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Dit parochieblad is bedoeld voor een periode van 6 weken.
De volgende aflevering verschijnt 6 januari 2013.

OP NAAR ADVENT EN KERSTMIS
Advent
doe me gaan
met vragen en twijfels,
desnoods zonder reistas,
de lange weg van geduld.
Advent
leer me zien
hoe hoop wordt beantwoord
en hoe licht zich een weg zoekt
door het donkerste zwart van de nacht.

Advent
breek me open
voor al wie ontrecht of alleen is.
En voor hem die geen plaats vindt
in de beveiligde herberg vandaag.
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GEBEDSINTENTIES
De pauselijk aanbevolen gebedsintentie voor de maand december
luidt: ‘Dat migranten over de hele wereld met vrijgevigheid en
december
authentieke liefde worden verwelkomd, in het bijzonder door de
2012
christengemeenschappen’. De gebedsintentie voor de missie luidt:
Christus, licht voor de hele mensheid: dat Christus zich aan heel de
mensheid mag openbaren door het licht dat uit Betlehem oplicht en
dat zijn weerkaatsing vindt in het gelaat van zijn Kerk.
Voor de maand januari (2013) luidt de aanbevolen pauselijke
intentie: ‘Dat in dit jaar van het geloof de christenen hun kennis van
het Christusmysterie mogen verdiepen en vreugdevol getuigenis
januari
afleggen van de gave van het geloof in Hem’. De gebedsintentie voor
de missie luidt dan: Christenen in het Midden-Oosten: dat de
2013
christengemeenschappen in het Midden-Oosten, die vaak worden
gediscrimineerd, de kracht mogen ontvangen van de Heilige Geest
om trouw te zijn en te volharden’.
OP WEG NAAR ADVENT EN KERSTMIS.
Eigenlijk laten we ons te veel inpakken wat de handel ons voorlegt. We spreken nu al met
familie en vrienden af wat we gaan doen met Kerst. We voelen ook dat sommigen weer
alleen zullen staan. Pijnlijk, maar je kunt niet alles oplossen. Soms zijn er dingen die niet
opgelost kunnen worden. En toch: God is in aantocht! Zingen de kinderen vol vreugde en
spanning over de komende Sint, de komst van de Verlosser is niet zo spannend. Of
veroorzaken wij zelf die onverschilligheid? Onderstaand een aantal gedachten die ons
helpen. Uit een aantal overwegingen van collega H. Brouwers:
DE WEG NAAR GOD
Wat zal ik eens doen om bij God in een goed blaadje te komen...? De vraag is vaak gesteld
en beantwoord. De Ayatollah’s in Iran geven andere antwoorden dan de Tibetaanse
monniken. Zuster Liza in Linne gaf een ander antwoord dan de paus in Rome. Het scheelt
dus, aan wíe je de vraag stelt. Laten we hem eens voorleggen aan een luidruchtige profeet
van de advent, een die zich in een kameelharen kleed voordoet als de profeet Elia. Een die
zich voedt met honing en gepofte sprinkhanen. Als je het aan zo een asceet vraagt, dan kun
je je op het ergste voorbereiden!
PLICHT
Maar het antwoord aan de oever van de Jordaan is verrassend eenvoudig. ‘Doe gewoon je
plicht. Als je kleren of brood over hebt, deel het dan!’Om het belang hiervan te beseffen
vraag ik me eerst af: waarom zou je dat doen, je kleren delen met anderen? Waarom zou je
voedsel afstaan aan een hongerige? Waarom leef je er eigenlijk niet op los. Waarom jaag je
niet voortdurend je eigen genot na? Kennelijk leeft diep in ons hart de overtuiging dat er iets
hogers is dan wijzelf. Er is een belang dat boven het zelfbehoud uitstijgt. Er is een waarde
die mijn eigen existentie overtreft en omhult.
HOGERE MACHT
Johannes de Doper is een profeet naar wie iedereen opziet. Zelfs de koning. Zijn gezag heeft
hij verworven door zijn levensstijl. Hij is sober. Zijn spreken is overeenkomstig zijn
handelen. Hij is niet inhalig. Hij zet zijn roem niet om in klinkende munt. Hij is integer. Hij
praat de gezaghebbers niet naar de mond. Een klokkenluider is hij. Het zal hem de kop
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kosten. Met klem wijst hij de mensen erop dat God zal komen en rekenschap zal vragen. De
mensen worden er zenuwachtig van. Ze voelen ook wel dat God in aantocht is. Het onrecht
is immers groot. De onderdrukking van het land door de Romeinen is zwaar. Er moet toch
een moment komen dat de hemel het onrecht niet langer verdraagt! Daarom is het druk bij
Johannes. Mensen laten zich dopen. Ze vragen angstig wat ze moeten doen om rechtvaardig
te zijn.
GOD IS RICHTING LIEFDE
Het antwoord van Johannes is eenvoudig. De soldaat moet niemand afpersen. De tollenaar
moet geen hogere tol eisen dan waarop hij recht heeft. De gewone man moet overtollig
voedsel en kleding delen met de armen. God is de eindterm van de liefde. Met het woord
God duiden we op dat meer dan het ik. Bij het woord God knielen we of buigen . We
demonstreren dat Hij ons te boven gaat. Johannes zet de mensen op de weg naar
onbaatzuchtigheid. Ze zijn misschien nog mijlenver van God verwijderd, maar ze gaan in de
goede richting. Liefde zal hen thuis brengen bij hun Oorsprong, hun Schepper.
Tot zover enkele gedachten van pastoor Brouwers.
Moeten we ons angstig afvragen wat God van ons vraagt? Verdraagt de hemel het onrecht
van deze wereld? Het onrecht ook van mij? Doe eenvoudig je plicht, is het antwoord in de
Advent van Johannes de Doper. Ook je plicht op godsdienstig gebied! Je kunt God niet
“even” uitschrijven uit jouw bestand. Hij is er voor jou, voor U en mij. Doe nou niet alsof
Hij niet bestaat!! Zoals ik al als kleuter leerde om mens en God lief te hebben, zo kun je die
eerste stappen en indrukken van je leven niet even wegwissen, al zijn je ouders al lang dood.
Hun eerste zorgen en liefde om jou en de mens was een uiting van Gods Liefde. Doe gewoon
je plicht: wees dankbaar en kom God al tegemoet door een kleine buiging van jezelf. Ga in
de goede richting: GA MET GOD.
Zalig Kerstmis en een gezegende toekomst voor het nieuwe jaar 2013.
Deken Wilbert van Rens
advertentie______________________________________________________________________

