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Dit parochieblad is bedoeld voor een periode van 6 weken.
De volgende aflevering verschijnt 11 januari 2014.
Voor parochianen is dit blad gratis: voor opgave zie blz.20.
Zie ook onze website: www.rk-kerken-sittard.nl

ADVENT IS WACHTEN
Advent is wachten. Wachten en verlangen
totdat het eindelijk gebeuren gaat
wat werd voorspeld in de profetenzangen;
wachten, tot God het woord vervult in daad.
Advent is luist'ren. Luist'ren en verlangen
totdat de hemel lichtend opengaat
en je omspoeld wordt door de eng'lenzangen;
luist’ren, totdat je hart méézingen gaat.
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Advent is komen. Komen met verlangen
naar Bethlehem, waar God vlak bij ons staat
en onze mond vervult met nieuwe zangen
en waar geloof verandert in de daad.
Advent is bidden. Bidden vol verlangen
opdat Gods rijk van vrede komen gaat;
en Hij ons op de nieuwe aarde zal ontvangen
waar ons verlangen in aanbidding overgaat.
Kom als een vuur, dat ons verzengt,
kom als een zon in onze nacht,
kom als een Vorst die vrede brengt,
kom Jezus, in mijn hart dat wacht!
(Nel Benschop)
MEN ZAL HEM DE NAAM IMMANUEL GEVEN
"God met ons", zo moet Jezus genoemd worden; Immanuel is niet alleen een naam,
het is een levensprogram. Deze naam houdt in dat God in Jezus bij ons wil zijn, dat
Hij een God wil zijn die zijn oren niet sluit voor het “geschrei” in deze wereld, die
zijn gelaat niet afwendt van een wereld die schijnbaar met de dag onmenselijker
wordt. Voor ons, moderne christenen, is de naam moeilijk, "God met ons", wij
merken er zo weinig van dat die "God met ons" onze zorgen kent, onze angsten deelt
……….. zo menen de laatste tijd veel mensen. Zo nabij ervaren wij God niet. Maar
dit hoeft niet aan God te liggen, misschien is het eerder onze schuld dat wij God niet
zo nabij ervaren: wij hebben er misschien ook alle reden toe om God een beetje op
een afstand te houden. Wat zou er gebeuren als wij God in ons leven binnenlieten?
Het evangelie van de laatste zondag van de advent (Matteüs 1,18-24) zegt ons
daarover wel het een en ander. Het zegt heel duidelijk dat Maria schrok toen zij de
boodschap van de engel hoorde om moeder van Jezus, Gods Zoon, te worden en ook
Jozef werd totaal in de war gebracht door de boodschap van de engel. Maria en Jozef
staan hier als voorbeeld voor alle mensen die met God in aanraking komen. Als God
in het leven van mensen binnentreedt, is er het eerste moment weinig vreugde te
bespeuren. De Schrift spreekt bij elke godservaring van verwondering, zelfs van
angst. Te nieuw, te onverwacht, te overstelpend is voor ons vaak datgene wat God
ons wil schenken. Wij hebben ons vaak zo diep in onze levenssituatie ingegraven dat
wij het eerste ogenblik niet blij zijn met de nieuwe kansen die God ons biedt. Maria
en Jozef hadden zich alles zo heel anders voorgesteld. Hun leven kreeg nu, door deze
godservaring, een heel andere richting. En toch - en dit is juist het kenmerkende voor
elke gelovige - zijn zij bereid “ja” te zeggen op het totaal nieuwe dat God van hen
vraagt. Zij stellen geen condities, zij redeneren het geheim niet dood. Zij overwinnen
hun angst door een grenzeloos vertrouwen op Gods liefde en trouw.
Angst bewerkt altijd scheiding, bouwt muren op. Vertrouwen slaat bruggen, schept
nabijheid. Wie angst heeft voor God, stelt zich onbewust te weer, blijft altijd op een
afstand. Als wij ons afvragen waarom zoveel mensen zo weinig ervaren van Gods
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helpende nabijheid, dan is het misschien omdat zij zich niet eenvoudig aan God
durven toevertrouwen, zoals Maria en Jozef dat deden.
Maria en Jozef leren ons dat wij voor God niet bang hoeven te zijn, maar dat wij wel
onze eigen inzichten moeten kunnen prijsgeven. God geeft geen antwoord op al onze
vragen en ideeën. God is niet altijd onze troost wanneer wij niet verder kunnen. God
vult de gaatjes niet. God is geen bron van welvaart. God blijft altijd de totaal Andere,
de Onuitsprekelijke, de Onnoembare, maar Hij is wel de grond van ons bestaan, Hij
roept ons op om moedig en zinvol te leven, maar wij moeten ons aan Hem durven
toevertrouwen in goede en kwade dagen. Het komende kerstfeest kan voor ons een
genadevolle gelegenheid zijn om tot een juiste verhouding met God te komen. Het
kerstfeest nodigt ons weer uit tot vertrouwen en overgave. Als God zich openbaart
aan ons mensen in de gestalte van een kind, hoeven wij voor Hem geen angst te
hebben. Dit Kind steekt geen gepantserde vuist op, dit Kind nodigt ons uit tot
vertrouwen in God, want in dit Kind wordt heel de goedheid en mensenliefde van
God zichtbaar. En al de vragen die je hebt tegenover God: waarom laat God kinderen
van honger sterven? Waarom grijpt God niet in waar mensen elkaar uitmoorden en
folteren? Verstommen als wij opzien naar dit Kind, dat teken van Gods liefde. Wie
gelooft in die liefde van God, die stelt God geen vragen meer.
Waar mensen de weg inslaan van Maria en Jozef door vol vertrouwen "ja" te zeggen
op datgene wat God van hen vraagt, daar zal Kerstmis hen tot de vreugdevolle
ervaring brengen dat God werkelijk met ons is. Dit kleine Kind in de kribbe, dat wij
Immanuel noemen, kan ons bevrijden van onze zelfgenoegzaamheid en ons binnen
leiden in een geluk dat wij zelf niet in handen hebben.
Ik wens u dat u in deze dagen mensen mag ontmoeten die zo vol zijn van geloof en
overgave, dat u door hen mag ervaren dat God met u is. Ik hoop ook dat u zelf misschien zo een mens mag worden voor anderen, zodat zij in u iets van Gods nabijheid
mogen ervaren. Zalig Kerstmis!
Deken Wilbert van Rens

