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Dit parochieblad is bedoeld voor een periode van 5 weken.
De volgende aflevering verschijnt 10 mei 2014.
Zie ook onze website: www.rk-kerken-sittard.nl
Voor parochianen is dit blad gratis: voor opgave zie blz. 20

VOOR U EEN ZALIG PASEN, MAAR EERST……
VASTENAKTIE 2014: SIERRA LEONE
Op Aswoensdag 5 maart 2014 is de
Veertigdagentijd van start gegaan, en
daarmee ook weer de jaarlijkse Vastenaktie.
Dit jaar staat Sierra Leone centraal. Sierra
Leone ligt in het Noordwesten van Afrika
aan de Atlantische Oceaan.
Na een jarenlange burgeroorlog krabbelen de
mensen in het Afrikaanse Sierra Leone weer
op. Ze proberen hun trauma’s te verwerken en de samenleving weer op te bouwen.
Daarbij krijgen ze veel hulp, onder andere van de zusters van Cluny. In het vorige
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parochieblad hebt u uitgebreid kunnen lezen hoe deze zusters dit op een unieke wijze
doen, via het zogenaamde het ‘Diomplor-programma’. De zusters zorgen daarbij onder
meer voor onderwijs voor de kinderen en ze helpen de ouders een eigen inkomen te
verwerven. U kunt hier ook meer over lezen op de website van de vastenaktie: ‘
www.vastenaktie.nl’.
Al vanaf Aswoensdag staan de Vastenaktie-offerblokken achter in onze kerken, met
daarbij de bekende vastenzakjes. In dit parochieblad vindt u ook een vastenzakje.
Verder treft in de kerk nog een folder aan met allerlei informatie over deze
Vastenaktie. De zakjes worden in de Goede Week, 14 t/m 19 april, huis-aan-huis
opgehaald. Een karwei waarin onze vrijwillige collectanten heel wat tijd en energie
steken. Helpt u een handje mee door hen vriendelijk te ontvangen en het Vastenzakje
al gevuld klaar te hebben liggen! Overigens is hulp bij het ophalen óók nog zeer
welkom. Hebt u in de Goede Week een paar uurtjes tijd om te collecteren, belt u dan
even de administratie: Denk in deze Vastentijd aan onze arme medemens en geef uw
vastenoffer. Wat kunnen wij bijdragen? Voor € 150 kan een tienermoeder (15-18
jaar) drie jaar lang een vak leren. Voor € 200 kan één kind drie jaar lang naar school,
inclusief schoolboeken en lunches. Met € 250 kan één nieuwe business & savingsgroep van 15 volwassenen van start. Voor € 1.800 kan een trainer een jaar lang
business & savings-groepen begeleiden. Voor € 2.750 kunnen we één
basisschooldocent opleiden. LET OP: vanwege kostenbesparingen is het gironummer
1996699 van „Kerk en Wereld dekenaat Sittard” opgeheven. Wilt u een bedrag
overmaken dan kan dat onder vermelding van ‘vastenaktie 2014’ naar het
banknummer van onze parochie: NL51 INGB 0001032540 of het diocesaan
nummer van de Vastenaktie: NL21 INGB 0003000046. Uw bijdrage doet
“wonderen”!!!

DOE MEE MET DE KLEDINGINZAMELACTIE VAN
SAM’S KLEDINGACTIE EN STEUN CORDAID MENSEN IN NOOD!
Op zaterdag 10 mei vindt in Sittard en Limbrichterveld de kledinginzamelingsactie
van Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood plaats. U kunt dan uw goede, nog
draagbare kleding, schoeisel en huishoud-textiel in gesloten plastic zakken van 10.00
uur tot 12.00 uur afgeven bij de volgende adressen:
Sacristie van de Heilige Petruskerk
aan het Kerkplein
Heilige Pauluskerk
Whitestraat 2
Limbrichterveld
De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat naar projecten van
ontwikkelingsorganisatie Cordaid Mensen in Nood. Graag vragen wij dit voorjaar een
laatste maal uw aandacht voor een preventieproject van Cordaid in het Zuiden van
India, dat Sam’s Kledingactie voor het derde achtereenvolgende jaar steunt.
Het zuiden van India wordt met grote regelmaat getroffen door overstromingen en
cyclonen. De slechte huizen van met name de kastelozen (Dalit) worden volledig
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vernield. Om mensenlevens te redden, bouwt Mensen in Nood samen met lokale
organisatie Kalvi Kendra hier aan evacuatiecentra waar mensen een veilig heenkomen
kunnen vinden. De planning is dat deze centra eind dit jaar opgeleverd kunnen worden.
Wij hopen nog één keer, met u, de handen ineen te slaan voor dit waardevolle project:
Help mee, voor India!
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.

GEBEDSINTENTIES
De pauselijk aanbevolen gebedsintentie voor de maand april luidt:
‘Dat de regeringen zorg dragen voor de bescherming van de
schepping en een rechtvaardige verdeling van de natuurlijke
bronnen’. De gebedsintentie voor de evangelisatie luidt: Hoop voor
de zieken: Dat de verrezen Heer de harten van hen die beproefd
worden door pijn en ziekte, met hoop vervult. Voor de maand mei
luidt de algemene gebedsintentie: ‘Media ten dienste van waarheid
en vrede’: Dat de communicatiemedia instrumenten mogen zijn ten
dienste van waarheid en vrede. De gebedsintentie voor de
evangelisatie: Maria sterke de Kerk om Christus te verkondigen:
Dat Maria, Sterre van de Evangelisatie, de Kerk mag begeleiden bij
de verkondiging van Christus aan alle volken.

april
2014

mei
2014

Denkt u aan uw kerkbijdrage?!
Parochie H. Bernadette - Baandert
IBAN: NL07INGB0001571973
Parochie H. Paulus – Limbrichterveld
IBAN: NL86INGB0003268633

Parochie H. Hart -- Overhoven
IBAN: NL37INGB0001035314
Parochie HH Petrus en Michaël
IBAN: NL98RABO0147603676

AANBOD CULTURA VITA:
Op zondag 6 april geniet u in het Gruizenkerkje
(Gruizenstraat 3 Sittard) van het Duo Collaert-Tonnaer
Aanvang 15.00 uur; einde rond 17.30.
Entree: € 8,00. Gratis frisdrank.
Op zondag 18 mei geniet u in het Gruizenkerkje
(Gruizenstraat 3 Sittard) van het trio Florian
Aanvang 15.00 uur; einde rond 17.30.
Entree: € 8,00. Gratis frisdrank.
---------

SYNOIDOS ZINGT PASSIE-CANTATE ‘WHO IS THIS KING?’
Op Palmzondag 13 april zal Synoidos de Passie-cantate ‘Who is this King?’
uitvoeren. Dit prachtige passiestuk is door zijn lengte een welkome afwisseling in de
rij van bekende, maar vaak lange passies. De muziek is zeer toegankelijk en veelzijdig:
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van gedragen liederen tot ritmische uitdagingen en van subtiele klanken tot krachtige
uitspattingen. Deze passie-cantate is een mooie gelegenheid om het passieverhaal op
een eigentijdse manier te beleven. Het 10 liederen tellende werk wordt ondersteund
met beelden en afgewisseld met gesproken teksten. De luisteraar beleeft mee hoe Jezus
van een bejubeld persoon in ‘You are the Christ’ en ‘King of Glory’ in korte tijd
verandert naar een gehate persoon die in het aangrijpende ‘Crucify this man’ ter dood
wordt veroordeeld en na 3 dagen weer opstaat uit de dood. Als u goed luistert, zult u in
sommige liederen muzikale flarden horen uit bekende paasliederen. Voorafgaand
hieraan zal het jonge strijkkwartet A.M.P.M. Quartett van het conservatorium in
Maastricht bijpassende muzikale invulling geven. Het concert begint om 20.00 uur in
de Ontmoetingskerk, Emmaplein 50 te Geleen. De toegangsprijs is €10 / VVK € 7,50.
Toegangskaarten kunt u reserveren via 046-4522292 of via de tab 'contact' op de
website www.koor-synoidos.nl