Marabo Sittard
uw adres voor:
aluminium - houten en kunststof ramen en deuren
dubbelglas - zonwering - screens - rolluiken
raam en plissé hordeuren - veranda's –
sectionaal en rolpoorten
aluminium en zinken wandbeplating
storingen aan ramen - rolluiken - zonwering
Pagestraat 18 Limbricht- Sittard 046 - 4855536 /
06 - 12870007
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BISSCHOP VERLEENT KERKELIJKE ZENDING AAN NIEUWE CATECHISTEN
Tijdens een speciale vesperviering in de kathedraal van Roermond verleende bisschop Frans
Wiertz op zondag 11 november j.l. de kerkelijke zending aan drie catechisten. Uit onze
parochie kreeg dhr Ben Scholte (Walramstraat) van onze bisschop de zending om als
catechist te gaan werken. Men noemt dit in kerkelijke kringen de z.g. ‘missio canonica’. Met
de andere cursisten hebben ze hiertoe de afgelopen jaren de bisdommelijke
catechistenopleiding Kairos gevolgd (4 jaar) en deze zending was de voltooiing van hun
studie. De bisschop benoemde Ben Scholte speciaal voor onze parochies. Hij zal in onze
parochies mede opzetten groepswerk tbv catechese voor volwassenen en verder zal hij naast
de diaken Fleischeuer assistent zijn in een van onze verzorgingshuizen. En daarmee hebben
we naast de huidige benoemde catechisten Mevr. Riet ter Haar en dhr Jos Friederichs nu
een extra versterking gekregen in onze verkondigingstaak. We zijn hen dankbaar om hun
inzet Pro Deo voor onze Kerk: wij wensen hen Gods Zegen toe voor hun dienstwerk.
Proficiat!!
Deken W. van Rens
VAN

2009 NAAR 2012:

INVULLING VAN UW ROYAAL GESCHENK
DESTIJDS BIJ MIJN 40-JARIG PRIESTERFEEST.
Toen ik 3 jaar geleden mijn 40-jarig priesterfeest mocht vieren, hebt u als parochie mij
enorm verrast en verguld met een groots geldbedrag van rond € 20.000. Het comité had
aangegeven dat het mijn wens was om gelden te verzamelen voor een parochiële
gemeenschapsruimte. Immers we hadden wellicht de mogelijkheid om het nieuw in te
richten Mariapark ook te kunnen benutten voor parochiële activiteiten. Jammer genoeg werd
het meer en meer duidelijk dat een meer commerciële exploitatie ons als parochie weerhield
om daarin mee te doen. Onze penningmeester hield daarom de knip op de beurs. “Uw” geld
stond voorlopig op een spaarrekening. In dit totaalbedrag zat ook het cadeau in van
het Schildersbedrijf Wessels dat bij mijn feest een werkcheque had aangeboden t.w.v. €
5000. Vorig jaar is dat geldbedrag bij de inrichting van de Deken Tijssenkapel onder de
Toren benut en zo hebben zij hun cadeau aan de Kerk verwezenlijkt door hun prachtig
schilderwerk!. Daarvoor zeer veel dank!. Maar nu de rest? Nu, ik kan U namelijk melden
dat ook uw cadeau t.b.v. de parochie kan worden besteed aan de volgende twee
onderwerpen die het kerkbestuur en mij al lange tijd bezighouden: Na bijvoorbeeld
uitvaarten in de H. Petruskerk krijg ik nogal eens te horen dat een deel van het gesproken
woord niet of moeilijk te verstaan was. En dat vinden veel mensen bijzonder jammer. We
hebben nodig: een moderne en digitaal gestuurde geluidsinstallatie: Er is in de afgelopen
jaren ook meerdere keren wat geknutseld aan de geluidsinstallatie, maar nu is besloten een
wat grotere ingreep te doen. Een testopstelling heeft de afgelopen weken positieve reacties
opgeleverd. De nieuwe apparatuur zal dus het digitale maatwerk gaan leveren en kan zo
aangesloten worden op deels de bestaande apparatuur. Een tweede punt van zorg is de
verlichting in de H. Petruskerk. Niet alleen is de verlichting nog met klassieke gloeilampen
en aanverwant licht (en dus met dure energie) een grote zorg, het is ook zo dat het regelmatig
vernieuwen van lampen op deze hoogte een zeer dure aangelegenheid is. We zijn nu al enige
tijd bezig met LED-verlichting in ovalen bollen, waarvan enkele exemplaren al als test in de
Petruskerk ophangen. Door LED-verlichting gaan we naar schatting € 1000,- per jaar op de
energierekening besparen en bovendien vervallen de dure vervangingsoperaties (omdat
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meestal op hoogte gewerkt moet worden), omdat LED-lampen een hele lange levensduur
hebben. De Firma HATO uit onze parochie heeft daarbij ons enorm geholpen en tegen zeer
gereduceerde prijzen speciale lampen laten ontwikkelen. Ook aan hen heel veel dank!! Op
deze wijze is uw en ons jubileumcadeau prachtig tot zijn recht gekomen: Schilderwerk,
Geluidsinstallatie en Verlichting voor onze Kerk!! De secretaris van ons kerkbestuur heeft
het feestcomité, dat drie jaar geleden zo intensief in de weer is geweest dit bedrag te
verzamelen, reeds op de hoogte gesteld. Ik hoop dat door deze invulling velen van ons
mogen profiteren van dit geschenk tot in lengte van jaren. Heel veel dank aan U allen!!
Deken W. van Rens

