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Dit parochieblad is bedoeld voor een periode van 5 weken. 

De volgende aflevering verschijnt 14 februari 2015. 

 Voor parochianen is dit blad gratis: voor opgave zie blz.20. 

Zie ook onze website: www.rk-kerken-sittard.nl 
 

 

OPDRACHT VAN DE HEER   MARIA LICHTMIS 

JAAR VAN GODGEWIJD LEVEN 

Vroeger stond de kerststal tot en met Maria Lichtmis, 2 februari. Precies 

veertig dagen na Kerstmis. Bij de Opdracht van de Heer  ofwel  de Presentatie 

van Christus in de Tempel ofwel Maria Lichtmis herdenken de orthodoxen en 

rooms-katholieken dat Maria, de moeder van Jezus, naar de tempel ging voor het 

verplichte offer na de geboorte van haar zoon. Ze offerden bij deze gelegenheid een 

lam en twee duiven. In het oude Israël was het gebruik dat moeders zich in de 

tempel zuiverden, veertig dagen na de geboorte van hun kind, vandaar de 

Latijnse naam Purificatio Mariae. Het is de herdenking van de Opdracht van de 
Heer in de Tempel en het zuiveringsoffer dat Maria veertig dagen na de geboorte 

http://www.beleven.org/feest/kerstmis
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van Jezus volgens de Joodse wet (zoals beschreven in Leviticus, hoofdstuk 12) 

moest brengen. Het is de laatste feestdag waarvan de datum verbonden is aan die 

van Kerstmis. In de Oosterse kerken wordt het feest zoals alle (kerst)feesten dertien 

dagen later gevierd, dus op 15 februari. Voor de kalenderhervorming van 1969 

heette het feest in katholieke kring: Maria Lichtmis. 
Op Maria Lichtmis worden traditioneel kaarsen gewijd en een kaarsenprocessie 

gehouden vóór de mis; vandaar de naam lichtmis. In veel talen verwijst de naam 

van het feest rechtstreeks naar kaarsen. Lichtmis is ook de datum van het 

patroonsfeest van de Katholieke Universiteit Leuven, waarvan Maria de 

patroonheilige is: de Sedes Sapientiae ofwel de Zetel van Wijsheid. 

 

2015 WORDT JAAR VAN GODGEWIJD LEVEN 
Religieuzen. Onder het godgewijde leven (vita consecrata) wordt verstaan het 

leven van religieuze clerici en leken in de Kerk. Religieuzen zijn niet alleen 
kloosterlingen, maar ook gelovigen die ‘in de wereld’ leven volgens de drie 

‘evangelische raden’: gehoorzaamheid, armoede en kuisheid. Daarnaast zijn er 

religieuzen die zich hebben verenigd rond een gemeenschappelijk missionair doel. 
Drie soorten. Er zijn in de kerk drie soorten gemeenschappen die vorm geven aan 

het godgewijde leven: religieuze instituten, seculiere instituten en sociëteiten van 

apostolisch leven.  De eerste groep bestaat uit ordes en congregaties. De leden van 

de seculiere instituten hebben ook de drie geloften afgelegd, maar leven niet in 
kloosters maar ‘in de wereld’. De leden van de derde groep hebben geen religieuze 

geloften afgelegd en hebben zich toegewijd aan het apostolaat door middel van 

prediking, pastoraat of onderwijs. 
Maria Lichtmis. Jaarlijks wordt op 2 februari de Dag van het Godgewijde Leven 

gevierd. Deze dag valt samen met het liturgische feest van de Opdracht des Heren, 

dat dus in de volksmond ‘Maria Lichtmis’ wordt genoemd. Paus Franciscus heeft 

traditiegetrouw alle in Rome verblijvende religieuze priesters uitgenodigd om met 
hem te concelebreren in de eucharistie van die dag. Deze plechtigheid vindt plaats 

in de Sint-Pietersbasiliek en vangt aan om 10.00 uur. Deze is rechtstreeks te zien 

op de homepage van omroep RKK. 

 

Door bezinning op kennis tot meer diepgang geraken:  

Aanbod Lezingenreeks Academie Rolduc 

 
Het Theologisch Instituut Rolduc en Grootseminarie Rolduc zijn dit najaar met een 

nieuw initiatief begonnen: de Academie Rolduc. Dit is een reeks open avonden met 

lezingen op het snijvlak van Kerk en samenleving. Voor het eerste seizoen zijn 
zeven lezingen gepland. Deze staan open voor alle belangstellenden. 

"Met deze lezingen willen we in de geest van paus Franciscus antwoorden 

aanreiken aan mensen die zoekende zijn  op de pluriforme markt van spiritualiteit 

http://www.rkk.nl/katholicisme/encyclopedie/m/maria_lichtmis
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en levensbeschouwing," zegt rector Jan Vries van het TIR en Grootseminarie. De 
avonden zijn bedoeld voor een breed publiek. Belangstellenden kunnen naar één 

bijeenkomst komen, maar mogen ook de hele reeks volgen. "De Academie Rolduc 

sluit enigszins aan bij het idee van de 'studium generale' die sommige universiteiten 

kennen of bij de 'Katholische Akademie' zoals die in Duitse bisdommen bestaat," 
legt Vries uit.   

De bijeenkomsten van de Academie Rolduc beginnen steeds om 19.00 uur en 

duren tot ongeveer 21.30 uur. Per avond lichten een of twee sprekers een bepaald 
thema uitvoerig toe. De eerste lezing van de academie heeft op vrijdag 31 oktober 

plaatsgevonden. Toen sprak dr. Jan Vries over de vraag of de verrijzenis van Jezus 

waarheid of wensdenken is. En op 28 november sprak dr. Martijn Steegen over 
'Paulus, uitvinder van het Christendom?' 

De overige lezingen in dit seizoen zijn:  

30 januari:      Euthanasie en waardigheid van het leven (Dr. Lambert Hendriks) 

20 maart:        Onrustgebied Midden-Oosten (Deel 1) (Drs. Helene Etminan) 
17 april:          Onrustgebied Midden-Oosten (Deel 2) (Dr. Detlef Rohling) 

22 mei:           Wat is (katholieke) christelijke spiritualiteit? (Dr. Bernard Hegge) 

19 juni:           Georg Friedrich Händel, Messiah (1741) (Dr. Gerard Sars) 
Alle avonden vinden plaats in Abdij Rolduc in Kerkrade. Deelname kost € 5,- per 

persoon per avond. Kijk voor meer informatie en mogelijkheid tot opgave op 

www.bisdom-roermond.nl/Nieuwe-Academie-Rolduc 
 

   GEBEDSINTENTIES 
De pauselijk aanbevolen gebedsintentie voor de maand februari 

luidt: ‘Gevangenen’: Dat de gevangenen, in het bijzonder de 

jongeren onder hen, de mogelijkheid vinden een waardig leven op te 
bouwen.   De gebedsintentie voor de evangelisatie luidt dan: 

‘Gehuwden die in scheiding leven’: Dat de gehuwden die in 

scheiding leven, de zorgzaamheid van de christengemeenschap 
mogen ondervinden.  