MOEDERDAGCONCERT ZONDAG 11 MEI 2014
OP HET MAASLAND-PARK IN SITTARD
Het concert dat onderdeel is van CULTUUR IN HET PARK zal verzorgd worden door
harmonie ‘L’Union’ uit Born o.l.v. Jos Kuipers, het ‘Schiffler Sextet’ uit Sittard en
zanger Math Dirks. De toegang is gratis, maar een vrije gave ten bate van de
restauratie van het ‘Verschueren’-orgel wordt ten zeerste op prijs gesteld. Dit orgel
heeft zware schade opgelopen door de binnenbrand in de Kapel van het ‘Franse
Klooster’ in juni 2010.
Wij gaan natuurlijk uit van goede weersomstandigheden! Mocht dit niet zo zijn, dan
wordt het concert gehouden in de St. Pauluskerk in hetLimbrichterveld (Generaal
Whitestraat 2) Sittard (één kilometer van het park vandaan). Wij zullen dit tijdig
berichten rondom het park en op de website: www.stichtingbehoudfranseklooster.nl
Stichting Behoud Franse Klooster -- Cultuurkweek Sittard tel.: 06-30567774
info@stichtingbehoudfranseklooster.nl
www.stichtingbehoudfranseklooster.nl
info@cultuurkweeksittard.nl
www.cultuurkweeksittard.nl

TALENT UIT SITTARD: MESSIAH

OP 18 MEI IN

H PETRUSKERK

De Stichting St.-Petrusfestival Sittard heeft dit jaar het initiatief genomen om samen
met Sittards eigen St.-Petruskoor een zeer bijzonder project uit te voeren, nl.
“Messiah” van G.F. Händel. Het is goed dat naast de liturgische diensten ook zo’n
muzikaal hoogtepunt door vrijwilligers wordt neergezet, samen met beroepsmusici. De
Messiah is een zeer geliefd oratorium, zowel bij koorzangers en instrumentalisten als
bij de concertbezoekers.Kenmerkend voor de muziek van Händel is dat zij uitstekend
in het gehoor ligt door de prachtige, lichte melodieën en een virtuoze en transparante
orkestbegeleiding. Hoogtepunten zijn o.a. het wereldberoemde “Hallelujah” en aria’s
als “Rejoice” en “The trumpet shall sound”. Voor de begeleiding is gekozen voor een
gespecialiseerd barokorkest, dat speelt op instrumenten van hetzelfde type als waar
Händel voor componeerde, zodat er niets van de magie van deze schitterende muziek
verloren gaat. De twee solisten, beiden zeer ervaren in de barokke uitvoeringspraktijk,
zijn: Bianca Lenssen, sopraan en Benoît Giaux, bariton. Het geheel staat onder leiding
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van dirigent Arno Kerkhof. Het concert vindt plaats op 18 mei om 16.00 in de St.Petruskerk in Sittard. Uiteraard wordt er een vergoeding gevraagd om de kosten te
kunnen dragen. Reserveren via mariannestarmans@hetnet.nl. We wensen hen alle
succes toe. En hopelijk mogen we die middag ook veel parochianen in onze kerk
begroeten. (www.stpetrusfestivalsittard.nl)
DAGBEDEVAART BANNEUX
Op woensdag 14 mei wordt weer een bezoek gebracht aan het
Maria-bedevaartsoord Banneux. Op het programma staan vermeld:
een H. Mis, diner, Rozenkransgebed, Lof met ziekenzegening en
natuurlijk zal niet ontbreken: koffie met vlaai. Kosten € 42,50 pp.
(wilt u alleen busvervoer dan zijn de kosten € 19,50 p.p).
Informatie en opgave voor Dagbedevaart Banneux Zuid-Limburg (vóór 20 april) bij Mw.
R.Gieskens, Mgr. Claessensstr. 33  046-4519039 of via kantoor Limburgse bedevaarten 
043-3215715 of mail: banneux@bedevaarten.com.

ROEPINGENZONDAG
Op zondag 11 mei viert de Kerk de jaarlijkse Wereldgebedsdag voor Roepingen. Zoals
elk jaar wordt die middag ook dit jaar in de Sint-Christoffelkathedraal te Roermond
een gebedsmiddag gehouden met geroepenen uit heel het bisdom.
Om 13.00 uur wordt het Allerheiligste ter aanbidding uitgesteld, waarbij
vertegenwoordigers van verschillende congregaties en gemeenschappen bidden om
bijzonder geroepenen voor de Kerk in Limburg. Ook zullen deze zich op eenvoudige
wijze presenteren aan hen die meer informatie wensen over charisma en zending.
Aansluitend komen de priesterstudenten met andere geroepenen bijeen voor een
speciale vesperviering onder leiding van bisschop Frans Wiertz. Deze viering begint
om 16.00 uur. De middag wordt afgesloten met een kopje koffie tijdens een informeel
samenzijn in de pandtuin van de kerk. Iedereen is welkom om aan de aanbidding en/of
vesperviering deel te nemen en samen onze zorg om roepingen te delen.
DIAKENWIJDING EN BISSCHOPSWIJDING
Op zaterdag 10 mei wijdt bisschop Frans Wiertz twee (permanent-) diakens. Het
betreft Rick van den Heuvel (49) uit Belfeld en Pieter van de Laarschot (53) uit
Hoensbroek. De plechtigheid, die voor iedereen toegankelijk is, vindt plaats in de SintChristoffelkathedraal te Roermond en begint om 10.30 uur. Beide wijdelingen zijn
gehuwd en hebben twee kinderen. Zij volgden de diakenopleiding van het bisdom
Roermond. Zij lopen momenteel stage in respectievelijk het parochiecluster Tegelen
en de parochiefederatie Hoensbroek
Een week later is in onze kathedraal weer bijzondere plechtigheid: de bisschopswijding van mgr. Bert van Megen uit Eygelshoven (Kerkrade) vindt plaats op zaterdag
17 mei om 10.30 uur. De wijding wordt verricht door de staatssecretaris van de Heilige
Stoel, kardinaal Pietro Parolin. Hij komt speciaal voor de bisschopswijding van Mgr.
Van Megen naar Nederland. Mgr. Van Megen wordt tot bisschop gewijd, omdat hij
benoemd is tot nuntius.

5

Parochieblad HH. Petrus & Michaël - H. Bernadette - H. Hart v Jezus - H. Paulus.