11 DECEMBER ►►► PELGRIMS – AVONDEN ◄◄◄ 8 JANUARI
Zoals bekend geven we gehoor aan de oproep van onze bisschoppen voor een nadere
bezinning over het “Jaar van het geloof “. In samenwerking met de Zrs. Karmelietessen
organiseren we verder aan het vervolg van de twaalf maandelijkse avonden. Wij hebben als
parochies gekozen voor maandelijkse bezinnings-avonden rondom “Pelgrim”. Op de eerste
avond waren er ruim 40 “pelgrims”. Een jaar lang wordt op een maandelijkse avond – met
telkens een andere inleider – nagedacht over het onderwerp “Pelgrim”. We kennen allemaal
het lied “Pelgrimstocht der mensen”. Het is interessant om vanuit deze vaak bezongen
gedachten van jezelf een soort “geestelijke scan” te maken. Aan jezelf de vraag: waar bevind
ik me nu op de geestelijke kaart van de routeplanner, wat raakt me zeer en wat maakt me
onverschillig, waarom praat ik eerder over geld-en rijkdomcrisis, dan over geestelijke crisis
van mijn eigen leven! Doe mee, kom of geef u op voor deze 12 avonden in de loop van dit
“Jaar van het Geloof”. Let op: de volgende data zijn vastgesteld: allemaal op
dinsdagavond bij de Zusters Karmelietessen Kollenberg: op 11 dec 2012, en daarna in 2013
onder voorbehoud: 8 jan. 19 feb. 12 mrt. 9 apr. 14 mei, 11 juni, 23 juli, 10 sept. 8 okt.
en slotavond 19 november 2013 en we beginnen telkens om 20.00 u. We zijn erg
dankbaar dat de Zusters ons daarin gastvrijheid willen verlenen.!! U bent in ieder geval
welkom!! U kunt zichzelf hiermee een verrijking aanbieden. Die rijkdom en vreugde wens ik
U van harte toe.
Deken W. van Rens.
PAROCHIESAMENWERKING IN 2013
WEER EEN STAPJE VERDER
Dit jaar hebben de kerkbesturen van het dekenaat Sittard in een tweetal vergaderingen
opnieuw stilgestaan bij de toekomst van de parochies en de kerkgebouwen in ons dekenaat.
Verschillende afspraken zijn gemaakt om in de parochiesamenwerkingsverbanden, die er al
zijn, of binnenkort verder gestalte gaan krijgen, verdere stappen te zetten naar de toekomst
toe. In ons eigen parochiesamenwerkingsverband heeft dit intussen ook geleid tot een nieuwe
stap.
Zoals u weet is pastoor-deken W. van Rens behalve pastoor van onze drie parochies, sinds
2006 ook administrator (waarnemend pastoor) van de parochies H.Gemma te Sanderbout en
H.Hart van Jezus te Overhoven. Daarnaast is hij nog rector van de Basiliek aan de Oude
Markt en rector van de Gemmakapel aan de Leyenbroekerweg. Voor de Gemmaparochie te
Sanderbout geldt dat de inkomsten en het aantal kerkgangers nu zo laag zijn dat er grote
zorgen rond deze parochie zijn, en deze liggen dus mede bij onze pastoor-deken, en derhalve
ook bij onze parochie. Het kerkbestuur van de parochie H.Hart van Jezus te Overhoven heeft
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aangegeven met het kerkbestuur van onze drie parochies te willen clusteren. Na een aantal
overlegrondes is besloten om dit stapsgewijs te doen, op soortgelijke wijze zoals dit eerder al
tussen onze drie parochies gebeurde. Concreet betekent dit dat er met ingang van 1 januari
2013 één kerkbestuur zal komen voor de parochies Binnenstad, Baandert, Limbrichterveld
en Overhoven. Uit elk van deze parochies zijn twee kerkbestuursleden in het nieuwe bestuur
vertegenwoordigd, zodat het nieuwe bestuur acht leden zal tellen. Om parochie nabij te zijn
en slagvaardig te kunnen functioneren heeft het kerkbestuur in elke parochie rechtstreeks
contact met enkele zogenaamde ´provisoren´. Deze provisoren vormen een brugfunctie
tussen kerkbestuur en parochievrijwilligers ter plekke, zodat gemakkelijk en effectief alle
zaken die in een parochie gebeuren hun gang kunnen gaan, omdat elke parochie weer anders
is en ook anders georganiseerd is. Zo blijft de eigenheid van elke parochie in stand. Deze
manier van werken is al jarenlang een beproefd recept gebleken in Limbrichterveld en
Baandert, en de betrokkenen krijgen nu dus zelfs een officiële naam: de provisor. De
exploitaties van onze drie parochies zijn in de periode 1998 tot 2005 langzaam in elkaar
geschoven, en de bedoeling is dat de komende jaren ook onze exploitatie en die van de
parochie Overhoven langzaam in elkaar worden geschoven. De bezittingen en schulden
blijven helemaal apart, net zoals trouwens nog steeds het geval is bij onze drie parochies.
Op deze wijze hopen we weer een stap richting de toekomst gezet te hebben, waarbij we met
steeds beperkter wordende aantallen mensen en middelen de Kerk van Jezus Christus
gestalte willen blijven geven.
Het kerkbestuur

