp Caulfield10.30 uur v overl echtp Caulfield-Tholen,
Tholen, v intenties van de erven Robertz;
voor de intenties vd erven Robertz
v overl Anny Buijzen-Diederen.
(basiliekkoor)
Dinsdag 22 oktober
Dinsdag 29 oktober
09.00 uur v overl echtp Caulfield-Tholen,
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen,
Donderdag 24 oktober
Donderdag 31 oktober
10.30 uur v de kinderen vd Kinderkrans en
10.30 uur v de kinderen vd Kinderkrans
vd leden vd Aartsbroederschap, v overl.
en v d leden vd Aartsbroederschap, overl
echtp. Caufield–Tholen, voor de intenties
echtp Caulfield-Tholen, voor de intenties
vd erven Robertz, voor Joep Gruisen
vd erven Robertz
Zaterdag 26 oktober
Zaterdag 2 november- Allerzielen
09.00 uur v overl echtp Caulfield-Tholen,
Gedachtenis v alle overleden gelovigen
v een goede lichamelijke en geestelijke
09.00 uur voor overl familie, voor overl
gezondheid voor alle familieleden
echtp Caulfield-Tholen
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Zondag 3 november
Een-en-dertigste Zondag d/h Jaar
10.30 uur v alle levende en overl leden vd
Aartsbroederschap, , v overl echtp
Caulfield-Tholen, v overl. echtpaar Castro
– Schellinx, voor de intenties vd erven
Robertz, jrd v Jan Jessen en familie
Dinsdag 5 november
09.00 uur v overl echtp Caulfield-Tholen,
Donderdag 7 november
Hoogfeest van H. Willibrord,
bisschop, verkondiger van ons geloof,
patroon van de Nederlandse
kerkprovincie
10.30 uur v de kinderen vd Kinderkrans
en v de leden vd Aartsbroederschap, v
overl echtp Caulfield-Tholen, v de
intenties vd erven Robertz, vd ouders
Schmeitz-Lahaye, v Felix Herzig en fam
Zaterdag 9 november
Feest Kerkwijding vd Basiliek van
Sint Jan van Lateranen
09.00 uur v overl echtp Caulfield-Tholen, v
verkregen gunsten uit dankbaarheid
Zondag 10 november
Twee-en-dertigste Zondag d/h Jaar
10.30 uur v overl echtp CaulfieldTholen, voor de intenties vd erven
Robertz (basiliekkoor)
Dinsdag 12 november
H. Josafat, bisschop en martelaar
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen,
Donderdag 14 november
10.30 uur Zwd v Joep Gruisen; v de
kinderen vd Kinderkrans en voor de leden
vd Aartsbroederschap, voor overl echtp

Caulfield-Tholen, voor de intenties vd
erven Robertz
Zaterdag 16 november
09.00 uur v overl echtp Caulfield-Tholen
Zondag 17 november
Drie-en-dertigste Zondag d/h Jaar
10.30 uur uit dankbaarheid tgv 90e
verjaardag; v overl echtp CaulfieldTholen, v de intenties vd erven Robertz
Dinsdag 19 november
09.00 uur v overl echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 21 november
10.30 uur v de kinderen vd Kinderkrans en
voor de leden vd Aartsbroederschap, voor
overl echtp Caulfield-Tholen, voor de
intenties vd erven Robertz
Zaterdag 23 november
09.00 uur v overl echtp Caulfield-Tholen
Zondag 24 november
Hoogfeest Christus Koning
Vier-en-dertigste en laatste zondag
v/h Kerkelijk Jaar
10.30 uur voor overl echtp CaulfieldTholen, voor de intenties vd erven Robertz
Dinsdag 26 november
09.00 uur v overl echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 28 november
10.30 uur v de kinderen vd Kinderkrans en
voor de leden vd Aartsbroederschap, v de
intenties vd erven Robertz; v overl echtp
Caulfield-Tholen,
Zaterdag 30 november
H. Andreas, apostel
HH. Andreas Dũng-Lạc, priester
en gezellen, martelaren
09.00 uur v overl echtp Caulfield-Tholen

Parochie H. Bernadette –Baandert
Pastoor-deken W. van Rens, Kloosterplein 10  4512275
Diaken B. ter Haar, Baandert 23  4513381
R.K. Kerkbestuur H. Bernadette, Baandert 23