 

februari  

 
 

2015 

MIJN KERK IN BALANS 

Actie Kerkbalans van 18 tot en met 31 januari 

"Als ik iets te vieren heb, komt mijn kerk naar het feest. Als ik geen woorden heb, 

bid mijn kerk. Als ik hulp nodig heb, staat mijn kerk op de stoep. Ik heb mijn kerk 
nodig.” Dat zegt Jasper (24), een parochiaan. Voor iedereen heeft de kerk een eigen 

betekenis. Voor de een is het dat markante gebouw in de stad, voor de ander een 

gemeenschap van gelovigen. Het is de plek waar u viert en rouwt, waar u rust zoekt 

of tot bezinning komt. Waar u geïnspireerd wordt om het goede te zoeken of om 
een kaarsje aan te steken als u daar behoefte aan heeft. De plek waar u kunt 

ontmoeten. 

We steunen elkaar op belangrijke momenten in ons leven, maar staan ook voor 
elkaar klaar op een doodgewone doordeweekse dag. Die momenten zijn niet in 

file:///C:/Users/Eigenaar/AppData/Local/Microsoft/Eigenaar/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/O8G0MCAL/www.bisdom-roermond.nl/Nieuwe-Academie-Rolduc
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geld te vertalen. Maar dat centrale punt op belangrijke momenten moet wel 
onderhouden worden. Uw kerk kost geld. De erediensten, de vele activiteiten, de 

verwarming, de verlichting, personeelskosten, pastorale en missionaire projecten – 

het zijn kosten die gemaakt worden om de kerkdeuren open te houden, en u en vele 

anderen welkom te heten. 
Daarom is er de actie Kerkbalans. Het is de jaarlijkse inzamelingsactie van vijf 

kerkgenootschappen, waaronder de Rooms-Katholieke Kerk, in de tweede helft 

van januari, de grootste inzamelingsactie van Nederland. Met de actie wordt een 
beroep gedaan op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële 

bijdrage. Al het geld komt ten goede aan de plaatselijke kerk. Een onmisbare bron 

van inkomsten voor een onmisbare pijler van de samenleving. 
We hebben de kerk nodig. We bloeien op van een gemeenschap die helpt, viert, 

bidt, meedenkt en rouwt. Maar om levendig te blijven, is geld nodig. Door 

betrokken te zijn in woord en daad bouwen we aan onze gemeenschap. De kerk 

geeft aan ons, dus wij geven aan de kerk. Zo houden we de kerk in balans. Geeft u 
ook? Kijk voor meer info op www.kerkbalans.nl of via de media van uw eigen 

parochie. Voor banknummers kerkbijdragen van onze parochies: zie blz 20. 
PS.  U vindt acceptgiro’s of parochieblad achter in de kerk, of op communiebank! 

 

Een heel hartelijk DANK-U-WEL  

aan al degenen die ook dit jaar weer hebben bijgedragen  

aan de mooie vieringen en  versieringen in de Kersttijd! 

Kerststalbouwers, bloemdecoratiegroep, kosters, lectoren en 

acolieten, zangers, organisten, dirigenten, collectanten en 
allen die zich hebben ingezet voor onze kerken. Heel 

hartelijk dank!! 
 

       

         2015  

Mijn Kerk in balans! 

        
Vertrouw ons uw mail-adres toe, dan kunnen wij u het parochieblad voortaan  

digitaal toesturen en zo besparen op de kosten!Mail uw adres naar: 

kantpastoriesittard@gmail.com  

of naar digitaalparochieblad@kpnmail.nl 
VEEL  DANK 

Daar het mij, mede namens mijn echtgenote, onmogelijk is u allen persoonlijk te 
danken, wil ik dit doen op deze manier. U allen hebt 23 november, de dag van mijn 

25-jarig diaconaat, gemaakt tot een onvergetelijke dag. Nogmaals aan u allen 

hartelijke dank.                                              

Riet ter Haar & Diaken Ben ter Haar 
 

file:///C:/Users/Eigenaar/AppData/Local/Microsoft/Eigenaar/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/O8G0MCAL/www.kerkbalans.nl
mailto:digitaalparochieblad@kpnmail.nl


PAROCHIEBLAD  HH. PETRUS EN MICHAËL -  H. HART V JEZUS -  H. BERNADETTE  -  H. PAULUS                          5  

 

BRIEF UIT DE ABDIJ 
Sinds enige tijd ontvang ik maandelijks een brief uit een Frans Benedictijns 

klooster: de Abbaye Saint-Joseph de Clairval in Flavigny-sur-Ozeran, in het 
bisdom Dyon. Ik ben er nog nooit geweest, maar zou er best een keer naar toe 

willen; de foto’s op internet zien er uitnodigend uit. Het is een bloeiende 

gemeenschap; er wonen wel vijftig monniken! 
Het maandelijks schrijven, waarvoor iedere belangstellende zich kan opgeven, 

bevat biografieën van al of niet bekende heiligen, zalig verklaarden en/of mensen 

die als christen een bijzonder leven hebben geleid. Een indrukwekkende parade uit 
de wereldkerk, van levens die lezen als een roman. Echter zonder valse romantiek, 

want het lijden, geestelijk en lichamelijk werd geen van hen bespaard. Er zijn 

martelaren bij die stierven voor hun geloof. De brieven zijn ondertekend door de 

abt: Dom Antoine Marie. Sinds het jaar 2000 staan ze alle op internet. 
Uit de vele waargebeurde verhalen maak ik een keuze. Bijvoorbeeld voor 

Catharina van Siëna die leefde van 1347 tot 1380. Ze was al eeuwen heilig 

verklaard, toen paus Johannes Paulus haar in 1999 tot patroonheilige van Europa 
benoemde. Een referentie naar de christelijke wortels ervan. (Zou er in de 

gebouwen van het Europees parlement in Brussel en Straatsburg een afbeelding 

van haar te vinden zijn?) Catharina zette zich als dominicanes in voor de 
hervorming en eenheid van de kerk. Ze adviseerde de terugkeer van de paus uit 

Avignon, waar hij door politieke verwikkelingen een aantal jaren zijn zetel had.  

Eeuwen liggen er tussen dit leven en dat van een jong meisje uit onze tijd: de 

Italiaanse Chiara Luce Badano. Ze leefde van 1971 tot 1990. Op 25 september 
2010 werd ze zalig verklaard, naar aanleiding van een onverklaarbare genezing op 

haar voorspraak. Op haar negende werd ze samen met haar ouders lid van de 

Focolare, een beweging in de katholieke kerk die de praktische naastenliefde en de 
dialoog met andere godsdiensten belangrijk vindt. In het jonge kind groeide een 

diep religieus bewustzijn. Na de middelbare school wilde Chiara geneeskunde gaan 

studeren en kinderarts in Afrika worden. Het liep anders.  