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

Nog even ter herinnering: Bezinningsdagen
Het boek van de stichtingen van de H. Teresia
Bezinningsweekend in stilte
Leiding: Pater Jan Bonten, ongeschoeid Karmeliet.. In 2008 stichtte hij met twee
Braziliaanse medebroeders, op verzoek van de Generale overste, in Handel een nieuwe
kloostergemeenschap met het oog op roepingen voor de Karmel in Nederland.
Aanvang:
donderdag 13 december 2012, 17.00 uur
Sluiting:
zondag 16 december 2012, 13.30 uur
Kosten:
€ 150,- (+ eventueel € 6,- voor beddengoed)
Nog even ter herinnering: Licht in de duisternis Bezinningsdag in stilte
De menswording van God in Jezus Christus – kerstmis – werkt door in ons leven. Dat is wat
wij genade mogen noemen, ook vandaag. Bij die genade-beleving willen we ons laten leiden
door de bekerings-ervaring op kerstdag 1886 van zowel Theresia van Lisieux als Charles de
Foucauld. We mogen ons afvragen wat genade betekent in onze dagen en in ons leven en
daarmee op weg gaan naar een verdieping van het kerstfeest.
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Leiding: Mgr. Drs. Joris Schröder, publiceert over spiritualiteit en geeft
bezinningsdagen. Dag: zaterdag 22 december, 10.00 uur tot 17.00 uur.
Kosten: € 12,- (U dient zelf voor een lunchpakket te zorgen) .
Informatie: Bezinningshuis Regina Carmeli, Kollenberg 2, 6130 AA Sittard, bel en vraag
naar
www.carmeldcj.nl.
INFORMATIE: Bezinningshuis Regina Carmeli, Kollenberg 2, 6130 AA Sittard,
 
 4525380, Zr. M. Gisela of www.carmeldcj.nl.

Denkt u aan uw kerkbijdrage?!
Parochie H. Bernadette – Baandert:
Kerkbijdrage: Giro 157.19.73
Parochie H. Paulus – Limb’veld
Kerkbijdrage: Giro 3268633

Algemeen nummer van Parochiecomité:
Kerkbijdrage: Giro 1032540

Parochie HH Petrus en Michaël:
Kerkbijdrage: Rabobank 147603676

Kerkb

Parochie H. Petrus en H. Michaël - Sittard
St.-Petruskerk: Kerkplein 4
St.-Michielskerk: Markt 24
Basiliek O.L.V. van het H. Hart: Oude Markt 3
Deken Van Rens Kloosterplein 10,  4512275
Kapelaan A. van der Wegen, Oude Markt 24  4512628
Kerkbijdrage: Giro 1032540 – Rabobank 147603676

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

GEDOOPT
Sem, zoon van echtpaar Matthes-Rojnik, Tudderenderweg 136
Kimberly, dochter v echtpaar Offermans-Stienen, J Vermeerstr 5
Jorden, zoon v echtp Houben-v Aken, Laan v Westfalen 50, Geleen

21-10-2012
18-11-2012
18-11-2012

Gefeliciteerd! Wij bidden dat Sem, Kimberly en Jorden onder de goede zorgen van de
ouders en naar hun voorbeeld en ook dat van hun peetouders en van de hele
geloofsgemeenschap, mogen opgroeien tot goede christenen.
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OVERLEDEN
Zr. M. Notburga (Gäking)
Arsène Olislagers
Anny Hennissen-Heijthuijzen
Zr. M. Immaculata (v Gerven)
Mina Chau-Pieper
Zr. Lidwina (Stevens)
Jean Oberdorf

Kollenberg 2
Markt 25
Kromstraat 41
Kollenberg 2
Smithlaan 151
Smithlaan 127
Paardestraat 65

81
48
80
93
89
81
84

jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar

†
†
†
†
†
†
†

9-10-2012
28-10-2012
28-10-2012
30-10-2012
7-11-2012
13-11-2012
14-11-2012

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

GEZINSMIS BEGIN ADVENT
Van harte willen wij heel bijzonder alle kinderen en hun ouders
uitnodigen voor de gezinsviering op zaterdagavond 1 december
om 18.00 uur bij gelegenheid van het begin van de Advent. Aan
het begin van de viering zullen wij het eerste kaarsje aansteken
op onze mooie grote adventskrans in de kerk. Kinderen zullen in
deze viering meewerken en de gebeden mee uitspreken. Moge de
adventsperiode voor ons allen een gezegende tijd zijn. Daarom
nogmaals Hartelijk welkom en hopelijk tot 1 december in de St.Petruskerk.

LOF

EN AANBIDDING

Op donderdag 6 december is het tevens de vooravond van de Eerste Vrijdag
van de maand - bijzonder toegewijd aan het H. Hart van Jezus. Ook dan houden
wij het maandelijks biduur voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat,
het religieuze en ander aan God gewijde leven en tevens voor goede gezinnen bij
het uitgestelde Allerheiligste Sacrament in de St.-Petruskerk., aansluitend aan de
avondmis. Van harte uitgenodigd!. Naast onze wekelijkse Lof en Aanbidding op
elke donderdagavond is ook rozenkransgebed in de Basiliek en wel van dinsdag t/m vrijdag
om 15u30. DOE MEE!! We hebben uw biddende en volhardende aanwezigheid nodig!!