De 52-jarige Mgr. Van Megen is priester van ons bisdom Roermond. Op 7 maart werd
bekend dat hij benoemd is tot nuntius in Soedan. Hij krijgt daarbij de titel van
aartsbisschop. Een nuntius is de officiële diplomatieke vertegenwoordiger
(ambassadeur) van de Heilige Stoel in het land of de landen waar hij geaccrediteerd is.
Van Megen is de enige Nederlandse priester in de diplomatieke dienst van de Heilige
Stoel. De afgelopen jaren werkte hij op de nuntiaturen in Soedan, Brazilië, Slowakije,
Israël, Verenigde Naties (Zwitserland) en meest recentelijk als Chargé d’Affaires
(zaakgelastigde) in Malawi. Een nuntius is altijd aartsbisschop. Veelal vindt een
bisschopswijding van een nuntius plaats in Rome. Opdat ook zijn familie er bij kan
zijn, zal dit in het geval van Van Megen in Roermond zijn. Voor de wijding op 17 mei
zal een aantal bisschoppen uit binnen- en buitenland worden uitgenodigd.

VOOR EN NA PASEN:

VIERING MET ZIEKENZALVING

dinsdag 8 april 2014

In deze Veertigdagentijd tijd worden wij ons weer meer bewust van de
vergankelijkheid en broosheid van ons bestaan, en tevens van de oneindige liefde van
Jezus die ons in alles nabij wil zijn. Hij zelf heeft ons ook het Sacrament van de
Ziekenzalving gegeven, om wanneer ziekte en lijden op onze weg komen, heel de
mens tot hulp en steun te zijn, hoop en vertrouwen op God te schenken, en te sterken
tegen beproevingen en tegen angst voor lijden en dood. Het Sacrament is bedoeld voor
alle gelovigen die ernstig verzwakt zijn door ouderdom of ziekte, en kan meerdere
malen ontvangen worden. Vóór de Goede Week houden de zusters van Agnetenberg
ieder jaar een Heilige Mis met ziekenzalving voor hun zieke en zwakke medezusters.
Parochianen die graag de ziekenzalving willen ontvangen, zijn van harte welkom in
deze viering. Pater Martin de Korte CP zal deze dienst leiden: dinsdag 8 april om
17 uur in de kapel in de Plakstraat.Wilt u, of wellicht een familielid, buur of kennis,
graag aan deze Mis met zalving deelnemen, dan kunt u zich aanmelden bij zusters
Plakstraat, tel 4511739.Voor meer informatie of een gesprek kunt u zich ook altijd
wenden tot de deken, kapelaan of één van de diakens.
BISSCHOP WIJDT HH OLIËN TIJDENS CHRISMAMIS woensdag 16 april
In alle kathedralen worden tijdens een feestelijke viering op of rond Witte
Donderdag de heilige oliën (de chrismata) gewijd. Deze worden het komende jaar
gebruikt bij de toediening van de sacramenten, zoals het doopsel, vormsel en het
sacrament der zieken. Ook vernieuwen de priesters tijdens deze zogeheten
Chrismamis hun wijdingsgelofte aan de bisschop. Aan het eind van de plechtigheid
worden de oliën verdeeld over de parochies. In ons bisdom wordt deze plechtigheid
op de vooravond van Witte Donderdag, op woensdag 16 april. Bisschop Frans
Wiertz gaat dan voor in een feestelijke eucharistieviering in aanwezigheid van een
groot aantal andere priesters en diakens. Ook zijn er vertegenwoordigers van veel
parochies aanwezig om de oliën in ontvangst te nemen. De plechtigheid vindt plaats
in de St.Christoffelkathedraal aan de Markt in Roermond en is voor iedereen
toegankelijk. Aanvang: 19.00 uur.

6

17e jaargang, nr. 4 - 6 april 2014

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

Dinsdag 8 april: 19.45 uur tot max. 22.00 uur
PELGRIM,...ONTMOET MIJ! Jezus ontmoeten in de sacramenten
Bezinningshuis Regina Carmeli in samenwerking met Sittardse Parochies
Opbouw van de avonden:
• vanaf 19.45 uur: welkom in Regina Carmeli (Teresazaal)
• 20.00 uur: welkomstwoord, gebed en het pelgrimslied
• Inleiding door de priesters en korte getuigenissen
• Uitwisseling in kleine groepjes, vragen opschrijven
• Pauze met koffie en thee
• In het plenum: antwoorden op onze vragen
• Afsluiting in de kapel tot max. 22.00 uur
Vervolgdata: 13 mei, 10 juni, 8 juli
Donderdag 10 april: 10.30 - 12.30 uur
OPEN KERK
Maandelijks waken we in de St. Michielskerk voor het uitgestelde Allerheiligste bij
Jezus, en bidden we voor de nieuwe evangelisatie in onze parochies, in het bezinningshuis Regina Carmeli, in het bisdom en in de Kerk.Iedere en 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. Data: 8 mei, 5 juni, 10 juli, 14 aug., 11 sept., 9 okt., 6
nov.,11 dec. Locatie: St. Michielskerk aan de Markt
Zaterdag 12 april (14.30 - 16.30 uur) Middag
"IN HET SPOOR VAN PAUS FRANCISCUS" : over de uitdaging om barmhartig
te zijn in deze tijd. Leiding: Dhr. Leo Fijen Kosten: € 10,00
Zaterdag 26 april (10.00 - 17.00 uur) Bezinningsdag in stilte: rond de
heiligverklaring van paus Johannes XXIII en paus Johannes Paulus II. De
heiligen van de Kerk voor ons! Leiding: Rector Ruud Goertz. Kosten: € 12,00
(lunchpakket meebrengen)
Vrijdag 2 mei (17.00 uur) - zondag 4 mei (14.00 uur)
Bezinningsweekend in stilte:"THÉRÈSE BLIJFT ONS UITDAGEN":
Geloven, bidden en leven in de geest van de heilige Theresia van Lisieux
Leiding: Mgr. Joris Schröder Kosten: € 100,00
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Parochie H. Petrus en H. Michaël
St.-Petruskerk: Kerkplein
St.-Michielskerk: Markt 24
Basiliek O.L.V. van het H. Hart: Oude Markt 3
Deken W. van Rens, Kloosterplein 10, 4512275
Pastoor P. Kerkhofs, Leyenbroekerweg 107, 4008960
Kapelaan A. vd. Wegen, Oude Markt 24 4512628
Kerkbijdrage: Parochiecomité H.Petrus en H.Michaël
Kloosterplein 10, 6131EP Sittard
Rabobank IBAN: NL98RABO 0147603676
ING-bank IBAN: NL51INGB 0001032540

NIEUWKOMERS WELKOM
O

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!
--------------GEZINSVIERING PALMPASEN - tevens Presentatieviering PAASMAANDAG
Op zaterdag 12 april a.s. is er om 18.00 in de St.Petruskerk weer een speciale Gezinsviering! Met palmtakjes
en versierde Palmpasen-stokken vieren en gedenken we op
deze vooravond van Palmzondag de intocht van Jezus in
Jeruzalem. Tevens zullen in deze H.Mis de Communicantjes
van dit schooljaar zich aan de parochie presenteren. Van harte
welkom! Ook op Paasmaandag, 21 april a.s. is om 11.30
uur een Gezinsmis, met aansluitend paaseieren zoeken!