WAT BETEKENT EIGENLIJK DE ADVENTSKRANS?
Een adventskrans is een hangende ronde krans van gevlochten dennen- of
sparrengroen als symbool van hoop, met vier kaarsen waarvan tijdens de advent er
elke week één meer wordt aangestoken. Hij wordt zowel in huis als in de kerk
gebruikt. Op de laatste zondag voor kerst branden dus alle kaarsen. Het woord
'advent' is afkomstig van het Latijnse woord adventus, dat betekent: komst.
Christenen bereiden zich voor op de komst, de geboorte van Jezus, het licht van de
wereld. Op de eerste zondag van de advent (altijd tussen 26 november en 3
december) begint het nieuwe kerkelijke jaar. Op de eerste zondag wordt de eerste
kaars aangestoken. Elke volgende zondag komt er eentje bij. De kaarsen staan
symbool voor het komende Licht. De adventskrans is rond en symboliseert de aarde,
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heel de wereld. Hij staat ook voor het terugkomen van de jaargetijden. De vier
kaarsen op de krans geven niet alleen de vier weken van voorbereiding aan, maar
ook de vier windstreken noord, zuid, oost en west. Tussen de kaarsen wordt soms
een paars lint gedraaid om de krans. Deze kleur is de liturgische kleur van de Advent
in de Katholieke Kerk. Het verdient aanbeveling de krans zo
eenvoudig mogelijk te houden, zonder al te veel extra versiering
zodat de symboliek van de Adventskrans niet "ondergesneeuwd"
raakt. Ook het gebruik van natuurlijke materialen zoals echt
dennengroen en kaarsen van bijenwas dragen aan de symboliek
bij. In België, Oostenrijk en Zwitserland bestaat hier en daar het
gebruik ook in de kaarsen de liturgische kleuren te laten
terugkomen: 3 paarse kaarsen en 1 roze kaars. De roze kaars verwijst naar de derde
zondag in de Advent: Zondag "gaudete", waarbij de Kerk al een voorproefje neemt
op de kerstvreugde. En die vreugde zal komen…. zo verzekert ons de Kerk die
uitziet naar de Verlosser. Mensen kunnen van alles en nog wat beloven, maar de
Verlosser is de enige en unieke Heer die zijn Woord van belofte, trouw en liefde
zeker nakomt!

GEBEDSINTENTIES
De pauselijk aanbevolen gebedsintentie voor de maand december luidt:
“Kinderslachtoffers”: Dat kinderen die slachtoffer zijn van verlating of
welke vorm van geweld dan ook, de liefde en bescherming mogen
vinden die ze nodig hebben’. De gebedsintentie voor de evangelisatie
luidt: Voorbereiding op de komst van de Heiland: dat de christenen,
verlicht door het mensgeworden Woord, de mensheid mogen
voorbereiden op de komst van de Heiland.
Voor de maand januari (2014) luidt de aanbevolen pauselijke intentie:
‘Waardigheid van de mens bij economische vooruitgang ‘: Dat allen
een authentieke ontwikkeling van de economie bevorderen, die de
waardigheid van alle mensen en volken respecteert’. De gebedsintentie
voor de evangelisatie luidt dan: Christenen op weg naar eenheid: dat
de christenen van de verschillende denominaties de weg mogen gaan
naar de eenheid, die Christus gewild heeft’.

december
2013

januari
2014

** VOOR SENIOREN GEORGANISEERD DOOR ZONNEBLOEM **
Het is u zeker bekend, dat een aantal vrijwilligers van De Zonnebloem, regio
Sittard is gestart met de organisatie van een maandelijks concert voor senioren in het
Forum gebouw (voorheen bioscoop) aan de Engelenkampstraat te Sittard. Ook de
film op de eerste vrijdagmiddag van de maand in Foroxity is een van onze
activiteiten. Op vrijdagmiddag, 6 december om 14.00 uur draait de film: Le Passé
(entree Euro 10,- incl koffie/thee en gebak) en op zondagmiddag, 8 december om
15.00 uur wordt een licht klassiek concert georganiseerd in het Forum-gebouw. Er
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treden dan op duo Flautistique (dwarsfluit) en het duo Subito (piano en viool).
Entree incl. koffie/thee Euro 6,- p.p.
Voor info: Cultura Vita: Mevr. N. Bell - Sittard tel. 046-4200016

OP WEG VAN ADVENT NAAR KERSTMIS.
Hieronder treft u een agenda van een aantal concerten welke in onze kerken in onze regio
plaats vinden. Allemaal hebben ze in muziek en koorzang prachtige vertolkingen van de
komende heilzame kersttijd:
** NUNN KOMM!!! EEN GROOT GEHEIM **
Kerstconcert AD MOSAM op zaterdag 14 december a.s. om 20u in de St.-Michielskerk.
Welk geheim vertelt de ‘reizende’ ster die drie koningen op weg stuurt naar een hun
onbekend land en wie is dat kindje daar in de kribbe, bedekt met wat hooi? AD MOSAM laat
deze geheimen ontrafelen door drie grootse componisten, Buxtehude, Kuhnau en Bach. De
verwachtingsvolle Cantate Nun komm, der Heiden Heiland (BWV 61) voor koor, solisten en
orkest werd door Bach geschreven voor de hofkapel in Weimar en daar voor het eerst
uitgevoerd op de eerste Adventszondag in 1714. Bach was toen pas 29 jaar oud. Zijn
leermeester Buxtehude schreef de opgewekte cantate Das neugeborne Kindelein (BuxWV 13)
voor 5 solisten en orkest. Van Bach’s voorganger, Johann Kuhnau, klinkt feestelijk maar
ingetogen de vijfstemmige cantate Wie schön leuchtet der Morgenstern.
Entree: € 22,- jongeren t/m 18 jaar 50% korting. Reserveren via info@admosam of 0464520721 of kaarten zijn verkrijgbaar vanaf 45 minuten voor aanvang van het concert aan de
ingang van de kerk. Ditzelfde concert wordt ook gegeven op zondag 15 december a.s. om
15u in de O.L.Vrouw Basiliek van Maastricht. Meer informatie op www.admosam.nl
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** MAASLAND KOZAKKENKOOR: ZONDAG 15 DECEMBER A.S. OM 15U **
**ST. PAULUSKERK LIMBRICHTERVELD-SITTARD **
Op zondagmiddag 15 december 2013 organiseert de stichting ‘Behoud Franse Klooster’
om 15.00 uur een sfeervol kerstconcert in de St. Pauluskerk te Limbrichterveld / Hoogveld
(Generaal Whitestraat 2, 6135 CN Sittard). U kunt deze middag genieten van koorzang,
solozang en orgelspel. Ook zullen er kerstliederen gezongen worden zodat u in de
kerststemming kunt komen. Het concert zal verzorgd worden door het “Maasland
Kozakkenkoor” onder leiding van Bert Ramakers, mezzosopraan Ellen Zimmer en organist
Efrem Verleng. In het kader van het 110-jarig jubileum van het werk van de Zusters van de
Goddelijke Voorzienigheid zal Eerwaarde Zuster Paule Houtvast een korte kerstgedachte
voordragen. Eenieder is van harte uitgenodigd om te komen luisteren naar dit prachtig
concert. Toegang: vrije gave voor restauratie ‘Verschueren pijporgel” uit Kapel Franse
Klooster. Stichting Behoud Franse Klooster:info@stichtingbehoudfranseklooster.nl
www.stichtingbehoudfranseklooster.nl