Kerkbijdrage: Giro 157.19.73
IBAN: NL07INGB0001571973

H.COMMUNIE VOOR AAN HUIS GEBONDENEN
Op vrijdag 1 november – Allerheiligen - (1e vrijdag van de maand) wordt in de
namiddag de H.Communie in de parochie rondgebracht. Aanmelding: pastorie,
Baandert 23, tel. 4513381.
PAROCHIEBLAD H. PETRUS EN H. MICHAËL – H. BERNADETTE – H. PAULUS
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BELANGSTELLENDEN VOOR DE RK URNENHOF
Belangstellenden die een urn willen plaatsen in de RK Urnenhof, kunnen hiervoor
een briefje met hun gegevens sturen naar Kloosterplein 10, 6131 EP Sittard of
Baandert 21, 6136 EM Sittard, of u kunt per mail contact opnemen met de
kerkmeester die de registratie en informatie van de RK Urnenhof bijhoudt:
hans.gerards@online.nl. Vervolgens zal contact met u opgenomen worden.
PL. ALLERZIELENDIENST IN RK. URNENHOF
IN KERK BAANDERT -- ZATERDAG 2 NOVEMBER 15 U.
Onlangs hebben de eerste bijzettingen plaats gehad van een klein tiental urnen met as
van hun dierbaren. Iedere bijzetting vindt plaats met een eenvoudige gebedsdienst en
ter afsluiting werd de klok geluid als teken dat de overledene “thuis” is gekomen. Het
is dus een kleine afstraling van het feest van “Thuiskomst” bij de Heer. Het is een
“gewijde” begraafplaats en derhalve is deze RK Urnenhof geen opbergruimte of iets
dergelijks. Het beeldt uit een “Vaderhuis” en daarin is onze Baandertkerk uitstekend
geschikt gemaakt voor deze doelstelling. Nu we enkele weken als RK Urnenhof
functioneren, willen we conform de liturgie van onze Kerk ons aansluiten bij het
wereldwijde gebed van onze Kerk op Allerzielendag. In de namiddag om 15u houden
we de ALLERZIELENDIENST. Samenkomst van de dienst begint in de Maria - &
H.Bernadettekapel en van daaruit gaan we naar de RK Urnenhof. De dienst wordt
muzikaal begeleid. U bent welkom!
advertentie______________________________________________________________________
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Zaterdag 19 okt
Maandag 21 okt
Woensdag 23 okt

29E ZONDAG DOOR HET JAAR
19.00 u. Consecratiefeest H. Pauluskerk (27)
19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
19.00 u. OLV van Lourdes

30E ZONDAG DOOR HET JAAR
Zaterdag 26 okt
19.00 u. OLV van Lourdes
Maandag 28 okt
19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
Woensdag 30 okt 19.00 u. OLV van Lourdes
Zaterdag 2 nov
Maandag 4 nov
Woensdag 6 nov

31E ZONDAG DOOR HET JAAR
19.00 u. Bgv Allerzielen – Voor alle overleden parochianen
19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
19.00 u. OLV van Lourdes

32E ZONDAG DOOR HET JAAR
Zaterdag 9 nov
19.00 u. Jrd Leendert Beeren
Maandag 11 nov 19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
Woensdag 13 nov 19.00 u. Willy van Hees en overl. Ouders Keijzers-Franken
33E ZONDAG DOOR HET JAAR
Zaterdag 16 nov 19.00 u. OLV van Lourdes
Maandag 18 nov 19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
Woensdag 20 nov 19.00 u. OLV van Lourdes
CHRISTUS, KONING VAN HET HEELAL
19.00 u. Jrd Vic Hendriks en overleden Ouders Hendriks-Spijkers
Jrd Overl. echtpaar Jozef en Maria Kolodziejczak-Kusters
Maandag 25 nov 19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
Woensdag 27 nov 19.00 u. OLV van Lourdes

Zaterdag 23 nov

Parochiemededelingen H. Paulusparochie
Maandag tot zaterdag is om 18.30 uur rozenhoedje en op vrijdag Lof
Donderdagmorgen is de kerk van 10.00 - 12.00 u. geopend voor stil gebed.
Digitaal Parochieblad?? : Mail uw adres naar digitaalparochieblad@kpnmail.nl
Misintenties voor het volgende parochieblad opgeven tot 16 november 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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Allerheiligen/Allerzielen
Met Allerheiligen herdenkt de kerk álle heiligen die in de loop der eeuwen geleefd hebben
en letterlijk een voorbeeld voor ons zijn geworden. Met Allerzielen herdenkt de parochie
alle overleden parochianen van het afgelopen jaar die ons “in Christus” voorgegaan zijn
Uit de H. Paulusparochie werden in het afgelopen jaar tot God geroepen
Mevr. M.T.J. Langeveld (86)
Mevr. M.C.G. Salden (90)
Dhr. J. Makulski (86)
Mevr. H.J. Stevelmans (60)
Mevr. M. Peeters-Jasmin (96)

Mevr. A.J. Daelmans-Spiertz (96)
Dhr. J.J. Waterlander (77)
Dhr. W.J. Messing (92)
Mevr. E.M.M. Mommers (80)
Mevr. A.M. Bahr-Leurs (83)

Deze overleden parochianen worden bijzonder herdacht in de H.Mis
bgv Allerzielen op zaterdag 2 november om 19.00 uur.

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:

Contact:

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

4512275
4516089
 4512628
 4513381
 4528072



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

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



4512275

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

Het volgende parochieblad verschijnt op 30 november en loopt tot 11 januari 2014.
Kopij aanleveren vóór 22 november op de administratie
Kloosterplein 10 - kantoor-fedpetrus@123telcom.nl
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