GEDOOPT
Evi, dochter van ouders Tomkiewicz-Boreas, Schubertstr 30, Sittard
Uyona, dochter v.echtp. Geurts-Driessen, Veerweg 19, Berg ad Maas
Justin, dochter v. Werna Lenting, Carlsonstraat 6, Sittard
Max, zoon v. echtp. Kusters-Ziehme, J. v Maerlantlaan 17, Sittard
Joya, dochter v. echtp. Janssen-le Haen, G Houbenstr 18, Nieuwstadt

20-2- 2014
23-2- 2014
16-3- 2014
22-3- 2014
30-3- 2014

Gefeliciteerd! Wij bidden dat Evi, Uyona, Justin, Max en Joya 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.

VASTENAKTIE 2014
‘Help de zusters en de mensen in Sierra Leone!’
Al vanaf Aswoensdag liggen de vastenzakjes achter in
de kerk klaar!!
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KERKELIJK HUWELIJK
gaan huwen:
Kasper Ummels en Rianne Luyten, Weustenraadstraat12, Baandert op
5 juli 2014 (in Wijnandsrade)
Rick Hulst en Melissa Wierix, Beukenlaan 1, Sittard op
18 juli 2014 (in Sweikhuizen)
‘God, onze eeuwige Vader, beware u in eenheid van hart en moge de vrede
van Christus steeds wonen in u en in uw huis’ (Uit de huwelijksliturgie)
Aanstaande bruidsparen die voornemens zijn een kerkelijk huwelijk te sluiten, neemt u
a.u.b. contact op met de deken. Minstens een half jaar vòòr de geplande trouwdatum!
U kunt contact opnemen met de deken 046-4512275 of diaken Ter Haar: 046-4513381.

OVERLEDEN
Marga Sanders-Dings
Annie Meuwissen-Jacobs
Bertha Slijpen-Hochstenbach
Tini Simons-Maas
Ria Wessels-vd Hijden

Smithlaan 151
Beukenlaan 10A
Kennedysngl 24
Wilhelminastr 16/10

Baenjehof 55

97 jaar
89 jaar
90 jaar
82 jaar
71 jaar

†
†
†
†
†

02-03-2014
11-03-2014
14-03-2014
23-03-2014
28-03-2014

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

UW AANDACHT S.V.P.
Zondag 6 april: Vijfde Zondag van de Veertigdagentijd
Zaterdagavond 12 april: 18.00 uur Gezinsmis met Palmpasenstokken
BEGIN GOEDE WEEK
Zondag 13 april: Palm- of Passiezondag: aan het begin van alle vieringen wijding van de
palmtakken en lezing van het palmevangelie van Matteüs.
Van 14-19 april: Goede week: huis-aan-huis-inzameling van de Vastenzakjes!
Maandag 14 april: aansluitend aan de avondmis van 19.00 uur in de St.-Pauluskerk,
Limbrichterveld: Boeteviering ter voorbereiding op het Paasfeest, met aansluitend de
mogelijkheid het Sacrament van Boete en Verzoening persoonlijk te ontvangen.
Dinsdag 15 april: aansluitend aan de avondmis van 19.00 uur in de St.-Petruskerk:
Boeteviering ter voorbereiding op het Paasfeest, met aansluitend de mogelijkheid het
Sacrament van Boete en Verzoening persoonlijk te ontvangen.
Donderdag 17 april: Witte Donderdag: Wij vieren en gedenken de instelling van de heilige
Eucharistie en het heilig Priesterschap door onze Heer Jezus Christus. Vanaf
16.00 uur wordt de H. Paascommunie gebracht aan zieken en aan-huis-gebondenen.
Om 19.00 uur wordt in de St.-Petruskerk voor de parochies gezamenlijk de
Plechtige H. Mis van Witte Donderdag gevierd, m.m.v. Schola Sanctus Michaël.
waarna tot 24.00 uur gelegenheid is tot stille aanbidding van het heilig Sacrament.
Vrijdag 18 april, Goede Vrijdag: Verplichte vasten- en onthoudingsdag.
Wij vieren en gedenken het heilbrengende lijden en sterven van onze Heer
Jezus Christus. Om 15.00 uur in de St.-Petruskerk (óók in de Pauluskerk)
de plechtige Kruisweg. Om 19.00 uur in de St.-Petruskerk de plechtige
liturgie van Goede Vrijdag met lezingen, het lijdensverhaal, de kruisverering
en de H. Communiedienst.
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PAASTIJD
Zaterdag 19 april, Paaszaterdag of Stille Zaterdag:
Om 21.00 uur begint de Paaswake (Pauluskerk: 20.30 u), waarin de Paasboodschap van de
Verrijzenis wordt verkondigd en uitgejubeld, en onze doopbeloften hernieuwd worden.
Zondag 20 april, Hoogfeest van Pasen, Verrijzenis van de Heer. Wij vieren de Verrijzenis
van onze Heer Jezus Christus, waarmerk en onderpand van onze eigen verrijzenis uit de dood.
Maandag 21 april: Paasmaandag, Maandag onder het octaaf van Pasen.
De Missen zijn als op zondag. De H.Mis van 11.30 uur is een Gezinsmis;
aansluitend zijn alle kinderen uitgenodigd mee te gaan paaseieren zoeken; bij
mooi weer buiten, bij slecht weer in ZMC-honk (Leijenbroekerweg 31)
Dinsdag 22 tot en met zaterdag 26 april: Paasoctaaf: een week lang vieren wij het Hoogfeest
van Pasen, van de Verrijzenis van de Heer.
Zaterdag 26 april: Koningsdag: Om 11.00 uur is er in de St-Petruskerk een Oecumenische
Gebedsviering, opgeluisterd door Philharmonie en Si-Tard.
Zondag 27 april: Tweede Zondag van Pasen, Zondag vd Goddelijke Barmhartigheid,
Beloken Pasen.
Ook in de Meimaand houden we op de Donderdagmorgen Lof en Rozenhoedje in Michielskerk
Vrijdag 2 mei: Eerste Vrijdag van de maand, toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus. Vanaf
17.00 uur wordt de Heilige Communie rondgebracht aan zieken en aan-huis-gebondenen.
Zondag 4 mei: Derde Zondag van Pasen.
Zondag 4 mei: Bij gelegenheid van de Dodenherdenking is er om 18.45 uur een gebedsdienst
in de kapel van de Zusters van St. Agnetenberg in de Plakstraat, mmv het Schola Santus
Michaël, en aansluitend een stille tocht naar de begraafplaats.
Maandag 5 mei: Bevrijdingsdag.
Heeft u tijd om mee te helpen de Vastenzakjes op te halen? Graag!
Belt u even de administratie:  4512275
EN HEBT U ZICH AL GEMELD……of jammer dan voor de allerarmsten?

KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES
Attentie: het vólgend parochieblad bestrijkt de periode van 10 mei tot 21 juni 2014.
Misintenties die u daarin graag vermeld wilt zien, dienen uiterlijk opgegeven te zijn op
donderdag 1 mei 2014 op de pastorie: Kloosterplein 10, ofwel via  4512275 - of via e-mailadres: kantoor-fedpetrus@123telcom.nl. Betaling gaarne contant of op NL98RABO
0147603676 of NL37INGB 0001036575, beide t.n.v. Parochie H. Petrus en H. Michaël te
Sittard o.v.v. misintentie en datum.
ST.-PETRUSKERK
11.30 uur Pl.Zwd Hubertine CantonZaterdag 5 april
Kirkels tevens voor Theo Canton en zoon
18.00 uur gestplev v de zielenrust van
Frans; gestpljrd voor zielenrust van
overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria
pastoor-deken Mgr. Ben Janssen, de rust
Hubertina Catharina Krux; nadiensten v
van zijn ouders, de echtelieden Janssen-de
Marga Sanders-Dings, Annie MeuwissenPonti, en de zielerust van zijn broer en
Jacobs, Tini Simons-Maas, Ria Wessels-vd
zusters; gestpljrd overl echtpaar GrijsHijden (samenzang)
Heylands; gestplev overl ouders EyckelerZondag 6 april
Buijzen en dochter Marijke; gestpljrd
Vijfde Zondag vd Veertigdagentijd
ouders Custers-Stassen (St.-Petruskoor)
16.00 uur Vespers in de St.-Petruskerk
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Maandag 7 april
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 8 april
08.00 uur ev fam. Wyszenko, Meerts en
Hendriks en Mgr. Ben Janssen; gestev
echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev overleden echtpaar
Kaptein-Haagmans;
Woensdag 9 april
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev overl ouders SchaekensPeulen en zonen Jozef en Martin;
Donderdag 10 april
08.00 uur ev Martin Meeuwissen, dochter
Josette en kleindochter Jooske
19.00 uur gestev overleden echtpaar
Meulenberg-Kleuters; ev echtp. KeymisBuyink; gestev echtp Caulfield-Tholen
Vrijdag 11 april
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev Corry Close en familie
Zaterdag 12 april
H. Petrus Canisius, priester en kerkleraar
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
18.00 uur Gezinsmis Palmpasen gestplev
voor de zielenrust van het overl echtp Jan
Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina
Krux; plev Leonie Dieteren-Meyer,
nadiensten v Marga Sanders-Dings, Annie
Meuwissen-Jacobs, Tini Simons-Maas, Ria
Wessels-vd Hijden (samenzang)
BEGIN VAN DE GOEDE WEEK
Zondag 13 april
Palmzondag vh Lijden van onze Heer
11.30 uur pl.jrd overl. ouders Math en
Fien Thissen-Janssen; gestplev overl fam
Muyres-Maessen; gestpljrd voor de
zielenrust van Willy Karmelk-Oremus en
haar echtgenoot ; pljrd v Albert Steuns en v
overl fam Steuns (samenzang)
16.00 uur Vespers in de St.-Petruskerk
Maandag 14 april
Maandag in de Goede Week

08.00 uur ev v overleden ouders Leonard
Dieteren en Maria Brandts uit dankbaarheid; ev v Roos IJzendoorn-Wagemans
19.00 uur ev tev OLVrouw en
H.Bernadette voor het geest. en tijdelijk
welzijn; gestev echtp Caulfield-Tholen
Dinsdag 15 april
Dinsdag in de Goede Week
08.00 uur gestev Lies Roppe en
overledenen vd fam Roppe-Kissels; ev fam.
Wyszenko, Meerts en Hendriks
19.00 uur gestev R.P. Jan Janssen; gestev
echtp Caulfield-Tholen
19.30 uur Boeteviering (samenzang)
Woensdag 16 april
Woensdag in de Goede Week
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev em-pastoor Eduard
Hoenen
Donderdag 17 april, Witte Donderdag
08.00 uur geen H. Mis
PAASTRIDUÜM:
AVONDMIS WITTE DONDERDAG: VIERING
VAN DE INSTELLING VAN DE H. EUCHARISTIE, VAN
HET SACRAMENT VAN HET PRIESTERSCHAP EN VAN
HET GEBOD VAN DE NAASTENLIEFDE
EN VAN HET GEBOD VAN DE NAASTENLIEFDE

19.00 gestplev voor zielenrust van pastoordeken Mgr. Ben Janssen; gestev overledenen vd fam Feron-Hoenen; echtp CaulfieldTholen ((SC Sanctus Michael)
Vrijdag 18 april, Goede Vrijdag
15.00 uur Kruisweg (samenzang)
19.00 uur Kruisverering (samenzang)
Zaterdag 19 april, Stille Zaterdag
HOOGFEEST VAN PASEN
HEILIGE PAASNACHT