Op zondag 22 december is om 16u00 een Kerstconcert in de Basiliek. Er worden uiteraard

Kerstliederen ten gehore gebracht door o.a. Vocaal ensemble:Alouette o.l.v. Paul
Timmermans; Koperblazersensemble: Fanfare St. Barbara Sanderbout; Trompettist:
Peter Kunkels; Organist: Eric Gruisen (organist van de Basiliek) De entree is vrij.
Na afloop bestaat de gelegenheid tot het geven van een vrijwillige bijdrage.

VOLGEND STAPJE IN PAROCHIESAMENWERKING EN
EEN NIEUW KERKBESTUURSLID
Zoals u weet is met ingang van 1 januari 2013 één kerkbestuur tot stand gekomen
voor de parochies HH. Petrus en Michaël, H. Bernadette, H. Paulus en H.Hart van
Jezus te Overhoven. Daarbij is een stappenplan gemaakt voor de steeds
verdergaande samenwerking tussen onze parochies. Om deze stap tot een
gezamenlijke exploitatie met Overhoven wat gemakkelijker te maken is ons oudkerkbestuurslid en oud-penningmeester Henk Wetzels, die nog diverse taken namens
het kerkbestuur behartigde, weer opnieuw lid geworden van ons gezamenlijke
bestuur. Een van zijn taken wordt de zodanige stroomlijning van de financiële
administratie van de parochie van Overhoven, dat deze over enige tijd eenvoudig
ingeschoven kan worden, zodat de gewenste gezamenlijke exploitatie voor onze vier
parochies ontstaat. Henk proficiat, en veel succes bij deze belangrijke taak!Een
tweede te melden stapje dat we zetten is dat in 2014 het parochieblad van Overhoven
inschuift in ons gezamenlijke parochieblad. Overhoven krijgt dan 2 pagina’s ter
beschikking. Ook deze stap is een heel logische in de verdergaande samenwerking
van onze parochies.
Het kerkbestuur
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REGINA CARMELI
Zondag na de 1e vrijdag van de maand:
16.30 uur: uitstelling van het H. Sacrament, stille aanbidding
17.00 uur: Nederlandse Vespers en Eucharistische zegen
Alle andere zondagen:
10.45 uur: uitstelling van het H. Sacrament, aanbidding tot
17.00 uur: Duitse Vespers en Eucharistische zegen

Bezinningsdagen (zie vorig parochieblad nr 9)
Vrijdag 13 december (17.00 uur) - zondag 15 december (14.00 uur)
Bezinningsweekend in stilte
“Mij geschiede naar uw woord”: 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)

Nog even ter herinnering:

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. Kosten: €
12,00 (lunchpakket meebrengen)
Informatie: Bezinningshuis Regina Carmeli, Kollenberg 2, 6130 AA Sittard,
Zr. M. Gisela 4525380 of www.carmeldcj.nl.

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

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)

PAROCHIEBLAD H. PETRUS EN H. MICHAËL – H. BERNADETTE – H. PAULUS

7

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

GEDOOPT
Tycho, dochter v echtpaar Janssen-Wilders, Eisenhowerstraat 567

27-10-2013

Gefeliciteerd! Wij bidden dat Tycho onder de goede zorgen van de ouders en naar hun voorbeeld
en ook dat van hun peetouders en van de hele geloofsgemeenschap, moge opgroeien tot een
goede christen.

OVERLEDEN
Els Leinders-Alberts
Zr. Patricia (C.A. Mohren)

Vijverweg 8
Plakstraat 24

Marianne Canisius-v Hoogstraten

Dobbelsteynporte 18

Peter Janssen
Zr. Hieronyma (A. Reinerij)
Matthias Meessen
Jo Honings

Pepijnstraat 17
Plakstraat 24
O. Heerlenerweg 1
Sartonlaan 4
Zorgcentrum Odilia
Odasingel 905
Stationsplein 16-15

Wilhelmien BongersSchoonbrood
Mien Haustermans-vd Bongard

Tini In ’t Panhuis-Janssen

81 jaar
98 jaar
83 jaar
59 jaar
104 jaar
84 jaar
74 jaar
87 jaar
72 jaar
87 jaar

†
†
†
†
†
†
†
†
†
†

18-10-2013
20-10-2013
25-10-2013
26-10-2013
01-11-2013
8-11-2013
9-11-2013
15-11-2013
16-11-2013
16-11-2013

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

GEZINSMIS BEGIN ADVENT
Van harte willen wij heel bijzonder alle kinderen en hun ouders
uitnodigen voor de gezinsviering op zaterdagavond 30
november om 18.00 uur bij gelegenheid van het begin van de
Advent. Aan het begin van de viering zullen wij het eerste kaarsje
aansteken op onze mooie grote adventskrans in de kerk. Kinderen
zullen in deze viering meewerken en de gebeden mee uitspreken.
Moge de adventsperiode voor ons allen een gezegende tijd zijn.
Daarom nogmaals hartelijk welkom in de St.-Petruskerk.
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LOF EN AANBIDDING:

IN DE ST.-MICHIELSKERK!!
Vanaf eind oktober hebben we het wekelijkse biduur niet meer in de St.Petruskerk
maar iedere donderdag in de St.-Michielskerk: van 11u-12u. Het is fijn om te zien
hoe marktbezoekers even “tijd nemen” om Hem te aanbidden of een kaarsje op te
steken. Het is hetzelfde tijdstip als in de St.-Michielskerk het EvaVita gebedsuur
ofwel OPEN KERK wordt gehouden: de eerstvolgende keer is OPEN
KERK op donderdag 19 december a.s. van 11u-13u. De data in 2014
voor OPEN KERK zijn allemaal op de donderdagen van 11u-13u: 9 januari, 6
februari, 6 maart, 10 april, 8 mei, 5 juni, 10 juli, 14 augustus, 11 september, 9 oktober, 6
november, en 11 december.