Op haar zestiende voelde ze tijdens het tennissen een heftige pijn in haar schouder. 
Die erger werd en zich uitbreidde. Uiteindelijk bleek het een zeldzame vorm van 

botkanker te zijn. Na de eerste schok verwerkte het meisje die beproeving door 

haar lijden op te dragen voor anderen, in navolging van het lijden van Jezus. De 
stichteres van de Focolare, Chiara Lubich begeleidde haar daarbij. Ze gaf haar een 

extra naam: Luce, dat ‘licht’ betekent. Met haar glimlach straalde de zieke 

adolescent licht uit. Honderden mensen brachten haar een bezoek en waren onder 
de indruk van de liefde die ze uitzond.  

Haar laatste woorden tegen haar moeder waren: ‘Wees gelukkig, omdat ik het ben’. 

Over haar leven is onlangs een musical opgevoerd. Ze was een heilige in 

spijkerbroek. Een lichtend voorbeeld… 
Louise Leneman  



6                                               18
e 
 jaargang, nr. 2 – 10 januari 2015 

 

WEEKEND VOOR JONGEREN 
'Believe, action, love'. Dat is het thema van het Winterweekend dat het bisdomme-

lijke Jongerenplatform organiseert van vrijdag 30 januari tot en met zondag 1   
februari. Het weekeinde is bedoeld voor alle jongeren tussen 17 en 30 jaar en vindt 

plaats in foyer de charité in Thorn. Tijdens het weekeinde zijn er lezingen door 

foyervader André Pierik en kapelaan Rick Blom over naastenliefde. En uiteraard is 
er ook veel tijd ingeruimd voor bezinning, gesprek, ontspanning en gezellig 

samenzijn, onder meer door sport, dans, muziek, quiz en gezellige avonden. Het 

weekeinde begint op vrijdag om 19.30 uur en eindigt op zondag om 16.00 uur. 
Deelname kost € 60,- per persoon. Opgave via m.rademaker@bisdom-roermond.nl.  

ROME-REIS 
Zoals al bekend is gemaakt, gaan we dit 

jaar weer op pelgrimstocht naar Rome: 

vanaf 10-17 april 2015. Dit is een 
achtdaagse bedevaart met overnachtingen 

heen/terugweg  prijs  € 695. We hebben 

de beschikking over eigen bus waardoor 
we (mn voor de senioren) gemakkelijk de 

highlights  in Rome kunnen bezoeken: we 

worden gebracht van deur tot deur! Deken 

is geestelijk leider. De folders zijn klaar 
gemaakt met de betreffende inschrijfformulieren. U hebt zich al telefonisch 

(kunnen) opgegeven, dan moet u toch het inschrijfformulier invullen en opsturen, 

dan pas is de reservering vastgelegd en wordt definitief bij uw eerste aanbetaling. 
U hebt zich opgegeven maar nog geen formulier ontvangen, bel even de pastorie, 

dan wordt dit alsnog in orde gemaakt. Iets over programma:  we bezoeken de  

St.-Pieter, de St.-Jan van Lateranen, St.-Paulus buiten de Muren en de Santa Maria 

Maggiore maar ook de St.-Andreas kerk. Dan het Pantheon maar ook de 
Trevifontein en de Spaanse Trappen, een van de Catacomben en ook mogen we een 

H. Mis opdragen in de ondergrondse crypte van de Sint Pieter, nabij het graf van de 

H. Petrus . Verdere informatie zie folder of kijk op www.bonpasteur.eu . Ook kunt 
de deken bellen 046 4512275 of organisatie Bon Pasteur  06 52497965!  

                          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 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 

NL51INGB0001032540 

NL98RABO 0147603676
 

file:///C:/Users/Eigenaar/AppData/Local/Microsoft/Eigenaar/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/PBS%202014/m.rademaker@bisdom-roermond.nl
http://www.bonpasteur.eu/


PAROCHIEBLAD  HH. PETRUS EN MICHAËL -  H. HART V JEZUS -  H. BERNADETTE  -  H. PAULUS                          7  

 

     NIEUWKOMERS WELKOM! 
Onze deken, pastoor, 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 
Zoë, dochter  van ouders Peters-Spijkers,  Florastraat 8 --   Sanderbout   --  30-11-2014 
Isabella, dochter v ouders Fox en Meléndez, Twentestr 21--                           04-01-2015 

 
Gefeliciteerd! Wij bidden dat Zoë en Isabella onder de goede zorgen van ouders, maar ook 

door hun voorbeeld en mede ook van hun peetouders én van de hele geloofsgemeenschap, 
mogen opgroeien tot goede christenen. 

 
DOOR HET HEILIG VORMSEL WORDEN VOLLEDIG VERBONDEN 

MET DE KERK VAN JEZUS CHRISTUS 

OP 25 JANUARI 2015 TOEGEDIEND DOOR DEKEN MGR. W. VAN RENS. 

 

Liam Bijlsma 
Akimana Braaf 
Bo Bruinen 

Shannon Charlier 
Owen Coenraad 

Loes Dirks 
Sidney Dohmen 
David Driessen 
Mayke Essing 

Alexander Falk 
Kris Franken 

Sanne Gelissen 
Joep Hage 

Pien de la Haye 
Cheryl Hendriks 
Anouk Herings 

Damien Hoofwijk 
Justin Hoofwijk

Jamie Houben 
Evi Huijbregts 

Jorchime Kampkens 
Roos Kessels 

Stan van Keulen 
Joey Koenen 
Anne Köhlen 

Chrissy Kremers 
Demi Kreuze 

Teun Langenveld 
Sherrel Leander 
Linde Lumens 

Kimberly Matthes 
Mila Meijer 

Yannick Meulenberg 
Daphne Moonen 
Timo Munsters 

Joost Oers

Judith Paas 
Germina Pot 

Guiglia Reiner 
Britt Riedel 

Xin Schulpen 
Rick Smeets 

Sanne Smeets 
Cedric Smits 

Rowan Stevens 
Davey Timmermans 

Bram Verblakt 
Niebla Veugen 

Jacob Voets 
Kasper Wessels 
Tessa Willems 
Myrthe Ydema 

Laura Zegwaard 
 

 

PROFICIAT MET JULLIE KEUZE - 

OUDERS EN KERK STAAN ALS ÉÉN MAN ACHTER JULLIE!! 
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  OVERLEDEN 
 

   Maria van Geel-Hendrix 

   Dré Feron 

   Jacques Nohlmans 

   Sanne Smeets-Beaumont 

   Bep Rademacher-Derhaag 

 

 

Wilhelminastr 7-11 

Simpsonstraat 12 

Odasingel 425 

Gelderhof 19         

St. Lambertusstr 5 

 

 

81 jaar 

87 jaar 

84 jaar 

85 jaar 

78 jaar 

 

 

†  23-11-2014  

†  08-12-2014  

†  15-12-2014 

†  18-12-2014  

†  23-12-2014  

 

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

 
 

Vertrouw ons uw mail-adres toe, dan kunnen wij u het parochieblad voortaan  

digitaal toesturen en zo besparen op de kosten! 