21.00 uur Paaswake: plev ouders
Gieskens-Martens en fam. GieskensMuyris en v bijzondere intentie; gestplev
voor zielenrust v overl echtp Jan Gerard
Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux;
gestplev lev en overl. leden vd fam.
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Triepels- Vermij en vd fam Jansen-Renckens en v Zef en Truus Triepels-Janssen;
gestev Frits Pfennings; gestev Frits en Riet
Pfennings-van Santvoord; gestev echtp
Caulfield-Tholen; nadiensten v Annie
Meuwissen-Jacobs, Ria Wessels-vd Hijden
(St.-Petruskoor))
Zondag 20 april, Paaszondag,
Verrijzenis van de Heer
11.30 uur PlZwd v Marga Sanders-Dings,
pl.jrd overl. ouders Frits en Leonie
Meulenberg-Schreurs; plev Miny
Reijnders-Kuijpers; plev ouders KöhlenJanssen en v Jan Konings; pl.jrd Tjeu
Tonglet en Maria Boonen tevens t.i.v.
Tillie Tonglet-Kusters; pl.jrd overl. ouders
Reijnders-Stelten; gestplev Lies Roppe en
overl vd fam Roppe-Kissels; gestpljrd overl
fam Mertens-Pötsch; gestpljrd overl echtp
Van den Camp-Pasmans en dochter Riet
Zwart- van den Camp; plev v pastoor Jos.
Linssen; plev overleden familieleden PierWeijzen (St.-Petruskoor))
Maandag 21 april,
Tweede Paasdag
11.30 uur pl.jrd Boy Werdens; voor de
intenties van onze parochies (Gezinsmis)
Dinsdag 22 april
Dinsdag onder het octaaf van Pasen
08.00 uur ev fam. Wyszenko, Meerts en
Hendriks; ev tev de H. Engelbewaarders uit
dankbaarheid voor bescherming en leiding
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Woensdag 23 april
Woensdag onder het octaaf van Pasen
08.00 uur ev tev St. Joseph v goede gezinnen en de moed om godsdienstig te leven
19.00 gestev echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 24 april
Donderdag onder het octaaf van Pasen
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev Freek Boels
Vrijdag 25 april
Vrijdag onder het octaaf van Pasen
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
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19.00 uur uur gestev v echtp Louis en Ellie
Corbeij-Gieskens
Zaterdag 26 april (Koningsdag)
Zaterdag onder het octaaf van Pasen
08.00 uur overl grootouders SimonisTummers en ouders Hage-Simonis; gestev
echtp Caulfield-Tholen
11.00 uur Oecumenische dienst:
Om vrede en voorspoed in onze gemeente
en in ons land (Philharmonie + Si-tard)
18.00 uur gestplev v zielenrust v overl
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
Catharina Krux; gestpljrd overl ouders
Paques-Dols en dochter Elvire; gestpljrd
overl echtpaar Martens-v Loo; plev fam
Arnold Dieteren-v Neer-Meyer, nadiensten
v Tini Simons-Maas, Ria Wessels-vd
Hijden (samenzang)
Zondag 27 april,
Beloken Pasen,
Tweede Zondag van Pasen
Zondag vd Goddelijke Barmhartigheid
11.30 uur Pl.Zwd Mia Bons-Wessels;
PlZwd Annie Meuwissen-Jacons; gest-pljrd
overl ouders Sjeng Janssen en Maria
Janssen-Schurgers; gestpljrd Margriet
Roebroek-Diederen (St.-Petruskoor))
Maandag 28 april
08.00 uur ev overledenen van de fam.
Smeets-Bouwels
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Dinsdag 29 april
H. Catharina van Siena, maagd en
kerklerares, patrones van Europa
08.00 uur ev fam. Wyszenko, Meerts en
Hendriks
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Woensdag 30 april
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev overl. echtp. LejeuneHassig
Donderdag 1 mei
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev overl. ouders KleinjansKühnen
Vrijdag 2 mei
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H. Athanasius, bisschop en kerkleraar
om leiding te geven; ev ouders de Wever08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Brouwers en zoon Léon
19.00 uur ev Klaus Scheibe; gestev het
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Heilig Hart van Jezus
Dinsdag 6 mei
Zaterdag 3 mei
08.00 uur ev fam. Wyszenko, Meerts en
HH. Filippus en Jakobus, apostelen
Hendriks; ev t.e.v. de H. Engelbewaarders
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
uit dankbaarheid v bescherming en leiding
ev voor priesterroepingen in parochie,
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
dekenaat en bisdom
Woensdag 7 mei
18.00 uur plev Lien Beurgens-Verwijlen;
08.00 uur ev tev St. Joseph v goede
gestplev voor de zielenrust van het overl
gezinnen en de moed om godsdienstig te
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
leven; gestev echtp Caulfield-Tholen
Catharina Krux; gestplev overleden ouders
19.00 uur ev overl. ouders VleugelsBeursgens-Schörgers, nadiensten v Tini
Dieteren; gestev overledenen vd fam
Simons-Maas, Ria Wessels-vd Hijden
Feron-Hoenen
(samenzang)
Donderdag 8 mei
Zondag 4 mei
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Derde Zondag van Pasen,
19.00 uur gestev overleden echtpaar
11.30 uur pl.jrd Mw. Jos Hendrix-Winants;
Meulenberg-Kleuters; ev echtp. Keymisplev Riet Goverde-Nouwens; gestpljrd
Buyink
Martijn Canisius en Lie Canisius-van
Vrijdag 9 mei
Leeuwen; gestpljrd Bèr en Mia Durlinger08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Willems (St.-Petruskoor)
19.00 uur gestjrd overl. ouders Blous-Ten
18u45 uur kapel Klooster Agnetenberg:
Dijck; gestev Corry Close en familie
oecumenische dienst dodenherdenking
Zaterdag 10 mei
mmv ((SC Sanctus Michael)
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Maandag 5 mei,
08.00 uur ev tev de H. Geest v allen, die in
ons bisdom en in de parochies gesteld zijn
ST.-MICHIELSKERK
Zondag 6 april
WITTE DONDERDAG géén Uitstelling
Vijfde Zondag vd Veertigdagentijd
VOOR PAASTRIDUÜM: zie H Petruskerk
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
HOOGFEEST VAN PASEN
09.30 uur gestplev v zielenrust v overl
Zondag 20 april
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
Paaszondag, Verrijzenis van de Heer
Catharina Krux (Bernadettekoor)
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
09.30 uur gestplev v zielenrust v overl
Donderdag 10 april
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
10u30-12u30: OPEN KERK: Uitstelling
Catharina Krux; gestpljrd diaken Thijs
+ Aanbidding
Cornelissen en echtg. Zus CornelissenBEGIN VAN DE GOEDE WEEK
Konings; gestplev Corry Wetzels-Wilms en
Zondag 13 april
voor bijz. intentie; pljrd. voor Adrianus
Palmzondag vh Lijden van onze Heer
Oomens en zijn zus Hendrika (Schola
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
‘Sanctus Michaël’)
09.30 uur gestplev v zielenrust v overl echtp
Maandag 21 april, Tweede Paasdag
Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
08.30
uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Catharina Krux (samenzang)
09.30
uur gestplev v zielenrust v overl echtp
Donderdag 17 april
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Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
Catharina Krux (samenzang)
Donderdag 24 april
11u-12u: Uitstelling + Aanbidding
Zondag 27 april, Beloken Pasen
Tweede Zondag van Pasen
Zondag vd Goddelijke Barmhartigheid
08.30 uur plev ouders Gieskens-Martens en
fam. Gieskens-Muyris en voor bijzondere
intentie; gestev echtp Caulfield-Tholen
09.30 uur plev v. oud-deken Cees Buschman;
pl.jrd Huub van de Broek; gestpljrd. overl
ouders en grootouders Claessens-Van Eylen en
zoon Eddy; gestplev v zielenrust v overl echtp
Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina
Krux (samenzang)

Donderdag 1 mei
11u-12u: Uitstelling + Aanbidding
Zondag 4 mei
Derde Zondag van Pasen
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
09.30 uur gestplev v zielenrust v overl
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
Catharina Krux; plev Ben Claessen
(Bernadettekoor)
Donderdag 8 mei
10u30-12u30: OPEN KERK: Uitstelling
+ Aanbidding

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 10u-12u en 14u-15.30 u!)
Rozenhoedje wordt gebeden op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag om 15.30 u
(let op: er is géén Rozenhoedje meer op zaterdag en zondag!
Zaterdag 5 april
Vrijdagmiddag basiliek gesloten.
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
HOOGFEEST VAN PASEN,
Zondag 6 april
Zondag 20 april
Vijfde Zondag vd Veertigdagentijd
Paaszondag, Verrijzenis van de Heer
10.30 uur v overl echtp Caulfield-Tholen ;
10.30 uur voor overl. echtp. Castro –
zeswekendienst v Jozef Hondong
Schellinx; v overl echtp Caulfield-Tholen,
Dinsdag 8 april
jrd. v. overl ouders Frits en Leonie
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Meulenberg-Schreurs (Basiliekkoor)
Donderdag 10 april
Maandag 21 april
10.30 uur voor de leden vd Kinderkrans en
Tweede Paasdag
de Aartsbroederschap, voor overl echtp
10.30 uur v overl echtp Caulfield-Tholen;
Caulfield-Tholen,
v. levende en overl. leden van de KBOZaterdag 12 april
Baandert (Basiliekkoor)
09.00 uur, overl echtp Caulfield-Tholen
Dinsdag 22 april
dinsdag onder het octaaf van Pasen
BEGIN VAN DE GOEDE WEEK
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Zondag 13 april
Donderdag 24 april
Palmzondag van het Lijden van onze Heer
donderdag onder het octaaf van Pasen
10.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen;
10.30 uur v de kinderen vd Kinderkrans en
(Basiliekkoor)
leden vd Aartsbroederschap, v overl echtp
Dinsdag 15 april
Caulfield-Tholen; v Thom Landman tgv zijn
Dinsdag in de Goede Week
verjaardag
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Zaterdag 26 april Koningsdag
PAASTRIDUÜM: ZIE H PETRUSKERK
zaterdag onder het octaaf van Pasen
Witte Donderdag, Goede Vrijdag en
09.00 uur voor overl echtp Caulfield-Tholen
Stille Zaterdag: géén H.Missen
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Zondag 27 april, Beloken Pasen,
Tweede Zondag van Pasen,
Zondag vd Goddelijke Barmhartigheid
10.30 uur v overl echtp Caulfield-Tholen;
voor de levende en overl. leden v.d.
Aartsbroederschap
Dinsdag 29 april
H. Catharina van Siena, maagd en
kerklerares, patrones van Europa
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 1 mei
10.30 uur v de kinderen vd Kinderkrans en
leden vd Aartsbroederschap, v overl echtp
Caulfield-Tholen; tev Maria
Zaterdag 3 mei
HH. Filippus en Jakobus, apostelen
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen

Zondag 4 mei
Derde Zondag van Pasen
10.30 uur v overl echtp Caulfield-Tholen ;
voor de levende en overl. leden v.d.
Aartsbroederschap; v fam Cremers, ouders,
zoon Frans, zoon Jan en dochter Clara
(Bedevaart Wijnandsrade) (Basiliekkoor)
Dinsdag 6 mei
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 8 mei
10.30 uur voor de leden vd Kinderkrans en
de Aartsbroederschap, voor overl echtp
Caulfield-Tholen
Zaterdag 10 mei
09.00 uur, overl echtp Caulfield-Tholen

Parochie H. Bernadette -Baandert en RK. Urnenhof
Pastoor-deken W. van Rens, Kloosterplein 10 4512275
Diaken B. ter Haar, Baandert 23 4513381
R.K. Kerkbestuur H. Bernadette
p/a Kloosterplein 10, 6131 EP Sittard
Kerkbijdragen: IBAN: NL07INGB0001571973

VASTENACTIE 2014
Zoals u al in het vorige parochieblad hebt kunnen lezen, staat dit jaar bij de
Vastenactie de missie in Sierra Leone (Afrika) centraal. Zoals gebruikelijk zullen in
de laatste weken van de vastentijd de medewerkers bij u thuis aanbellen. Treffen de
medewerk(st)ers u niet thuis aan, dan kunt u het door u gevulde zakje ook in de
brievenbus van de pastorie deponeren. Het vastenzakje en een folder over dit project
treft u in dit parochieblad aan. Elders in het parochieblad kunt u nog veel meer
hierover lezen.

H.COMMUNIE VOOR AAN HUIS GEBONDENEN
Bent u met Pasen niet in de gelegenheid naar de kerk te komen en wilt u toch de
H.Communie ontvangen, geef dit dan even door: pastorie: Baandert 23, tel. 4513381.
Ook u zult dan op Witte Donderdag 17 april thuis de H.Communie gebracht krijgen.
Ook op vrijdag 2 mei (1e vrijdag van de maand) wordt in de namiddag de H.Communie
in de parochie rondgebracht.

WEBSITE RK URNENHOF
De RK Urnenhof beschikt over een eigen website: www.urnenhof.nl . Op deze site
vindt u algemene informatie over de RK Urnenhof en bovendien actuele mededelingen. In de rubriek 'Informatie' vindt u een toelichting over allerlei onderwerpen.
Op deze website is ook een contactpagina opgenomen, waarmee u het kerkbestuur
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vragen kunt stellen of om aanvullende informatie kunt vragen. Het rechtstreekse emailadres is: info@urnenhof.nl. Het stellen van vragen is niet alleen handig voor
uzelf (uw e-mail wordt natuurlijk zo spoedig mogelijk beantwoord), maar dit is
tevens een hulpmiddel voor de verdere inrichting van de website.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT tbv DE RK URNENHOF
De RK Urnenhof (Baandert 21 te Sittard) zoekt gastheren of gastvrouwen om tijdens
de openingsuren van de urnenbewaarplaats toezicht te houden en als aanspreekpunt
te dienen voor bezoekers. De RK Urnenhof is een Urnenbewaar-plaats en in deze
vorm uniek in Nederland.
Tijdens de openingstijden (van november t/m april geopend van 11:00 – 16:00 uur,
van mei t/m oktober van 10:00 – 17:00 uur en op zaterdag en zondag van 14:00 –
16:00 uur) zijn gastheren of gastvrouwen aanwezig. Het gaat bij deze gastvrouwen
en -heren om (een team van) vrijwilligers die door het RK Kerkbestuur, waartoe de
RK Urnenhof behoort, worden aangestuurd.
Nadere inlichtingen via e-mail: info@urnenhof.nl of telefonisch: 0653744581.

VASTENAKTIE 2014
‘Help de zusters en de mensen in Sierra Leone!’
Al vanaf Aswoensdag liggen de vastenzakjes achter in
de kerk klaar!!

Missieburo Roermond

Vergeet u de Vastenzakjes niet?????
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GEDOOPT: Op 16 maart is gedoopt Dune Stevens, Hasselholtstraat 9
H.VORMSEL: Op vrijdagavond 21 maart heeft vicaris T. Storcken in onze
parochiekerk de volgende jongeren het sacrament van het H. Vormsel toegediend:
Kim Beumers, Dana Bovendeaard, Quinn Cox, Eline Engemann, Levy
Hendrikx, Sarah Hustinx, Robin Jetten, Roy Koenen, Teun Koenen, Samuel
Lemmens, Jonne Lenssen, Dave Leunissen, Hugo Palmen, Danny Philippens,
Romy Smeets, Chelsea Stachowiak, Dominic Tummers. Zij hebben daarbij hun
doopbelofte hernieuwd en zelf hun 'ja' uitgesproken aan God en aan Zijn Kerk.
Vormelingen en ouders van harte proficiat en Gods zegen!
H.MISSEN:
Zondag
6 april:
10.30 uur Volkszang
v overl ouders Griens-Stakenborg en kinderen; v Reinhard en Fien v.d. BrockLimpens; vw de verjaardag van Elisabeth Gruisen-Jessen en overleden kinderen;
jaardienst Jan Gruisen
Woensdag 9 april: Boeteviering
19.00 uur Volkszang
Zondag
13 april: Palmpasen
10.30 uur
Gezinsviering mmv The Voices of Kids
Donderdag 17 april: Witte Donderdag
19.00 uur Volkszang
Vrijdag
18 april: Goede Vrijdag - Kruisweg
15.00 uur Volkszang
Vrijdag
18 april: Kruisverering
19.00 uur Volkszang
Zaterdag 19 april: Paaswake
21.00 uur Cantate
De intenties van Paasdag worden ook op zaterdag gelezen
Zondag
20 april: Hoogfeest Pasen
10.30 uur Schola
Jos Haas-Fiena Caanen en overleden kinderen en Jos en Christiaan Haas; ter
nagedachtenis aan Peet en Ellie Kusters-Geelen en overleden familie; Fien
Bergmans-Jessen en Paul Bergmans; jaardienst Neer van den Heuvel
Maandag 21 april: onder Octaaf van Pasen
10.30 uur Oos Koor
voor de intenties van onze parochie
Zondag
27 april: 2e zondag van Pasen
10.30 uur Volkszang
Annie Nicoll-Poussart
Zondag
4 mei:
3e zondag van Pasen
10.30 uur Volkszang
Jaardienst Harrie Eykenboom en overleden echtgenote; overleden ouders CremersHonings en zoon Jan
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Vastenaktie: U kunt uw bijdrage deponeren in het offerblok achter in de kerk of
afgeven in het parochiecentrum. De vastenzakjes kunt u vinden achter in de kerk.
Koffiedrinken: Op zondag 6 april en op zondag 4 mei kunt u na de H. Mis een
kopje koffie komen drinken in ons parochiezaaltje. U bent van harte welkom!
Thuiscommunie: Op woensdag 23 april wordt er voor aan huis gebonden
parochianen de ziekencommunie gebracht en op Paasmorgen voor de bewoners van
SGLde Baandert en SGL Overhoven.
Rozenkransgebed: Iedere dinsdag,woensdag en donderdag wordt om 18.00 uur in
de Mariakapel de rozenkrans gebeden.
Het parochiecentrum, Geldersestraat 37, tel. 4583023, is van dinsdag t/m
vrijdag van 10.00-12.00 uur geopend voor o.a. het opgeven van de misintenties,
aanmelden van doopsel, huwelijk, ziekenbezoek, overlijden enz. Het kantoor
zorgt ervoor dat het betreffende bericht zo snel mogelijk terecht komt bij de
deken of het daarvoor aangewezen lid van het pastorale team.
Misintenties voor volgende parochieblad kunt u opgeven vóór 27-04-2014
GEVRAAGD: -Heeft u op dinsdag-, woensdag-, donderdag- of vrijdagmorgen nog
tijd, dan wordt u uitgenodigd om samen met onze medewerkers één ochtend het
parochiekantoor te bemannen. Hiervoor kunt u contact opnemen met ons via het
kantoor. -Woensdag 16 april wordt tussen 9.00 - 12.00 uur door vele vrijwilligers
de kerk gepoetst. Ook hier is hulp van harte welkom, ook als u maar een deel van de
tijd aanwezig kunt zijn.
SAM'S KLEDINGACTIE: Op zaterdag 10 mei kunt u uw goede, nog draagbare
kleding, schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plastic zakken van 10.00 uur tot
12.00 uur afgeven bij o.a. het volgende adres: Ingang portaal H.Hartkerk
Geldersestraat 37 Sittard-Overhoven. De opbrengst van de ingezamelde kleding
gaat naar projecten van ontwikkelingsorganisatie Cordaid Mensen in Nood.
DORPSKRUIS Ieder jaar krijgt onze parochie een bijdrage van C.V. de Narre voor
de kaarsen bij het dorpskruis. Hiermee kunnen we de traditie in stand houden om
kaarsen te laten branden bij het dorpskruis. Wij zijn hen dankbaar voor dit gebaar.
Ook danken wij dhr. Thei Geilen die deze kaarsen beheert en tevens zorgt voor het
onderhoud.