KERKBALANS: Een Hartenwens
In het midden van dit Parochieblad vindt u nu al - in plaats van pas in januari - een inlegvel,
met acceptgiro, voor de KERKBIJDRAGEN 2013. Want vanaf 1-1-2013 komt dit blad niet
meer huis-aan-huis. Wij hopen dat U begrip hebt dat we langs deze weg nu al een
klemmend beroep doen op uw verbondenheid met uw kerk en onze parochie. We knokken
ervoor om de verkondigingstaak in onze parochie en kerk te kunnen voortzetten. Dat gaat
alleen als U meedoet aan Kerkbijdragen! De jaarlijkse Aktie Kerkbalans - zie ingesloten
brief - roept ons daartoe op.
In Gods Naam: doe mee!!
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OVER HET PAROCHIEBLAD
DENK ERAAN!! Vanaf 1-1-2013 valt het parochieblad niet meer automatisch in uw
brievenbus. Het wordt alleen nog maar bezorgd bij parochianen die zich schriftelijk
hebben opgegeven. Parochianen kunnen enkel na aanmelding dit blad gratis
ontvangen! Zij die buiten de parochies HH Petrus & Michaël, H. Bernadette en H. Paulus
(Limbrichterveld/Hoogveld) wonen, kunnen zich hiervoor ook abonneren, maar moeten wel
het minimale bedrag betalen van € 40,00 vóór januari 2013. Ook bestaat de mogelijkheid
dit parochieblad voortaan per mail te ontvangen: digitaal! Gratis!! Geef u dan uw mailadres
door aan: digitaalparochieblad@kpnmail.nl. of vul formulier in!! Wat u ook kiest: geef
altijd op uw naam en voorletters, adres, postcode en woonplaats, telefoonnummer en
eventueel uw mailadres. Zet duidelijk uw handtekening eronder. Giften voor ons blad
blijven altijd welkom! U kunt hiervoor gebruiken een inlegformulier van het parochieblad
nr 8 van 15e jaargang, vul dit in en stuur het naar kantoor parochie of deponeer het achter in
de kerk in de speciale bus. Hebt u geen formulier meer, er liggen nog een aantal
formulieren bij diezelfde bus in de kerken. Dank U!

ROND ADVENT EN KERST:

UW AANDACHT S.V.P.
Zondag 25 november: Hoogfeest Christus Koning: afsluiting kerkelijk jaar B.
Attentie: Op de zondagen in de Advent ( 2, 9, 16 en 23 december):
om 16.00 uur vesperviering in de St.-Petruskerk
overzicht van de vieringen rond feestdagen: zie achterzijde!!
PAROCHIEBLAD H. PETRUS EN H. MICHAËL – H. BERNADETTE – H. PAULUS
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Zondag 2 december: Eerste zondag van de Advent. Begin van het kerkelijk jaar C.
Vrijdag 7 december: Eerste vrijdag van de maand, toegewijd aan het H. Hart van Jezus.
Vanaf 17.00 uur wordt de H. Communie gebracht aan zieken en aan-huis-gebondenen.
Zaterdag 8 december: Hoogfeest van Maria Onbevlekt Ontvangen,
Patroonsfeest van Bisdom Roermond.
Zondag 9 december: Tweede zondag van de Advent.
Zondag 16 december: Derde zondag van de Advent, Zondag Gaudete.
Zondag 23 december: Vierde zondag van de Advent.
Dinsdag 18 december: Aansluitend aan de avondmis in de St.-Petruskerk: Boeteviering –
met mogelijkheid tot ontvangen van biechtsacrament - ter voorbereiding op Kerstmis
Zondag 23 december is om 16u30 een Kerstconcert in de Basiliek.
Maandag 24 december: Vanaf 14.00 uur wordt de heilige Communie gebracht aan zieken
en aan-huis-gebondenen.
HOOGFEEST VAN KERSTMIS, GEBOORTE VAN DE HEER.
Kerstavond, vigilie van Kerstmis:
17.00 uur: St.-Petruskerk: Gebedsdienst (géén H.Mis!) Kindje wiegen, speciaal bedoeld
voor kinderen t/m groep 2 van de basisschool en hun ouders.
18.00 uur: St.-Petruskerk: Gezinsmis, speciaal voor kinderen vanaf groep 3
en hun ouders
v.a. 20.00 uur: St.-Petruskerk: inleidende Vigiliedienst met lezing en gebed, muziek en
samenzang ter voorbereiding op de Nachtmis van 20.30 uur. De Nachtmis wordt
opgeluisterd door het St.-Petruskoor, dat ook enkele malen de samenzang zal
ondersteunen.
v.a. 22.45 uur: St.-Michielskerk: inleidende Vigiliedienst met lezing en gebed, muziek en
samenzang ter voorbereiding op de Nachtmis van 23.00 uur, m.m.v. het Michielkoor.
Dinsdag 25 december: Eerste Kerstdag. De heilige Missen zijn als op zondag.
Woensdag 26 december: Tweede Kerstdag. De heilige Missen zijn als op zondag.
Zondag 30 december: Feest van de Heilige Familie, Jezus, Maria, Jozef
Maandag 31 december: Silvesteravond/Oudjaar. Om 18.30 uur in de St.-Petruskerk: grote
dankdienst ter afsluiting van het jaar des Heren 2012, opgeluisterd door het St.-Petruskoor.
Dinsdag 1 januari: Nieuwjaarsdag, Hoogfeest Heilige Maria, Moeder van God,
octaafdag van Kerstmis, Dag van de vrede. De HH Missen zijn als op zondag .
Na de Hoogmis van 11.30 uur in de St.-Petruskerk bent u van harte welkom op de
Nieuwjaarsreceptie in het Mariapark (tegenover de Basiliek).
Vrijdag 4 januari: Eerste Vrijdag van de maand, toegewijd aan het H. Hart van Jezus.
Vanwege de recente Kerstcommunie wordt deze dag géén Communie aan huis gebracht!
Krijgt u niet maandelijks de Communie aan huis gebracht,
maar wilt u wel graag de Kerst-Communie ontvangen,
neemt u dan even contact op met één van de priesters/ diakens of de administratie!

KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES
Attentie: het vólgend parochieblad bestrijkt de periode van 6 jan. tot 17 februari 2013.
Misintenties die u daarin graag vermeld wilt zien, dienen uiterlijk opgegeven te zijn
donderdag 27 december 2012 op de pastorie: Kloosterplein 10, ofwel via  4512275 of via e-mail-adres: kantoor-fedpetrus@123telcom.nl. Betaling gaarne contant of op
gironummer 1036575 of banknummer 147603676, beide t.n.v. Parochie H. Petrus en H.
Michaël te Sittard o.v.v. misintentie en datum.
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ST.-PETRUSKERK
Zaterdag 24 november
jrd v Anita Hellbach; gestev voor zielenrust
18.00 uur Plzwd v Wil Meuwissen; plev v
v overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria
Leo Willems en Rob Veltmijer; plev v fam
Hubertina Catharina Krux; nadienst Arsène
Dieteren-Geurts uit dankbaarheid; voor de
Olislagers, Jean Oberdorf (samenzang)
zielenrust van overl echtp Jan Gerard Grijs
Zondag 2 december
Eerste Zondag van de Advent
en Maria Hubertina Catharina Krux;
11.30 uur gestpljrd Rie Rutgers; pljrd v Ernest
nadienst Arsène Olislagers, Jean Oberdorf
Pfennings; gestplev em-deken Cees Buschman;
(samenzang)
voor de zielenrust van Willy Karmelk-Oremus
Zondag 25 november, Hoogfeest,
Christus, Koning van het Heelal
en haar ouders; v heilige priesters, religieuzen
11.30 uur gestplev overl ouders Bisschopsen de vrede in de wereld (Schola S. Michaël)
Maessen en alle overleden familieleden;
16.00 uur vesperdienst
Maandag 3 december
gestplev overledenen vd fam H. CanisiusH. Franciscus Xaverius, priester
Baggen; plev Miny Reijnders-Kuijpers; v
08.00 uur ev ter ere van de H. Geest voor
overl fam Bongers-Titulaer-Wilmer; v overl
allen, die in ons bisdom en in de parochies
en lev leden van Schola Gregoriana Sittarzijn gesteld om leiding te geven
diensis; plev v overl leden vd Familie De
19.00 uur gestjrd Klaus Scheibe;
Groot; plev v heilige priesters, religieuzen
gestev echtp Caulfield-Tholen
en de vrede in de wereld (Schola Gregoriana
Dinsdag 4 december
Sittardiensis)
08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en
Maandag 26 november
Hendriks ;v Martin Meuwissen en dochter
08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en
Josette; ev tev de H. Engelbewaarders uit
Hendriks
dankbaarheid voor bescherming en leiding
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; ev
Dinsdag 27 november
voor overl ouders en broers Meerts en tev H.
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Antonius; ev Winand Kissels (vw de buurt)
19.00 uur ev Winand Kissels (vw de buurt)
Woensdag 5 december
Woensdag 28 november
08.00 uur ev tev St. Joseph v goede gezinZ. Maria Helena Stollenwerk, maagd
nen en de moed om godsdienstig te leven
08.00 uur tev H. Bernadette
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 6 december
Donderdag 29 november
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev overl ouders Schaekens19.00 uur v echtpaar Schickx-Tummers
Peulen en zonen Jozef en Martin
19.30 uur Lof (samenzang)
19.30 uur Lof (samenzang)
Vrijdag 30 november
Vrijdag 7 december
H. Andreas, apostel
H. Ambrosius, bisschop en kerkleraar
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
08.00
uur gestjrd echtgenoten Canton19.00 uur ev em.deken Cees Buschman
Hermanns; gestev echt Caulfield-Tholen
Zaterdag 1 december
19.00 uur ev Klaus Scheibe; ev Robert
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Thijssen en voor de levenden en overledenen
18.00 uur Gezinsmis gestpljrd Wil Sieben;
vd fam Thijssen en Sevens
gestpljrd Eduard Timmers; plev levende en
Zaterdag 8 december
overledenen v/d fam. Dieteren en de fam.
Hoogfeest Onbevlekte Ontvangenis
e
e
Hellbach, tevens 1 jrd v Arno Dieteren en 2
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van de heilige Maagd Maria,
19.00 uur gestev Marijke Eijgelshovenpatroonsfeest Bisdom Roermond
Eyckeler
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
Zaterdag 15 december
gestev tev OLV en H.Bernadette voor het
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
welzijn van de jeugd in de parochies; ev
18.00 uur gestev voor zielenrust v overl
voor priesterroepingen in parochie, dekenaat echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
en bisdom
Catharina Krux; pljrd v Arno Dieteren; pljrd
18.00 uur Plzwd Arsène Olislagers;pljrd
overl ouders Wijshoff-Bormans; nadienst
Frans Custers; gestev voor zielenrust v overl Jean Oberdorf (samenzang)
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
Zondag 16 december, Zondag Gaudete
Catharina Krux; plev v echtp SchmeitzDerde Zondag van de Advent
Krebs en Lisa Krebs; fam Gerard Driessen11.30 uur overl familieleden Pier-Weijzen;
Hermans; nadienst Jean Oberdorf
voor heilige priesters, religieuzen en de
(samenzang)
vrede in de wereld (St.-Petruskoor)
Zondag 9 december
16.00 uur vesperdienst
Tweede zondag van de Advent,
Maandag 17 december
11.30 uur gestpljrd Herman Boelens; pljrd
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Titi Schelberg-Cortenraad; pljrd v Thei
19.00 uur gestev overl v fam Feron-Hoenen
Jessen; gestplev voor de overledenen vd fam Dinsdag 18 december
Spanjaard, voor heilige priesters, religieuzen 08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
en de vrede in de wereld (St.-Petruskoor)