Mail uw adres naar: kantpastoriesittard@gmail.com 

of naar digitaalparochieblad@kpnmail.nl 
 

 

 

  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  
 

Zaterdag 10 januari 2015 (14.30 - 17.00 uur) Bidden in de Karmel: Meditatiemiddag 

"Heilige Teresia van Avila vergelijkt de ziel met een Kasteel, dat vele woningen of 

verblijven telt. Het zevende verblijf is het centrum van de ziel: daar woont God. De deur 
waardoor men het kasteel  binnengaat is het gebed."   Begint om 14.30 uur: inleiding 

15.30 uur: koffiepauze 15.45 uur: vervolg 16.30 uur: vespers Leiding: Pater Luciano 

Veras (geb. 1978), is ongeschoeid Karmeliet, Braziliaans en woont sinds 2009 in het 

Klooster van de Heilige Jozef te Handel. Hij werd op 26 mei 2012 in Nederland tot 

diaken gewijd en werd in november van dat zelfde jaar in Brazilië tot priester gewijd. 

Kosten: € 6,00 

Zondag 15 februari (17.00 uur) - dinsdag 17 februari (14.00 uur) - Bezinningsdagen 

in stilte (carnaval) "DEUGDZAAM LEVEN":  

Bezinningen over het belang van de menselijke deugden. Leiding: Pastoor Martin Otto 

Kosten: € 80,00   Zaterdag 28 februari (10.00 - 17.00 uur) 

Bezinningsdag in stilte    -  "NU EN IN HET UUR VAN ONZE DOOD" 

Lijden en hopen van mensen in het licht van Jezus' leven, sterven en opstanding 
Leiding: Mgr. Joris Schröder Kosten: € 12,00 (lunchpakket meenemen)  

INFORMATIE:  

Bezinningshuis Regina Carmeli, Kollenberg 2, 6132AL Sittard, tel 046-4570993  

Zr. Gisela: regina.carmeli@carmeldcj.nl http://www.reginacarmeli.nl 
 

 

mailto:digitaalparochieblad@kpnmail.nl
mailto:regina.carmeli@carmeldcj.nl
http://www.reginacarmeli.nl/
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BEZINNINGSHUIS REGINA CARMELI  

IN SAMENWERKING MET 

SITTARDSE PAROCHIES 
Sinds 2 jaar zijn we in ons bezinningshuis Regina Carmeli als pelgrim op weg 
met Jezus. In 2015 willen we in de voetsporen van paus Franciscus Jezus in onze 

medemensen ontmoeten. Van harte welkom!  

“Pelgrim, ontmoet Mij in de ander!” 
De zeven werken van barmhartigheid 

in de maanden Januari - juni 2015 tijdens een 6-tal avonden 2e dinsdag 19u45 – 21u45    Kernpunt bezinninggedachte: 

“Al wat gij gedaan hebt 

voor een deze geringste 

van mijn broeders            

 hebt gij voor Mij gedaan.” 
Mt 25, 31-46 

Opbouw van de avonden: 

vanaf 19.45 uur: welkom   in 

Regina Carmeli (Teresazaal) 

20.00 uur: welkomstwoord, 

gebed en het pelgrimslied 

  - Barmhartigheid in de Bijbel 

  - Getuigenis van helpers die 

zich voor mensen inzetten. 

 

Het 7e werk van barmhartigheid: doden begraven komt later in een andere 
bezinningsbijeenkomst ter sprake. 

Uitwisseling in kleine groepjes,  vragen opschrijven  --   Pauze met koffie en thee 

U bent welkom!!  Meer informatie, inschrijving: bij 

Zr. M. Gisela -  Bezinningshuis ‘Regina Carmeli’  -  Kollenberg 2  -6132 AL Sittard  

Tel. 046  457 09 93  Email: regina.carmeli@carmeldcj.nl  info: www.reginacarmeli.nl 

LOF  EN  AANBIDDING: IN DE ST.-MICHIELSKERK!! 

Al een hele tijd 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 ook even “tijd nemen” om Hem te 

aanbidden of een kaarsje op te steken. In dezelfde St.-Michielskerk wordt ook 

maandelijks het EvaVita gebedsuur ofwel OPEN KERK gehouden: let wel 

van 10u30-12u30: de eerstvolgende data voor 2015 zijn 12 februari, 19 en 26 

maart, 16 april, 7 mei, 11 juni, 9 juli, 13 augustus, 10 september, 8 oktober, 12 

november en 10 december. 
 

Vertrouw ons uw mail-adres toe, dan kunnen wij u het parochieblad voortaan  

digitaal toesturen en zo besparen op de kosten! 

Mail uw adres naar: kantpastoriesittard@gmail.com 

of naar digitaalparochieblad@kpnmail.nl 

Barmhartigheid  

verandert hart en leven, 
kan iemand  

nieuw leven geven… 

Data: (Omzien naar de ander: 8 november j.l.) 

13 januari:   Hongerigen voeden 

10 februari:  Naakten kleden 

10 maart:  Zieken verzorgen 

14 april:  Vreemdelingen herbergen  

12 mei:  Gevangenen bezoeken 

9 juni:  Dorstigen laven 

mailto:regina.carmeli@carmeldcj.nl
http://www.reginacarmeli.nl/
mailto:digitaalparochieblad@kpnmail.nl
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  GEZINSMIS MARIA LICHTMIS  

Op zaterdagavond 31 januari is er bij gelegenheid van het feest van 

de Opdracht van Jezus in de tempel - Maria Lichtmis - om 18.00 uur 

in de St.-Petruskerk weer een speciale Gezinsmis.  

Ouders en kinderen, welkom! 

UW AANDACHT S.V.P.  
Zondag 11 januari: Feest Doop van de Heer. Afsluiting van de Kersttijd. 

Zondag 18 januari: Tweede Zondag door het Jaar.  
18 t/m 25 januari: Gebedsweek voor de Eenheid van de Christenen. 
Zondag 25 januari: Derde zondag door het Jaar. In de St.-Petruskerk in de H. Mis van 
11.30 uur toediening van het sacrament van het H.Vormsel aan leerlingen van de 
groepen 8 van de Binnenstad, Baandert, en Limbrichterveld/Hoogveld door  
deken Mgr. W. van Rens.  
Zondag 1 februari: Vierde zondag door het Jaar. LET OP: vanwege a.s. feest 
Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis) is op zaterdagavond (31 januari) om 18.00 
uur in de St.-Petruskerk tevens een gezinsviering. Tevens wordt al de komende 
gedachtenis van de H. Blasius (3 februari) geëerd en daarom wordt in dit weekeinde al 
de Blasiuszegen in alle HH.Missen gegeven ter afweer van keel- en andere ziekten. 
Maandag 2 februari: Feest Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis) 
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Dag van het Godgewijde leven. In de Eucharistievieringen vindt de zegening van de 
kaarsen plaats.. 
Vrijdag 6 februari: 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 februari: Vijfde zondag door het Jaar. 
Woensdag 11 februari: Gedachtenis van O.L.Vrouw van Lourdes, Wereldziekendag  

  KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES 
Attentie: het vólgend parochieblad bestrijkt de periode van 14 februari tot 28 maart 
2015. Misintenties die u daarin graag vermeld wilt zien, dienen uiterlijk opgegeven te 
zijn vrijdag 6 februari 2015 op de pastorie: Kloosterplein 10, ofwel via  4512275  - 
of  via e-mail-adres:  kantpastoriesittard@gmail.com. Betaling gaarne contant of op 
NL98RABO 0147603676  t.n.v. Parochie H. Petrus en H. Michaël te Sittard o.v.v. 
misintentie en datum. 