In dit parochieblad is ingesloten een Vastenzakje:
U weet toch waarvoor!
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Zaterdag 5 apr
Maandag 7 apr
Woensdag 9 apr

5E ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD
19.00 u. Presentatieviering Communicanten Basisschool Augustinus
Nadienst Annie Coenen-van Nuland
19.00 u. Voor vrede en godsdienstvrijheid in alle landen
19.00 u. Overleden Tonnie Willemen(verjaardag)
t.e.v. H. Antonius
PALM OF PASSIEZONDAG

Zaterdag 12 apr
Maandag 14 apr
Woensdag 16 apr
Vrijdag 18 april

19.00 u. Jrd Overleden Ouders en familieleden Hall-Bondrager
Nadienst Annie Coenen-van Nuland
♫ Bernadettekoor
19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
19.30 u. Boeteviering
19.00 u. t.e.v. H. Antonius
15.00 u GOEDE VRIJDAG KRUISWEG

Maandag 21 apr
Woensdag 23 apr

PASEN – VERRIJZENIS VAN DE HEER
20.30 u. Paaswake - OLV van Lourdes
♫ Schola Gregoriana Sittardienis
Geen H.Mis
19.00 u. t.e.v. H. Antonius

Zaterdag 26 apr
Maandag 28 apr
Woensdag 30 apr

2E ZONDAG VAN PASEN
19.00 u. Zeswekendienst Annie Coenen-van Nuland
19.00 u. Willy van Hees en overl. Ouders Keijzers-Franken
19.00 u. t.a.v. H. Antonius

Zaterdag 3 mei
Maandag 5 mei
Woensdag 7 mei

3E ZONDAG VAN PASEN
19.00 u. OLV van Lourdes
19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
19.00 u. t.a.v. H. Antonius

Zaterdag 19 apr

Extra collecte Misdienaars
Op Paaszaterdag 19 april is er na afloop van de Paaswake een extra
deurcollecte ten behoeve van de misdienaars.
Deze opbrengst zal gebruikt worden voor hun jaarlijkse uitstapje.
Met deze collecte kunnen we laten zien hoe dankbaar we zijn met de
inzet van deze groep jongeren. Van harte aanbevolen!
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.
Paaszaterdag om 20.30 uur de plechtige Paaswake met ontsteking van het Paas-vuur.
Paaszondag en Paasmaandag is er geen H.Mis in de H. Pauluskerk.
Voor de plechtigheden van het Paastriduüm kunt u terecht in de Grote Kerk.
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Misintenties volgende parochieblad opgeven tot 26 april bij: Administratie 4512275,
Kerkbestuur, Diaken R. Fleischeuer 4528072, Priesterteam, of assistente sacristie.
Overleden
Annie Coenen- van Nuland, Bradleystraat 23
87 jaar † 08-03-2014
Mia Bons-Wessels, Limbrichterweg 61
82 jaar † 06-03-2014
Moge zij rustten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer
Gedoopt
Job, zoon ouders Meens-Paumen, Dr. Nolensstraat 23, op 23-03-2014
Gefeliciteerd! Wij hopen dat Job onder de goede zorgen van zijn ouders,
peetouders en van de hele geloofsgemeenschap moge opgroeien tot een goed christen.

uw kerkbijdragen naar:
Parochie HH Petrus en Michaël
IBAN: NL98RABO0147603676
Parochie H. Bernadette - Baandert
IBAN: NL07INGB0001571973
Parochie H. Hart -- Overhoven
IBAN: NL37INGB0001035314
Parochie H. Paulus – Limbrichterveld
IBAN: NL86INGB0003268633
Algemeen nummer Parochiecomité:
IBAN: NL51INGB0001032540

Pastoraal Team:

Contact:

Pastoor-deken W. van Rens, Kloosterplein 10
Pastoor P. Kerkhofs, Leyenbroekerweg 107
Kapelaan A. van der Wegen, Oude Markt 24
Diaken B. ter Haar, Baandert 23
Diaken R. Fleischeuer, Patchstraat 2

4512275
4008960
 4512628
 4513381
 4528072



Centrale administratie parochiecluster:
Kloosterplein 10 email: 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:
pastorie:  4512275
mbt H. Huwelijk:
Deken Van Rens:



4512275

mbt Jeugd- &Jongerenpastoraal:
Kapelaan Vd Wegen: 4512628
mbt parochieblad en overige:
administratie:



4512275

Het volgende parochieblad no 5 verschijnt op 10 me en loopt tot 21 juni 2014.
Kopij hiervoor aanleveren vóór 1 mei op de administratie.
Kloosterplein 10 - kantoor-fedpetrus@123telcom.nl
Voor opgave abonnement parochieblad: Administratie 046-4512275
of schrijf naar: Kloosterplein 10 - 6131 EP Sittard

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

Banknummers Vastenaktie zie blz 2
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