KERKBALANS: Een Hartenwens
In het midden van dit Parochieblad vindt u nu – omdat we maar 1x per jaar deur-aandeur verschijnen - een inlegvel, met acceptgiro, voor de KERKBIJDRAGEN 2014. Wij
hopen dat U begrip hebt dat we langs deze weg een klemmend beroep doen op uw
verbondenheid met uw kerk en onze parochie. We knokken ervoor om de
verkondigingstaak in onze parochie en kerk te kunnen voortzetten. Dat gaat alleen als U
meedoet aan Kerkbijdragen! De jaarlijkse Aktie Kerkbalans - zie ingesloten brief roept ons daartoe op.
In Gods Naam: doe mee!!

ROND ADVENT EN KERST:

UW AANDACHT S.V.P.
Zondag 1 december: Eerste Zondag van de Advent (begin van het liturgische jaar A)
Attentie: Op de zondagen in de Advent ( 1, 8, 15 en 22 december):
om 16.00 uur vesperviering in de St.-Petruskerk
overzicht van de vieringen rond feestdagen: zie achterzijde!!
Vrijdag 6 december: 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-huis-gebondenen.
Zondag 8 december: Tweede zondag van de Advent.
Maandag 9 december: Hoogfeest van Maria Onbevlekt Ontvangen, Patroonsfeest van
Bisdom Roermond. (vw voorrang Zondag Advent wordt dit feest op 9 december gevierd)
Zondag 15 december: Derde zondag van de Advent, Zondag Gaudete.
Dinsdag 17 december: Aansluitend aan de avondmis in de St.-Petruskerk: Boeteviering –
met mogelijkheid tot ontvangen van biechtsacrament - ter voorbereiding op Kerstmis
Zondag 22 december: Vierde zondag van de Advent.
Zondag 22 december is om 16u00 een Kerstconcert in de Basiliek.
Dinsdag 24 december: Vanaf 14.00 uur wordt de heilige Communie gebracht aan zieken en
aan-huis-gebondenen.
HOOGFEEST VAN KERSTMIS, GEBOORTE VAN DE HEER.
Kerstavond, vigilie van Kerstmis:
PAROCHIEBLAD H. PETRUS EN H. MICHAËL – H. BERNADETTE – H. PAULUS
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17.00 uur: St.-Petruskerk: Gebedsdienst (géén H.Mis!) Kindje wiegen, speciaal bedoeld
voor kinderen t/m groep 2 van de basisschool en hun ouders.
18.00 uur: St.-Petruskerk: Gezinsmis, speciaal voor kinderen vanaf groep 3
en hun ouders
v.a. 20.00 uur: St.-Petruskerk: inleidende Vigiliedienst met lezing en gebed, muziek en
samenzang ter voorbereiding op de Nachtmis van 20.30 uur. De Nachtmis wordt
opgeluisterd door het St.-Petruskoor, dat ook enkele malen de samenzang zal ondersteunen.
v.a. 22.45 uur: St.-Michielskerk: inleidende Vigiliedienst met lezing en gebed, muziek en
samenzang ter voorbereiding op de Nachtmis van 23.00 uur, m.m.v. het Michielkoor.
Woensdag 25 december: Eerste Kerstdag. De heilige Missen zijn als op zondag.
Donderdag 26 december: Tweede Kerstdag. De heilige Missen zijn als op zondag.
Zondag 29 december: Feest van de Heilige Familie, Jezus, Maria, Jozef
Dinsdag 31 december: Silvesteravond/Oudjaar. Om 18.30 uur in de St.-Petruskerk: grote
dankdienst ter afsluiting van het jaar des Heren 2012, opgeluisterd door het St.-Petruskoor.
Woensdag 1 januari: Nieuwjaarsdag, Hoogfeest Heilige Maria, Moeder van God,
octaafdag van Kerstmis, Dag van de vrede. De HH Missen zijn als op zondag .
Na de Hoogmis van 11.30 uur in de St.-Petruskerk bent u van harte welkom op de
Nieuwjaarsreceptie in het Mariapark (tegenover de Basiliek).
Vrijdag 3 januari: Eerste Vrijdag van de maand, toegewijd aan het H. Hart van Jezus.
Vanwege de recente Kerstcommunie wordt deze dag géén Communie aan huis gebracht!
Krijgt u niet maandelijks de Communie aan huis gebracht,
maar wilt u wel graag de Kerst-Communie ontvangen,
neemt u dan even contact op met één van de priesters/diakens of de administratie!

KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES
Attentie: het vólgend parochieblad bestrijkt de periode van 11 jan. tot 22 februari 2014.
Misintenties die u daarin graag vermeld wilt zien, dienen uiterlijk opgegeven te zijn
vòòr vrijdag 3 januari 2014 op de pastorie: Kloosterplein 10, ofwel via  4512275 - of
via e-mail-adres: kantoor-fedpetrus@123telcom.nl. Betaling gaarne contant of op IBAN:
NL98RABO0147603676, t.n.v. Parochie H. Petrus en H. Michaël te Sittard o.v.v.
misintentie en datum.
ST.-PETRUSKERK
Zaterdag 30 november
Maandag 2 december
18.00 uur Gezinsmis PlZwd v Marianne
08.00 uur ev tev de H. Geest v allen, die in
Canisisus-Van Hoogstraten; pljrd Math
ons bisdom en in de parochies gesteld zijn
Frissen tevens voor de kinderen Yvonne en
om leiding te geven
Marly; plev Leo Willems en Rob Veltmeijer
19.00 uur gestjrd Klaus Scheibe; gestev
gestpljrd Wil Sieben; gestev voor zielenrust
echtp Caulfield-Tholen
Dinsdag 3 december
v overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria
H. Franciscus Xaverius, priester
Hubertina Catharina Krux (samenzang)
08.00 uur ev v overledenen v fam Spijkers;
Zondag 1 december
ev fam Wyszenko, Meerts en Hendriks; ev
Eerste Zondag van de Advent
11.30 uur jrd Ernest Pfennings; gestpljrd
tev de H. Engelbewaarders uit dankbaarheid
Eduard Timmers; gestplev em-deken Cees
v bescherming en leiding; gestev echtp
Buschman; gestpljrd Rie Rutgers; plev voor
Caulfield-Tholen
heilige priesters, religieuzen en de vrede in
19.00 uur ev tev H. Antonius en voor overl
de wereld (Schola S. Michaël)
ouders en broers Meerts
16.00 uur vesperdienst
Woensdag 4 december
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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 december
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestjrd echtpaar SchickxTummers
Vrijdag 6 december
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur ev Klaus Scheibe
Zaterdag 7 december
H. Ambrosius, bisschop en kerkleraar
08.00 uur ev voor priesterroepingen in
parochie, dekenaat en bisdom; jrd
echtgenoten Canton Hermanns; gestev echtp
Caulfield-Tholen
18.00 uur plev levende en overledenen v/d
fam. Dieteren en de fam. Hellbach; gestev
voor zielenrust v overl echtp Jan Gerard
Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux
(samenzang)
Zondag 8 december
Tweede Zondag van de Advent
11.30 uur PlZwd Els Leinders-Alberts;
pljrd Thei Jessen; pljrd v overl. ouders Paul
en Jo Timmersmans-Simons; gestplev
overledenen van de fam. Spanjaard; plev
voor heilige priesters, religieuzen en de
vrede in de wereld (Petruskoor)
16.00 uur vesperdienst
Maandag 9 december
Hoogfeest Onbevlekte Ontvangenis
van de heilige Maagd Maria,
patroonsfeest Bisdom Roermond
08.00 uur ev Martin Meuwissen, dochter
Josette en kleindochter Jooske; ev v
overleden ouders Leonard Dieteren en Maria
Brandts uit dankbaarheid; ev tev
OLV+H.Bern. v.h. welzijn vd jeugd in de
parochie
19.00 uur gestev overl ouders Wim en
Johanna Fabus-Könings en zoon Jo;
gestev echtp Caulfield-Tholen

Dinsdag 10 december
08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en
Hendriks en Mgr. Ben Janssen
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
gestev overleden echtpaar KapteinHaagmans
Woensdag 11 december
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev overl ouders SchaekensPeulen en zonen Jozef en Martin;
Donderdag 12 december
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev overleden echtpaar
Meulenberg-Kleuters;
Vrijdag 13 december
H. Lucia, maagd en martelares
08.00 uur gestev echt Caulfield-Tholen
19.00 uur ev echtp. Keymis-Buyink
Zaterdag 14 december
H. Johannes vh Kruis, priester en kerkleraar
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
gestev Marijke Eijgelshoven-Eyckeler
18.00 uur pljrd v overl. ouders WijshoffBormans; pljrd v Frans Custers; pljrd v Arno
Dieteren; pljrd Arnold Dieteren en fam;
gestev voor zielenrust v overl echtp Jan
Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina
Krux; plev fam. Gerard Driessen-Hermans
(samenzang)
Zondag 15 december, Zondag Gaudete
Derde zondag van de Advent
11.30 uur pljrd v Tity Schelberg-Cortenraad
pljrd v Lies Thissen-Janssen; gestplev de
zielenrust van Willy Karmelk-Oremus en
haar ouders; plev. overleden familieleden
Pier-Weijzen; plev voor de zielenrust van
em-deken Cees Buschman; plev voor heilige
priesters, religieuzen en de vrede in de
wereld (St.-Petruskoor)
16.00 uur vesperdienst
Maandag 16 december
08.00 uur gestev Lies Roppe en overledenen
vd fam Roppe-Kissels;
19.00 uur ev echtp Caulfield-Tholen
Dinsdag 17 december
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08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en
Hendriks
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.30 uur Boeteviering (samenzang)
Woensdag 18 december
08.00 uur echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur ev Sef en Miet Heuts-Wessels en
de levende en overl leden vd fam HeutsWessels
Donderdag 19 december
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev overledenen vd fam FeronHoenen
Vrijdag 20 december
08.00 uur ev Marie-Thérèse v. BrakellVleugels; gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev overl echtp Feron-Hoenen
en em-past. Eduard Hoenen; ev overleden
echtpaar Diederen-Limpens; gestev Marijke
Eijgelshoven-Eyckeler
Zaterdag 21 december
08.00 uur ev overl echtpaar DiederenLimpens; gestev echtp Caulfield-Tholen
18.00 uur gestev voor zielenrust v overl
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
Catharina Krux (samenzang)
Zondag 22 december
Vierde Zondag van de Advent
11.30 uur pl1ejrd v Ad van DisseldorpGoverde; gestpljrd Victor Eijckeler en Elly
Eijckeler-Tummers; gestplev v overl
echtelieden Ellie en Louis Corbeij-Gieskens;
plev voor heilige priesters, religieuzen en de
vrede in de wereld (samenzang)
16.00 uur vesperdienst
Maandag 23 december
08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en
Hendriks
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Dinsdag 24 december
08.00 uur vervalt!!!
HOOGFEEST GEBOORTE VAN DE HEER
Heilige Kerstavond en Kerstnacht
17.00 uur Kindje wiegen
18.00 uur Gezinsmis (met samenzang)
plev levende en overledenen
vd fam Dieteren en de fam Hellbach;
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plev Louis Beurgens