 

ST.-PETRUSKERK 

Zaterdag 10 januari 
18.00 uur  plev uit dankbaarheid bgv 
jubileum 6 x 11 Marottekapel; v overleden 
ouders Gerards-Schoonus; gestplev v 
zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs en 
Maria Hubertina Catharina Krux; nadiensten 
Jacques Nohlmans, Sanne Smeets-Beau-
mont, Bep Rademacher-Derhaag (dialectdienst: 
mmv Hofzèngesj + koperensemble St. Joep) 
Zondag 11 januari 
 Feest Doop van de Heer 
11.30 uur pljrd Arno en Jeanny Queisen-

Wessels; gestplev Lies Roppe en overl. 

v.d fam. Roppe-Kissels; gestplev overl 

fam Muyres-Maessen (Petruskoor) 
Maandag 12 januari 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
19.00 uur ev tiv St. Elisabethverening;  
Dinsdag 13 januari 

08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en 

Hendriks en Mgr. Ben Janssen 

19.00 uur ev ouders Th. Schutgens-
Gijsen; gestev echtp Caulfield-Tholen 

Woensdag 14 januari   

08.00 uur ev v overledenen vd familie 

Leonard Dieteren-Brandts uit dankbaar-

heid; gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev overl ouders Schaekens-

Peulen en zonen Jozef en Martin 

Donderdag 15 januari 
   H. Arnold Janssen, priester           

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev overledenen vd fam 

Feron-Hoenen 

Vrijdag 16 januari 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
19.00 uur gestev Corry Close en familie 
Zaterdag 17 januari 
   H. Antonius, abt 
08.00 uur ev tev OLVrouw Behoudenis 
der Kranken voor zieken en noodlijden-
den; gestev echtp Caulfield-Tholen 
18.00 uur pljrd Louis Beursgens; gestplev v 
zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs en 
Maria Hubertina Catharina Krux; nadiensten 
Jacques Nohlmans, Sanne Smeets-Beau-
mont, Bep Rademacher-Derhaag (samenzang) 
Zondag 18 januari 
   Tweede zondag door het jaar 
11.30 uur pljrd Dolf Ruigt en tevens voor 

zegen en gezondheid voor 2015; plev Riet 

Goverde-Nouwens en voor Nel De Ruiter-

Nouwens;  gestplev overl fam Cobben-

Cals; gestpljrd Guus van Aubel en Mia v 

Aubel-Arnoldts; gestplev overledenen vd 

fam Duynstee-van Basten Batenburg; 

gestpljrd overl ouders Creemers-Cals; plev 
overleden familieleden Pier-Weijzen       

(Petruskoor) 
Maandag 19 januari  
08.00 uur ev v het welzijn van onze 
Heilige Vader de Paus en al zijn intenties 
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

Dinsdag 20 januari 
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08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en 
Hendriks 
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
Woensdag 21 januari  
   H. Agnes, maagd en martelares  
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur ev Elly van de Brock-

Bronneberg (vw flatbewoners) 

Donderdag 22 januari 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev em-past Eduard Hoenen 
Vrijdag 23 januari 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
19.00 uur gestev Maria ten Dijck 
Zaterdag 24 januari 
   H. Franciscus van Sales, bisschop en 
  Kerkleraar 

08.00 uur ev ter ere v OLVrouw Behoudenis 
der Kranken voor zieken en noodlijdenden; 
gestev echtp Caulfield-Tholen 
18.00 uur plev overl. ouders Broer en Toos 
Cals-Schins; gestplev v zielenrust v overl           
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina  
Catharina Krux; nadiensten: Jacques 

Nohlmans, Sanne Smeets-Beaumont, Bep 

Rademacher-Derhaag  (samenzang) 
Zondag 25 januari 
 Derde zondag door het jaar 
11.30 uur Viering van het Heilig Vormsel, 
Vormheer Mgr. Deken W. van Rens. 
gestpljrd overleden echtpaar Ritzen-

Merckelbagh; gestpljrd Corry Strijbos; 

(samenzang) 
Maandag 26 januari 

   HH. Timoteüs en Titus, bisschoppen 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev overl echtp Feron-

Hoenen en em-past. Eduard Hoenen;  
Dinsdag 27 januari 
08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en 
Hendriks 
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

Woensdag 28 januari 

   H. Thomas van Aquino, priester en  
   kerkleraar  
08.00 uur ev v d overledenen van de fam. 
Joseph Smeets-Bouwels uit dankbaarheid 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
Donderdag 29 januari 
08.00 uur ev de weldoeners vd parochie 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
Vrijdag 30 januari 
08.00 uur ev voor het welzijn v alle 
levende priesters, diakens en missionaris-
sen van het bisdom Roermond 
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

Zaterdag 31 januari  
   H. Johannes (Don) Bosco, priester 

08.00 uur ev         ter ere v OLVrouw Behoudenis der Kranken 

voor zieken en noodlijdenden; overleden 
grootouders Simonis-Tummers en ouders 

Hage-Simonis; gestev echtp Caulfield-Tholen 

18.00 uur Gezinsmis: pljrd Math Frissen; 
gestplev v zielenrust v overl echtp Jan 
Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina 
Krux; nadiensten: Bep Rademacher-Derhaag  
Zondag 1 februari  

 Vierde zondag door het jaar 
11.30 uur PlZwd Jacques Nohlmans; pljrd 
Antoinette Gruisen-Hendriks; gestpljrd v Jo 
Göbbels; gestpljrd Sef en José Kleyen-Cals 
en overl ouders Martens-Kleynen, plev 
Miny Reijnders-Kuijpers (Schola  S. Michaël) 
Maandag 2 februari Feest 
   Opdracht vd Heer (Maria Lichtmis)  

08.00 uur ev tev de H. Geest v allen, die 

in ons bisdom en in de parochies gesteld 
zijn om leiding te geven 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
Dinsdag 3 februari 
 H. Blasius, bisschop en martelaar  
08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en 
Hendriks; ev tev. de H. Engelbewaarders 
uit dankbaarheid voor bescherming en 
leiding 
19.00 uur ev Marga en Sjeng Sanders-

Dings; gestev echtp Caulfield-Tholen 
Woensdag 4 februari  
08.00 uur ev tev St. Joseph v goede 

gezinnen en de moed om godsdienstig te 

leven; gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev v echtp Louis en Ellie 

Corbeij-Gieskens 
Donderdag 5 februari 
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   H. Agatha, maagd en martelares 

08.00 uur v overledenen vd fam Hendrik 

Dieteren-Rutten uit dankbaarheid; uit 

dankbaarheid vw Christus' permanente 

aanwezigheid in de H. Eucharistie 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
Vrijdag 6 februari 

   HH Paulus Miki en gezellen,   

   martelaren  

08.00 uur ev tev H Hart van Jezus tot 
eerherstel; gestev echtp Caulfield-Tholen 
19.00 uur ev Klaus Scheibe en fam Ten 

Dijck; ev Elly van de Brock-Bronneberg 

(vw flatbewoners); gestev overl. echtp. 