19.00 uur gestev overl echtp Feron-Hoenen
16.00 uur vesperdienst
en em-pastoor Eduard Hoenen
Maandag 10 december
19.30 uur Boeteviering
08.00 uur ev echtp Caulfield-Tholen
Woensdag 19 december
19.00 uur gestev overl ouders Wim Fabus
08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts
en zijn overleden echtgenote
en Hendriks en mgr Ben Janssen
Dinsdag 11 december
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
H. Lucia, maagd en martelares
Donderdag 20 december
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
19.00 uur gestev overl echtpaar Kaptein19.00 uur ev Marie-Thérèse van BrakellHaagmans; ev Winand Kissels (vw de buurt) Vleugels
ev echtpaar Keijmis-Buyink
19.30 uur Lof (samenzang)
Woensdag 12 december
Vrijdag 21 december
08.00 uur ev overl ouders Leonard Dieteren
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; v
en Maria Brandts uit dankbaarheid; ev fam
overl echtpaar Diederen-Limpens
Wyszenko, Meerts en Hendriks
19.00 uur ev voor de overledenen vd fam
19.00 uur gestev overl echtp MeulenbergSmeets-Bouwels
Kleuters; echtp Caulfield-Tholen
Zaterdag 22 december
Donderdag 13 december
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
H. Lucia, maagd en martelares
18.00 uur gestev voor zielenrust v overl
08.00 uur gestev Lies Roppe en overledenen echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
vd fam Roppe-Kissels
Catharina Krux; pljrd v Lucy Kleikamp,
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen,
tevens v overl ouders Meijntz-Maintz en
19.30 uur Lof (samenzang)
voor Wim Koolen; nadienst Jean Oberdorf
Vrijdag 14 december
(samenzang)
H. Johannes vh Kruis, priester en kerkleraar Zondag 23 december
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Vierde Zondag van de Advent
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08.00 uur fam Wyszenko, Meerts, Hendriks
11.30 uur Plzwd v Mina Chau-Pieper;
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
gestpljrd Victor Eijckeler en Elly EijckelerZaterdag 29 december, 5e dag vh Octaaf
Tummers; voor heilige priesters, religieuzen
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
en de vrede in de wereld (samenzang)
gestev levende en overl. fam. J. Lejeune16.00 uur vesperdienst
Duykers; ev overl grootouders SimonisMaandag 24 december
Tummers en ouders Hage-Simonis
08.00 uur vervalt!!!
18.00 uur plev voor zielenrust v overl echtp
HOOGFEEST GEBOORTE VAN DE HEER
Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
Heilige Kerstavond en
Catharina Krux; (St.-Petruskoor)
Kerstnacht
Zondag 30 december, Hoogfeest
17.00 uur Kindje wiegen
Heilige Familie, Jezus, Maria, Jozef
18.00 uur Gezinsmis
11.30 uur Plzwd v Jean Oberdorf; gestpljrd
plev v overl ouders
Mia Rutgers-Hulst en alle levende en overl
Schoenmakers.
leden vd fam Rutgers-Hulst, ouders Willie
plev levende en overledenen v/d fam.
en Fien Muller-Simons (samenzang)
Dieteren en de fam. Hellbach
Maandag 31 december, 7e dag vh Octaaf
20.30 uur Nachtmis
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
gestplev overl ouders Van den Berg-Frehe,
Oudjaarsavond:
overl ouders Tummers-Janssen, gestplev
18.30 uur gestpljrd Lies Laumen-van Loon,
levende en overl leden vd fam Triepels Vermij
gestplev levende en overl leden vd fam
en fam Jansen-Renckens en tevens voor Zef
Triepels-Vermij en Jansen-Renckens en
en Truus Triepels-Jansen; plev Sophie
tevens voor Zef en Truus Triepels-Jansen,
Maessen-Wijnands (vw felicitatiedienst); pljrd
voor heilige priesters, religieuzen en de
W. de Vet; plev v Trees en Cor de Wit-Neilen
vrede in de wereld (St.-Petruskoor)
en tevens v Dory Neilen; plev Mia Rutten en v
Dinsdag 1 januari, -- Nieuwjaarsdag
Jeanne en Pierre Neilen-Rutten; overl ouders
Hoogfeest H. Maria, Moeder van God,
Colaris-Spetgens (St.-Petruskoor)
octaafdag van Kerstmis
Dinsdag 25 december, Eerste Kerstdag
11.30 uur gestplev Hermine Hameleers11.30 uur gestplev overl ouders SchaekensBoelens en echtgenoot, gestplev Lies Roppe
Peulen en zonen Jozef en Martin; gestplev
en overledenen vd fam Roppe-Kissels
Lies Roppe en overledenen vd fam Roppe(samenzang)
Kissels; pljrd Noël Ramakers en overl fam
Woensdag 2 januari
Ramakers en Indekeu; pljrd Jan Konings en
HH Basilius de Grote en Gregorius van
de ouders W. Köhlen-Janssen; plev Miny
Nazianze, bisschoppen en kerkleraren
Reijnders-Kuijpers (St.-Petruskoor)
08.00 uur ev tev St. Joseph v goede gezinWoensdag 26 december,Tweede Kerstdag nen en de moed om godsdienstig te leven
H. Stefanus, eerste martelaar
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
11.30 uur pljrd ouders Fuchs-Robling
Donderdag 3 januari
(samenzang)
weekdag van de Kersttijd
Donderdag 27 december
08.00 uur tev OLVrouw v Lourdes
H. Johannes, apostel en evangelist
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.30 uur Lof (samenzang)
19.00 uur voor onze parochie
Vrijdag 4 januari
19.30 uur Lof (samenzang)
weekdag van de Kersttijd
Vrijdag 28 december
08.00 uur gestev Lies Roppe en overl fam
HH Onnozele kinderen, martelaren
PAROCHIEBLAD H. PETRUS EN H. MICHAËL – H. BERNADETTE – H. PAULUS
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Roppe-Kissels; gestev echtp CaulfieldTholen
19.00 uur gestev ter ere van het H. Hart van
Jezus; ev Klaus Scheibe; ev Robert Thijssen
en voor de levenden en overledenen vd fam
Thijssen en Sevens