20.30 uur Nachtmis
plev ouders Gieskens-Martens en overl. fam
Muyres; plev Louis Colaris en Betje ColarisSpetgens; gestplev levende en overl leden vd
fam Triepels Vermij en fam Jansen-Renckens
en tevens voor Zef en Truus Triepels-Jansen;
plev v Trees en Cor De Wit-Neilen en tevens
v Dory Neilen (St.-Petruskoor)
Woensdag 25 december, Eerste Kerstdag
11.30 uur plev Miny Reijnders-Kuijpers;
plev Jan Konings en ouders W.KöhlenJanssen; pljrd Noël Ramakers en overl
familieleden In de Keu; pljrd Wim de Vet;
plev overl. ouders Kuppens-Meulen; plev
pastoor Jos. Linssen; gestplev Lies Roppe en
overl. v.d fam. Roppe-Kissels (St.-Petruskoor)
Donderdag 26 december
Tweede Kerstdag
H. Stefanus, eerste martelaar
11.30 uur pljrd v ouders Fuchs-Robling;
gestplev overl ouders Schaekens-Peulen en
zonen Jozef en Martin (samenzang)
Vrijdag 27 december
H. Johannes, apostel en evangelist
08.00 uur ev overledenen v.d. fam.
Vleugels-Dieteren; gestev echtp CaulfieldTholen
19.00 uur gestev Corry Close en familie
Zaterdag 28 december
HH Onnozele kinderen, martelaren
08.00 uur ev overl. grootouders SimonisTummers en ouders Hage-Simonis; gestev
echtp Caulfield-Tholen
18.00 uur gestplev voor zielenrust v overl
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
Catharina Krux (samenzang)
Zondag 29 december, Hoogfeest
Heilige Familie, Jezus, Maria, Jozef
11.30 uur pljrd Guus Jessen en Angèle
Jessen-Landuijt; gestpljrd ouders Willie en
Fien Muller-Simons; gestpljrd Mia RutgersHulst en alle levende en overl leden vd fam
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Rutgers-Hulst; plev voor heilige priesters,
religieuzen en de vrede in de wereld; gestev
levende en overl. fam. J. Lejeune-Duykers
(samenzang)
Maandag 30 december
08.00 uur ev overledenen van de fam.
Smeets-Bouwels
19.00 uur ev echtp Caulfield-Tholen;
Dinsdag 31 december
08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en
Hendriks; gestev echtp Caulfield-Tholen
Oudjaarsavond:
18.30 uur gestpljrd Lies Laumen-van Loon;
gestplev levende en overl leden vd fam
Triepels-Vermij en fam Jansen-Renckens en
tevens voor Zef en Truus Triepels-Jansen
(St.-Petruskoor)
Woensdag 1 januari, -- Nieuwjaarsdag
Hoogfeest H. Maria, Moeder van God,
octaafdag van Kerstmis
11.30 uur gestplev Hermine HameleersBoelens en echtgenoot; gestplev Lies Roppe
en overledenen vd fam Roppe-Kissels
(samenzang)
Donderdag 2 januari
HH Basilius de Grote en Gregorius van
Nazianze, bisschoppen en kerkleraren
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur tev H. Bernadette
Vrijdag 3 januari
weekdag van de Kersttijd
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev ter ere van het H. Hart van
Jezus; ev Klaus Scheibe
Zaterdag 4 januari
weekdag van de Kersttijd
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
gestev Lies Roppe en overledenen vd fam
Roppe-Kissels; ev voor priesterroepingen in
parochie, dekenaat en bisdom
18.00 uur plev levenden en overledenen vd
fam Dieteren en de fam Hellbach; gestev
voor zielenrust v overl echtp Jan Gerard
Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux;
(samenzang)

Zondag 5 januari
Openbaring des Heren
11.30 uur gestplev Lies Roppe en
overledenen vd fam Roppe-Kissels; gestpljrd
overledenen vd fam Brouwers-Geraets; plev
voor heilige priesters, religieuzen en de
vrede in de wereld (samenzang)
Maandag 6 januari
weekdag van de Kersttijd
08.00 uur ev tev de H. Geest v allen, die in
ons bisdom en in de parochies gesteld zijn
om leiding te geven; ev echtp CaulfieldTholen
19.00 uur ev overl echtpaar VerviersGieskens
Dinsdag 7 januari
weekdag van de Kersttijd
08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en
Hendriks; gestev Lies Roppe en overledenen
vd fam Roppe-Kissels; ev tev. de H.
Engelbewaarders uit dankbaarheid v
bescherming en leiding
19.00 uur gestev overl echtp KapteinHaagmans; ev tev H. Antonius en voor overl
ouders en broers Meerts; ev echtp CaulfieldTholen
Woensdag 8 januari
weekdag van de Kersttijd
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev overl ouders SchaekensPeulen en zonen Jozef en Martin
Donderdag 9 januari
weekdag van de Kersttijd
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev overl echtp MeulenbergKleuters;
Vrijdag 10 januari
weekdag van de Kersttijd
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur ev echtp Keymis-Buyink
Zaterdag 11 januari
weekdag van de Kersttijd
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
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ST.-MICHIELSKERK
gestev echtp Caulfield-Tholen; plev voor de
Zondag 1 december
zielenrust van em-deken Cees Buschman;
Eerste Zondag van de Advent
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
gestplev Frits en Riet Pfennings-van
09.30 uur gestev voor zielenrust v overl echtp Santvoord (Schola S. Michaël)
Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
Woensdag 25 december, Eerste Kerstdag
Catharina Krux (samenzang)
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 5 december
09.30 uur gestplev Corry Wetzels-Wilms en
11u-12u: Uitstelling + Aanbidding
voor bijz. intentie (Mannenkoor Si-Tard)
Zondag 8 december
Donderdag 26 december, Tweede Kerstdag
Tweede Zondag van de Advent
H. Stefanus, eerste martelaar
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
08.30 uur voor alle parochianen
09.30 uur gestev voor zielenrust v overl
09.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
(samenzang)
Catharina Krux (samenzang)
Zondag 29 december, Hoogfeest
Donderdag 12 december
Heilige Familie, Jezus, Maria, Jozef
11u-12u: Uitstelling + Aanbidding
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
09.30 uur gestev overledenen vd familie
Zondag 15 december, Zondag Gaudete
Dols-Zeij, kinderen en aangetrouwde
Derde Zondag van de Advent
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
kinderen; gestev voor zielenrust v overl
gestpljrd Jack en Gerty Hage-Simonis en
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
familie
Catharina Krux; (samenzang)
09.30 uur plev fam. Jessen; plev em-deken
Woensdag 1 januari, Nieuwjaarsdag
Cees Buschman; gestev voor zielenrust v overl
Heilige Maria, Moeder van God,
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
octaafdag van Kerstmis
Catharina Krux (Bernadettekoor)
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
09.30 uur ev tev St. Joseph v goede
Donderdag 19 december
11u-13u: OPEN KERK: Uitstelling +
gezinnen en de moed om godsdienstig te
Aanbidding
leven (samenzang)
Zondag 22 december
Donderdag 2 januari
Vierde Zondag van de Advent,
11u-12u: Uitstelling + Aanbidding
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Zondag 5 januari
09.30 uur pljrd v Frans Rademakers; gestev
Openbaring des Heren
voor zielenrust v overl echtp Jan Gerard
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux
09.30 uur gestev voor zielenrust v overl
(samenzang)
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
Dinsdagavond 24 december
Catharina Krux (samenzang)
HOOGFEEST GEBOORTE VAN DE HEER
Donderdag 9 januari
Heilige Kerstavond en Kerstnacht
11u-13u: OPEN KERK: Uitstelling +
23.00 uur plev em-deken Cees Buschman;
Aanbidding