Feron-Hoenen en em-past. Eduard 

Hoenen; gestev tev het H. Hart van Jezus 
Zaterdag 7 februari 
08.00 uur ev tev Onbevlekt Hart v Maria 

v priesterroepingen in parochie, dekenaat 

en bisdom; gestev echtp Caulfield-Tholen 
18.00 uur PlZwd Sanne Smeets-Beaumont; 
pljrd ouders Wijshoff-Bormans; gestplev v 
zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs en 
Maria Hubertina Catharina Krux (samenzang) 
Zondag 8 februari 
 Vijfde Zondag door het jaar   
11.30 uur pljrd Joep Kamp; pljrd Bertha 

Canton-Kirkels; gestpljrd v Philomène  

Marx-Donners en echtgenoot Harry Marx; 

gestpljrd ouders Pierre Schols-Klinkers en 

zoon Pierre; gestplev overl ouders 
Schaekens-Peulen en zonen Jozef en 

Martin; gestpljrd overl echtp Van Neer-

Schurgers; gestpljrd overl echtpaar 

Meulenberg-Pennings; pljrd v Pi Wilms 

en zoon Marc  (Petruskoor) 

Maandag 9 februari 

08.00 uur ev overledenen vd fam Leonard 

Dieteren-Brandts uit dankbaarheid  

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
Dinsdag 10 februari 
   H. Scholastica, maagd 
08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en 

Hendriks en Mgr. Ben Janssen 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
Woensdag 11 februari 
   O.L.Vrouw van Lourdes, maagd 
08.00 uur; tev OLvrouw van Lourdes; 

gestev echtp Caulfield-Tholen 
19.00 uur gestev R.P. Jan Janssen; gestev 

overl ouders Schaekens-Peulen en zonen 

Jozef en Martin 

Donderdag 12 februari 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev overledenen vd fam 

Feron-Hoenen 

Vrijdag 13 februari  
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev Corry Close en familie 
Zaterdag 14 februari 
   Feest HH. Cyrillus en Methodius 
monnik en bisschop en patronen van 
Europa  
08.00 uur ev ter ere v OLVrouw Behou-
denis der Kranken v zieken en noodlijden-
den; gestev echtp Caulfield-Tholen 
 

ST.-MICHIELSKERK 
De aanvangstijden van de HH Missen zijn: 

zondag 8.30 en 9.30 uur !! 

 Zondag 11 januari 
      Feest Doop van de Heer 

08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

09.30 uur gestplev  zielenrust v overl echtp 

Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 

Catharina Krux (samenzang) 

Donderdag 15 januari 

 11u-12u: Uitstelling + Aanbidding 

Zondag 18 januari 
      Tweede zondag door het jaar 

08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
09.30 uur plev overl. ouders Van Giesen-
Narin en H. Lutz; gestplev v zielenrust v 
overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria 
Hubertina Catharina Krux (samenzang) 
Donderdag 22 januari 

 11u-12u: Uitstelling + Aanbidding 

Zondag 25 januari 
   Derde Zondag door het jaar 
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
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09.30 uur gestplev v zielenrust v overl   
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 
Catharina Krux (Schola Sittardiensis)  

Donderdag 29 januari 

11u-12u: Uitstelling + Aanbidding 

Zondag 1 februari  (Maria  Lichtmis) 

 Feest Opdracht vd Heer  

08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen  
09.30 uur gestplev zielenrust v overl echtp  
Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 
Catharina Krux; gestpljrd Harry Flecken 
(samenzang) 

Donderdag 5 februari 
11u-12u: Uitstelling + Aanbidding 

Zondag 8 februari 
   Vijfde Zondag door het jaar  

08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen                 
09.30 uur gestplev zielenrust v overl echtp 

Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 

Catharina Krux; (Bernadettekoor) 

Donderdag 12 februari 

10u30-12u30: OPEN KERK:  Uitstelling + 

Aanbidding 

 

 

 

 

 
Denkt u aan uw kerkbijdrage?!                                                                          

(zie blz. 3 +4)  Banknummers op blz 20 
 

 

 

 

BASILIEK VAN O.L. VROUW VAN HET H. HART 

 Misintenties voor vieringen in de Basiliek kunt u opgeven bij het Basiliekteam: 
Oude Markt 20,  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! 

Zondag 11 januari 
 Feest Doop van de Heer 
10.30 uur v overl echtp Caulfield-Tholen; 
v lev en overl leden vh Aartsbroederschap, 
voor de intenties van de erven Robertz.  
Dinsdag 13 januari 
09.00 uur v overl echtp Caulfield-Tholen  
Donderdag 15 januari 
   H. Arnold Janssen, priester           
10.30 uur v Anneke en Albertina; v Toon 
Vleeshouwers; v de kinderen vd Kinderkrans 
en leden vd Aartsbroederschap, voor overl 
echtp Caulfield-Tholen. 
Zaterdag 17 januari 
   H. Antonius, abt 
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen 
Zondag 18 januari 
   Tweede zondag door het jaar 
10.30 uur gestjrd overl. Ouders Penners-van 
Helden en zoon Harrie Penners; overl echtp 
Caulfield-Tholen, v d intenties v.d. Erven 
Robertz (zang en muziek door Antine Drost) 
Dinsdag 20 januari 
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen 

Donderdag 22 januari 
10.30 uur Uit dankbaarheid voor verleden, 
om steun en kracht voor de komende tijd; v 
Pierre Schweits; v Soja en Karel Laros en 
familie; v de kinderen vd Kinderkrans en 
leden vd Aartsbroederschap; v overl echtp 
Caulfield-Tholen,  
Zaterdag 24 januari 
   H. Franciscus van Sales, bisschop en 
  Kerkleraar 
09.00 uur voor overl echtp Caulfield-Tholen 
Zondag 25 januari 
 Derde zondag door het jaar 
10.30 uur voor overl echtp Caulfield-Tholen 
Dinsdag 27 januari 
09.00 uur v overl echtp Caulfield-Tholen 
Donderdag 29 januari 
10.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans 
en leden vd Aartsbroederschap, overl echtp 
Caulfield-Tholen,  
Zaterdag 31 januari 
   H. Johannes (Don) Bosco, priester 
09.00 uur Jaardienst voor Felix Herzig;  v 
overl echtp Caulfield-Tholen 
Zondag 1 februari                                      
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   Vierde zondag door het jaar 

10.30 uur v overl echtp Caulfield-Tholen, v 

lev en overl. leden vd Aartsbroederschap 
Dinsdag 3 februari 
 H. Blasius, bisschop en martelaar  
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen 
Donderdag 5 februari                                   
    H. Agatha, maagd en martelares 
10.30 uur v de kinderen vd Kinderkrans en 
leden vd Aartsbroederschap; v overl echtp 
Caulfield-Tholen; uit dankbaarheid om het 
verleden, om steun en kracht voor de 
komende tijd. 
Zaterdag 7 februari 
09.00 uur v overl echtp Caulfield-Tholen  

Zondag 8 februari 
 Vijfde Zondag door het jaar   
10.30 uur v overl echtp Caulfield-Tholen 
Dinsdag 10 februari 
   H. Scholastica, maagd  
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen 

Donderdag 12 februari 
10.30 uur v de kinderen vd Kinderkrans en 
leden vd Aartsbroederschap; voor overl echtp 
Caulfield-Tholen 
Zaterdag 14 februari 
   Feest HH. Cyrillus en Methodius, monnik   
   en bisschop en patronen van Europa  
09.00 uur  overl echtp Caulfield-Tholen 

 
 

Parochie H. Bernadette -Baandert 
Pastoor-deken W. van Rens, Kloosterplein 10  4512275 

Diaken B. ter Haar, Baandert 23  4513381   
 R.K. Kerkbestuur H. Bernadette, Baandert 23 

Kerkbijdrage Gironr 157.19.73 

IBAN: NL07INGB0001571973 

 

H.COMMUNIE VOOR AAN HUIS GEBONDENEN 

Op vrijdag 6 februari (1
e
 vrijdag van de maand) wordt in de namiddag de 

H.Communie in de parochie 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: tel. 
4513381. 

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 vragen kunt stellen of om aanvullende informatie kunt vragen. 
Het rechtstreekse e-mailadres 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. 
 
OPENINGSTIJDEN RK URNENHOF  -  MARIA&BERNADETTEKAPEL 

Van maandag tot en met vrijdag: van 11 tot 16 uur. Op zaterdag en op zon- en 
feestdagen: van 14 tot 16 uur. Elke woensdag wordt in de Maria & Bernadette-
kapel om 16 uur het Rozenhoedje gebeden. 
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DOOP VAN DE HEER 

Zaterdag 10 jan 19.00 u. OLV van Lourdes 

Maandag 12 jan 19.00 u. Willy v.Hees en ovl. Ouders Keijzers-Franken 
Woensdag 14 jan 19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze 

leven 

 
2

E
 ZONDAG DOOR HET JAAR 

Zaterdag 17 jan 19.00 u. OLV van Lourdes 

Maandag 19 jan 19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze 

leven 
Woensdag 21 jan 19.00 u. OLV van Lourdes 

 
3

E
 ZONDAG DOOR HET JAAR 

Zaterdag 24 jan 19.00 u. Patroonsfeest H. Paulus 
Maandag 26 jan 19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze 

leven 

Woensdag 28 jan 19.00 u. OLV van Lourdes 
 

4
E
 ZONDAG DOOR HET JAAR 

Zaterdag 31 jan 19.00 u. Jrd Piet Klinkers, tevens voor zijn verjaardag 

Maandag 2 feb 19.00 u. Ter ere van Maria 
Woensdag 4 feb 19.00 u. OLV van Lourdes 

 
5

E
 ZONDAG DOOR HET JAAR 

Zaterdag 7 feb 19.00 u. OLV van Lourdes 
Maandag 9 feb 

19.00 u. 
Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze 

leven 

Woensdag 11 feb 19.00 u. OLV van Lourdes 

   
 

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. 

Misintenties volgende parochieblad opgeven tot 5 februari bij: Administratie 

4512275, Kerkbestuur, Diaken R. Fleischeuer 4528072, Priesterteam, of assistente 
sacristie. 
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MISINTENTIES                                                                                                                                                               
Zondag 11 januari: Feest Doop van de Heer   10.30 uur    The Voices of Kids  

Voor het welzijn van de parochie 

Zondag 18 januari: Tweede Zondag dh Jaar 10.30 uur             Volkszang                                             

Jaardienst overleden ouders Houben-Ubachs  

Zondag 25 januari: Derde Zondag dh Jaar   10.30 uur Hofzèngesj dialectmis 

Jaardienst Theo Schulpen; jrd overl. ouders Langeveld-Wanders en kleinzoon 
Jurdin; Jaardienst ouders Wagemans-Houben en dochter José en zoon Sjaak                                                                                  

Zondag 1 februari: Opdracht vd Heer(Maria Lichtmis) 10.30 uur    The Voices of Kids 

gezinsmis Jrd Reinhard en Fien v.d. Brock-Limpens; jrd Winand Geilen  

Zondag 8 februari: Vijfde Zondag dh Jaar 10.30 uur             Volkszang  

Voor alle overleden parochianen                                             

OVERLEDEN                                                                                                                                                    

Op 25 december is overleden mevr. Greetje Zwakhalen. Zij woonde in de 
Tooropstraat 11 en is 52 jaar geworden. 

LOF EN AANBIDDING                                                                                                                                                     

Vanaf 5 januari 2015 begint het lof en aanbidding van het Allerheiligste 
Sacrament met  de zusters Dominicanessen elke maandag om 19.30 uur tot 20.30 

uur in de Mariakapel. Tijdens dit Heilig Uur is er stilte, liedjes, lezingen en 

completen (op het einde van het uur). Daarna nodigen de zusters u uit voor een 

kopje koffie/thee in het parochiezaaltje en kunt u nog even met elkaar napraten en 
een hartelijke lach met elkaar delen. 

ACTIES T.B.V. DE PAROCHIE                                                                                                                                                         

N.a.v. de financiële situatie van onze parochie zijn er de afgelopen maanden 
enkele acties geweest. Deze acties hebben enkele mooie bedragen opgeleverd. 

Vrijwilligers zorgden op het Oktoberfeest voor een mooie bijdrage van € 375 en 

de verkoop van bloemstukken en wafels leverde een bijdrage op van € 367.  

Hartelijk dank aan alle vrijwilligers die hieraan een bijdrage geleverd hebben en 
dank aan alle mensen die door deze bloemstukken en wafels te kopen de parochie 

weer meer hoop voor de toekomst hebben gegeven.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Maar de belangrijkste bijdrage die u kunt geven is de kerkbijdrage. Vergeet 
het niet!!! NL 37INGB0001035314  of   NL60RABO 0147635594.    

SACRAMENTEN                                                                                                                                                                           

Afgelopen jaar zijn er in onze parochie 12 kinderen gedoopt, deden er 12 
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kinderen de Eerste H. Communie en ontvingen 17 jongeren het H. Vormsel. 
Vanuit onze parochiekerk waren er 15 uitvaarten. Dit jaar is het H. Vormsel op 6 

maart om 19.00 uur en de Eerste H. Communie op Hemelvaartsdag 14 mei om 

11.45 uur. 