Denkt u aan uw kerkbijdrage?? IBAN: NL51INGB0001032540 OF
IBAN: NL98RABO0147603676 t.n.v. Parochie HH Petrus & Michaël
o.v.v. kerkbijdrage, Kloosterplein 10, Sittard.
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BASILIEK VAN O.L. VROUW VAN HET H. HART
Misintenties voor vieringen in de Basiliek kunt u opgeven bij het Basiliek-team:
Oude Markt 20, tel 4515141 (dinsdag t/m vrijdag, tussen 10-12 en 14-16 uur!)
Rozenhoedje wordt gebeden op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag om 15.30 uur.
(let op: er is géén Rozenhoedje meer op zaterdag en zondag!
09.00 uur v overl echtp Caulfield-Tholen
Zondag 1 december
Eerste zondag van de advent
Donderdag 19 december
10.30 uur v alle levende en overleden leden 10.30 uur v de kinderen vd Kinderkrans en
vd Aartsbroederschap; v overl echtp
leden vd Aartsbroederschap, v overl echtp
Caulfield-Tholen;v intenties vh echtp
Caulfield-Tholen, vd intenties vd erven
Diederen-Limpens; vd intenties vd erven
Robertz; v ouders Habets-Gansewinkel en
Robertz. (Basiliekkoor)
dochter Tiny; jaardienst v ouders Maarssen
en ouders Geelen en familie.
Dinsdag 3 december
H. Franciscus Xaverius, priester
Zaterdag 21 december
09.00 uur overl echtp Caulfield- Tholen
09.00 uur v overl echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 5 december
Zondag 22 december
10.30 uur v de kinderen vd Kinderkrans en
Vierde Zondag van de Advent
leden vd Aartsbroederschap, v overl echtp
10.30 uur v levende en overleden leden vd
Caulfield-Tholen, vd intenties vd erven
Club WoVan Zitterd; v overl echtp
Robertz; v overl. ouders Burkenne-Dubois.
Caufield Tholen; vd intenties vd erven
Robertz.
Zaterdag 7 december
H. Ambrosius, bisschop en kerkleraar
16.00 uur Kerstconcert
09.00 uur v overl echtp Caulfield-Tholen
Dinsdag 24 december
Zondag 8 december
Géén dienst!!
Tweede zondag van de advent
Er is géén Nachtmis in de Basiliek!
10.30 uur v overl echtp Caulfield-Tholen,
Woensdag 25 december
Dinsdag 10 december
HOOGFEEST GEBOORTE VAN DE HEER
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Eerste Kerstdag
Donderdag 12 december
10.30 uur v overl echtp Caulfield-Tholen,
10.30 uur v de kinderen vd Kinderkrans en
overl echtp Castro-Schellinx (Basiliekkoor)
leden vd Aartsbroederschap, v overl echtp
De Basiliek is open van 14 – 16 uur
Caulfield-Tholen; vd intenties vd erven
Donderdag 26 december
Robertz; uit dankbaarheid
TweedeKerstdag
Zaterdag 14 december
H. Stefanus, eerste martelaar
H. Johannes vh Kruis, priester en kerkleraar 10.30 uur voor levenden en overleden
09.00 uur v overl echtp Caulfield-Tholen
leden van de KBO Baandert; v overl echtp
Zondag 15 december, Zondag Gaudete
Caulfield-Tholen, vd intenties vd erven
Derde zondag van de Advent
Robertz; vd leden vd Aartsbroederschap, vd
10.30 uur Zeswekendienst voor Peter
Kinderen vd Kinderkrans,(Basiliekkoor)
Janssen; v overl echtp Caulfield-Tholen; v
Basiliek is open van 13-16 uur, Er worden
overleden Liza Joosten; vd intenties vd
kerstverhalen voorgelezen bij de kerststal.
ervan Robertz; jaardienst v overl ouders
Zaterdag 28 december
Simons-Magermans, Woben-Maintz,
HH Onnozele kinderen, martelaren
Maintz-Cals.
09.00 uur v overl echtp Caulfield-Tholen
Dinsdag 17 december
Zondag 29 december, Hoogfeest
PAROCHIEBLAD H. PETRUS EN H. MICHAËL – H. BERNADETTE – H. PAULUS
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Heilige Familie, Jezus, Maria, Jozef
10.30 uur v overl echtp Caulfield-Tholen,
vd intenties vd erven Robertz.
Dinsdag 31 december
Géén dienst!!
Woensdag 1 januari, Nieuwjaarsdag
Heilige Maria, Moeder van God,
octaafdag van Kerstmis
10.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen
(Basiliekkoor)
Donderdag 2 januari
HH Basilius de Grote en Gregorius van
Nazianze, bisschoppen en kerkleraren
10.30 uur v de kinderen vd Kinderkrans en
leden vd Aartsbroederschap, v overl echtp
Caulfield-Tholen, vd intentis vd erven
Robertz.
Zaterdag 4 januari

weekdag van de Kersttijd
09.00 uur v overl echtp Caulfield-Tholen
Zondag 5 januari
Openbaring des Heren
10.30 uur v overl echtp Caulfield-Tholen,
vd intenties vd erven Robertz.
Dinsdag 7 januari
weekdag van de Kersttijd
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 9 januari
weekdag van de Kersttijd
10.30 uur v de kinderen vd Kinderkrans en
leden vd Aartsbroederschap, v overl echtp
Caulfield-Tholen
Zaterdag 11 januari
weekdag van de Kersttijd
09.00 uur v overl echtp Caulfield-Tholen

PS: Het kantoor van de basiliek is tussen Kerst- en Nieuwjaar gesloten. Er is dan 's
middags ook geen rozenkransgebed. Iedereen is welkom om naar onze mooie kerststal te
komen kijken. De basiliek is alle dagen open behalve op maandag.
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De Herders door Anton van Duinkerken (1903-1968)
Zijn herders toen in uwe stal
Geknield en hebben U aanbeden;
Dit is tweeduizend jaar geleden
En nog weet elk het overal.

Omdat eenvoudigen verstaan
Wat door geen ingewikkeld zoeken
Noch lezen in geleerde boeken
Begrepen wordt of nagegaan,

Geen mens heeft ooit hun naam gemeld;
De rest van hun onschuldig leven
Is door geen wetenschap beschreven,
Wordt slechts aan kinderen verteld.

Parochie H. Bernadette -Baandert
Pastoor-deken W. van Rens, Kloosterplein 10  4512275
Diaken B. ter Haar, Baandert 23  4513381
R.K. Kerkbestuur H. Bernadette, Baandert 23
Kerkbijdrage Gironr 157.19.73
IBAN: NL07INGB0001571973

H.COMMUNIE VOOR AAN HUIS GEBONDENEN
Op vrijdag 6 december (1e vrijdag van de maand) wordt in de namiddag om 17u,
de H. Communie in de parochie rondgebracht. Ook op dinsdag 24 december wordt
de H. Communie rondgebracht: voor onze zieken en huisgebondenen is het dan
Kerstmis! We beginnen om 14u: de priesters/diakens worden begeleid door onze
misdienaars die namens onze parochies alle zieken en thuisblijvers een Zalig
Kerstmis komen toewensen. Dan: op de 1e vrijdag in januari 2014 wordt geen
H. Communie rondgebracht. Bent u niet in staat naar een H. Mis te gaan, en wilt u
toch de H. Communie ontvangen? Meldt dit dan op de pastorie, of bij de diaken:
tel. 4513381.

PAROCHIEBLAD H. PETRUS EN H. MICHAËL – H. BERNADETTE – H. PAULUS
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Zaterdag 30 nov
Maandag 2 dec
Woensdag 4 dec

1E ZONDAG VAN DE ADVENT
19.00 u. OLV van Lourdes
19.00 u. OLV van Lourdes
19.00 u. OLV van Lourdes

2E ZONDAG VAN DE ADVENT
Zaterdag 7 dec
19.00 u. OLV van Lourdes
Maandag 9 dec
19.00 u. OLV van Lourdes
Woensdag 11 dec 19.00 u. Willy v.Hees en ovl. Ouders Keijzers-Franken
Zaterdag 14 dec
Maandag 16 dec

19.00 u.
19.00 u.
19.30 u.
Woensdag 18 dec 19.00 u.

3E ZONDAG VAN DE ADVENT
OLV van Lourdes
OLV van Lourdes
Boeteviering
OLV van Lourdes

Zaterdag 21 dec
Maandag 23 dec

4E ZONDAG VAN DE ADVENT
19.00 u. OLV van Lourdes
19.00 u. OLV van Lourdes

Dinsdag 24 dec

Kerstmis, Geboorte van de Heer
20.00 u. NACHTMIS - OLV van Lourdes

Zaterdag 28 dec
Maandag 30 dec

H. FAMILIE, JEZUS, MARIA, JOZEF
19.00 u. OLV van Lourdes
19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven

Zaterdag 4 jan
Maandag 6 jan
Woensdag 8 jan

19.00 u. OLV van Lourdes
19.00 u. OLV van Lourdes
19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven

♫Bernadettekoor

OPENBARING DES HEREN

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.
Woensdag 25 en donderdag 26 december is er geen H.Mis in de H. Pauluskerk.
Woensdag 1 Januari om 11.30 uur is er voor de 3 parochies een gezamenlijke
Nieuwjaarsmis in de St.-Petruskerk met aansluitend Nieuwjaarsreceptie in het Mariapark.
U bent van Harte Welkom!!!

Misintenties voor het volgende parochieblad opgeven tot 28 december bij:
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1x per jaar Advent/Kerstuitgave als huis-aan-huisblad!! Inlegvel voor Kerkbijdrage!

Diaken R. Fleischeuer 4528072, Administratie 4512275,
Het Priesterteam, Kerkbestuur of assistente sacristie.
Digitaal Parochieblad?? : Mail uw adres naar digitaalparochieblad@kpnmail.nl

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
Vrijwilligers Bedankt!!! Een hartelijk woord van dank gaat bij het naderen van het
Kerstfeest en de jaarwisseling uit naar onze vele vrijwilligers en vrijwilligsters. Zonder hun
steun en inzet gaat het echt niet. En natuurlijk ook aan alle parochianen die het afgelopen
jaar weer mee hebben gedaan aan de kerkbijdragen. We hopen dat wij ook het komende
jaar weer op uw inzet en bijdragen kunnen rekenen.

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 11 januari en loopt tot 22 februari 2014.
Kopij aanleveren vóór 3 januari 2014 a.s. op de administratie
Kloosterplein 10 - kantoor-fedpetrus@123telcom.nl

PAROCHIEBLAD H. PETRUS EN H. MICHAËL – H. BERNADETTE – H. PAULUS
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Denkt U aan inlegformulier in deze uitgave!! Het is voor de jaarlijkse Aktie
KERKBALANS. Het gaat om uw bijdrage in 2014!!
Niet vergeten -- Gewoon doen!!

Het Priesterteam, Diakens en Kerkbestuur
wensen U een Zalig Kerstfeest
en een
Gezegend
Nieuwjaar!!

VIERINGEN ROND KERST
BOETEVIERINGEN: 19.30 uur
19.30 uur
19.00 uur

KERSTAVOND: 17.00 uur
18.00 uur
18.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
20.30 uur
22.00 uur
22.45 uur
23.00 uur

ma 16 december
di 17 december
wo 18 december

St.-Pauluskerk
St.-Petruskerk
H. Hart Overhoven

Kindje wiegen
Gezinsmis
Gezinsmis
Nachtmis
Vigiliedienst en
Nachtmis
Nachtmis
Vigiliedienst en
Nachtmis

St.-Petruskerk
St.-Petruskerk
H. Hart Overhoven
St.-Pauluskerk
St.-Petruskerk
H. Hart Overhoven
20.30 uur

18.00 uur

Nachtmis

St.-Michielskerk

1E KERSTDAG: als op zondag,
2E KERSTDAG: als op zondag,
OUDJAAR: 18.30 uur

Dankdienst

St.-Petruskerk

18.00 uur

NIEUWJAAR: als op zondag
Traditiegetrouw is op woensdag 1 januari 2014 - aansluitend aan de plechtige Hoogmis
van 11.30 uur in de St.-Petruskerk - de Nieuwjaarsreceptie in het Mariapark (t.o. de
basiliek). Van harte uitgenodigd!

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

20

17e jaargang, nr. 1 – 1 december 2013