DIALECTMIS  Op zondag 25 januari houdt C.V. de Narre weer hun jaarlijkse 
dialectmis. De Hofzèngesj zullen met hun liederen deze H.Mis opluisteren. 

BLASIUSZEGEN                                                                                                                                                  

Zondag 1 februari kunt u weer de Blasiuszegen ontvangen. St. Blasius is de 
beschermheilige van hen die lijden aan keelaandoeningen. 

POETSEN                                                                                                                                                                                         
Op woensdag 28 januari wordt de kerk weer gepoetst. U bent welkom om te 
komen helpen tussen 9.00 en 12.00 uur.                                                                                                                                            

KOFFIEDRINKEN                                                                                                                                                                                                     

Op zondag 1 februari kunt u na de mis weer een kopje koffie komen drinken in 

ons parochiezaaltje. U bent van harte welkom! 

THUISCOMMUNIE                                                                                                                                                                                                

Op zondag 11 januari na 11.15 uur wordt er voor aan huis gebonden parochianen 

de ziekencommunie gebracht.  

ROZENKRANSGEBED                                                                                                                                                          

Elke dinsdag 18.00 uur ROZENKRANSGEBED                                                                                                

Elke woensdag 19.00 uur ROZENKRANSGEBED                                                                                                      

Elke donderdag 19.00 uur ROZENKRANSGEBED                                                                                     
Bij het Rozenkransgebed gaat telkens een parochiaan voor in gebed                                                                                            

In februari 2015 is er GEEN Rozenkransgebed op Dinsdag  17 februari, 

i.v.m. Vastenavond en Woensdag  18 februari, i.v.m. Aswoensdag.   

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.                                                                                                                                                                        
 

 

GEBED VOOR DE EENHEID  te bidden van 18 t/m 25 januari 

“Mogen ze allen één zijn, zoals Gij, Vader, het zijt in Mij en Ik in U; mogen ze ook 

één zijn in Ons, opdat de wereld gelove dat Gij Mij gezonden hebt”. En de glorie die 

Gij Mij hebt gegeven, heb ik ook aan hen gegeven, opdat ze één zijn, zoals Wij één 

zijn: Ik in hen, en Gij in Mij, opdat ze de volmaakte eenheid bezitten, en de wereld 

zal erkennen, dat Gij Mij hebt gezonden, en dat Gij hen hebt bemind, zoals Gij Mij 

hebt liefgehad. Vader, Ik wil dat zij die Gij Mij hebt gegeven, met Mij mogen zijn, 

waar Ikzelf ben; dat zij Mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die Gij Mij hebt 

gegeven.’ (Joh. 17, 21-24) 
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LEZING MET ALS THEMA:  Als ik de liefde niet heb, baat het mij niets. 

 
Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus   
aan de christenen van Korinte. 12,31-13,8a  

 

   Broeders en zusters, 

gij moet naar de hoogste gaven streven.  

   Maar eerst wijs ik u een weg die verheven is boven alles. 

 

   Al spreek ik met de tongen van engelen en mensen: 

   als ik de liefde niet heb 

   ben ik een galmend bekken of een schelle cimbaal. 

   Al heb ik de gave der profetie, 

   al ken ik alle geheimen en alle wetenschap, 

   al heb ik het volmaakte geloof dat bergen verzet: 

   als ik de liefde niet heb, ben ik niets. 

   Al deel ik heel mijn bezit uit,  

   al geef ik mijn lichaam prijs aan de vuurdood: 

   als ik de liefde niet heb, baat het mij niets. 

 

   De liefde is lankmoedig en goedertieren; 

   de liefde is niet afgunstig; 

   zij praalt niet, zij beeldt zich niets in, 

   zij geeft niet om de schone schijn, 

   zij zoekt zichzelf niet, 

   zij laat zich niet kwaad maken 

   en rekent het kwade niet aan. 

   Zij verheugt zich niet over onrecht 

   maar vindt haar vreugde in de waarheid. 

   Alles verdraagt zij, alles gelooft zij, 

   alles hoopt zij, alles duldt zij. 

   De liefde vergaat nimmer. 
 

Deze liefde mogen we elkaar toewensen 

PLANNING PAROCHIEBLAD IN 2015 

Aan het begin van het jaar des Heren 2015 geven wij u hier het overzicht van de 

verschijningsdata van de parochiebladen in dit jaar. Wilt u uw misintentie graag in het 

blad vermeld zien, of wilt u als muziek-, culturele of andere vereniging graag uw 

activiteiten via ons blad aankondigen, dan kunt u in onderstaand schema zien wanneer 

uw kopij uiterlijk op onze administratie moet zijn aangeleverd. Wellicht een idee, ook 

voor secretarissen en ‘pr-managers’ dit overzicht uit te knippen en te bewaren! 
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Overzicht verschijning Parochiebladen 2015 

Parochieblad    kopij aanleveren vóór 

blad nr 3 (looptijd 14 feb -28 maart)                6 februari 

blad nr 4 (looptijd 28 maart -9 mei)                20 maart  

blad nr 5 (looptijd 9 mei -20 juni)                1 mei 
blad nr 6 (looptijd 20 juni – 1 aug)                12 juni  

blad nr 7 (looptijd 1 aug – 12 sept.)                24 juli 

blad nr 8 (looptijd 12 sept. – 24 okt.)  4 september 

blad nr 9 (looptijd 24 okt. – 28 nov.)          16 oktober 
 

Pastoraal Team: 

Pastoor-deken W. van Rens,  Kloosterplein 10   4512275 

Pastoor P. Kerkhofs, Leyenbroekerweg 107   4008960 

Kapelaan A. van der Wegen, Oude Markt 24   4512628 
Diaken B. ter Haar, Baandert 23    4513381 
Diaken R. Fleischeuer, Patchstraat 2    4528072 
Centrale administratie parochiecluster:  4512275 

Kloosterplein 10 e-mail: kantpastoriesittard@gmail.com 

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 u !! 

Contact: 

 mbt  H. Doopsel: 

  Diaken B. ter Haar:  4513381 

  of Catechiste Mevr R. ter Haar 

 mbt H. Huwelijk: 

  Deken Van Rens:     4512275 

 mbt Jeugd- &Jongerenpastoraal: 
Kapelaan Vd Wegen  4512628 

 mbt parochieblad en overige: 

  administratie:  4512275 

 

 
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 

 

 

Het volgende parochieblad no 3 verschijnt op 14 februari en loopt tot 28 maart 2015. 

Kopij hiervoor aanleveren vóór 6 februari op de administratie. 

Kloosterplein 10  -  kantpastoriesittard@gmail.com  

Voor parochianen opgave (gratis) abonnement parochieblad:  Administratie 046-4512275 

of schrijf naar:  Kloosterplein 10 -  6131 EP Sittard 
 