Zaterdag 5 januari
H. Karel (Houben) v Sint Andries, priester
08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en
Hendriks; ev voor priesterroepingen in
parochie, dekenaat en bisdom; gestev echtp
Caulfield-Tholen

ST.-MICHIELSKERK
Zondag 25 november, Hoogfeest:
Catharina Krux; pljrd Frans Rademakers
Christus, Koning van het Heelal
(samenzang)
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Maandagavond 24 december
09.30 uur plev voor de zielenrust van emHOOGFEEST GEBOORTE VAN DE HEER
deken Cees Buschman; pljrd Eddy Claessens
Heilige Kerstavond en Kerstnacht
en overl ouders Claessens-v Eylen;gestev voor 23.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs en
voor de intenties van de parochie.(Schola S.
Maria Hubertina Catharina Krux (samenzang)
Michaël)
Zondag 2 december
Dinsdag 25 december, Eerste Kerstdag
Eerste Zondag van de Advent
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
09.30 uur gestplev Corry Wetzels-Wilms
09.30 uur gestev voor zielenrust v overl
en voor een bijzondere intentie; pastoor Jos
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
Linssen (Mannenkoor Si-Tard)
Catharina Krux (samenzang)
Woensdag 26 december, Tweede Kerstdag
Zondag 9 december
H. Stefanus, eerste martelaar
Tweede Zondag van de Advent
08.30 uur gestev Corry Close en familie;
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
09.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
fam. Jessen
(samenzang)
09.30 uur gestev voor zielenrust v overl echtp
Zondag 30 december, Hoogfeest
Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
Heilige Familie, Jezus, Maria, Jozef
Catharina Krux (samenzang)
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
Zondag 16 december, Zondag Gaudete
09.30 uur gestplev overledenen vd fam
Derde Zondag van de Advent,
Dols-Zij en aangetrouwde kinderen, voor
08.30 uur gestpljrd Jack en Gerty Hagezielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs en
Simonis en familie; gestev echtp CaulfieldMaria Hubertina Catharina Krux;
Tholen
(samenzang)
09.30 uur gestev voor zielenrust v overl
Dinsdag 1 januari, Nieuwjaarsdag
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
Heilige Maria, Moeder van God,
Catharina Krux (samenzang)
octaafdag van Kerstmis
Zondag 23 december
08.30 uur tev H. Antonius en voor overl
Vierde zondag van de Advent
ouders en broers Meerts; gestev echtp
08.30 uur gestplev fam. Derrez; v echtp
Caulfield-Tholen
Caulfield-Tholen
09.30 uur t.e.v. de H. Engelbewaarders uit
09.30 uur gestev v zielenrust v overl echtp
dankbaarheid v bescherming en leiding
Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
(samenzang)
Denkt u aan uw kerkbijdrage?? Girorekening 1032540 – Rabobankrekening 147603676
T.n.v. Penningmeester Parochie-comité kerkbijdrage, Kloosterplein 10, Sittard.
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BASILIEK VAN O.L. VROUW VAN HET H. HART
Misintenties voor vieringen in de Basiliek kunt u opgeven bij het Basiliek-team:
Oude Markt 20, tel 4515141 (dinsdag t/m vrijdag, tussen 10-12 en 14-16 uur!)
Rozenhoedje wordt gebeden op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag om 15.30 uur.
(let op: er is géén Rozenhoedje meer op zaterdag en zondag!
10.30 uur v de kinderen vd Kinderkrans en
Zondag 25 november
leden vd Aartsbroederschap, v overl echtp
Hoogfeest Christus Koning
10.30 uur v Annie Hennissen-Heijthuijzen,
Caulfield-Tholen
v overl echtp Caulfield-Tholen; jaardienst
Zaterdag 8 december
voor Frans Geurts, (Basiliekkoor)
Hoogfeest Onbevlekte Ontvangenis
Dinsdag 27 november:
van de heilige Maagd Maria,
09.00 uur overl echtp Caulfield- Tholen
patroonsfeest Bisdom Roermond
09.00 uur v overl echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 29 november
10.30 uur v de kinderen vd Kinderkrans en
Zondag 9 december
leden vd Aartsbroederschap, v overl echtp
Tweede zondag van de Advent
Caulfield-Tholen,
10.30 uur Anny Hennissen-Heijthuijzen; v
overl echtp Caulfield-Tholen
Zaterdag 1 december
09.00 uur v overl echtp Caulfield-Tholen
Dinsdag 11 december
H. Damasus, paus
Zondag 2 december
09.00 uur v overl echtp Caulfield-Tholen
Eerste zondag van de advent
10.30 uur v overl echtp Caulfield-Tholen, v Donderdag 13 december
echtp Diederen–Limpens, v overl ouders v.d.
H. Lucia, maagd en martelares
Brock-Limpens , v Annie Hennissen10.30 uur v de kinderen vd Kinderkrans en
Heijthuijzen ,v alle levende en overl leden vd leden vd Aartsbroederschap, v overl echtp
Aartsbroederschap
Caulfield-Tholen,
Dinsdag 4 december
Zaterdag 15 december
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
09.00 uur v overl echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 6 december
Zondag 16 december, Zondag Gaudete
Derde Zondag van de Advent
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10.30 uur Plzwd v Anny HennissenHeijthuijzen;plev lev en overl leden vd
Club Wovan Zitterd; (DSM-Sabic-koor)
Dinsdag 18 december
09.00 uur v overl echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 20 december
10.30 uur v de leden vd Kinderkrans en de
leden vd Aartsbroederschap, v overl echtp
Caulfield-Tholen, v ouders Habets-van
Ganswinkel en dochter Tiny
Zaterdag 22 december
09.00 uur v overl echtp Caulfield-Tholen
Zondag 23 december
Vierde Zondag van de Advent
10.30 uur v overl echtp Caulfield-Tholen,
jrd v overl ouders Simons-Magermans,
overl. ouders Ubben-Maintz, overl ouders
Maitz-Cals
Er is géén Nachtmis in de Basiliek!
HOOGFEEST GEBOORTE VAN DE HEER
Dinsdag 25 december, Kerstdag
Eerste Kerstdag
10.30 uur v overl echtp Caulfield-Tholen,
overl echtp Castro-Schellinx (Basiliekkoor)
Woensdag 26 december
Tweede Kerstdag
H. Stefanus, eerste martelaar

10.30 uur v Albert Demandt en v Jan
Alphons Demandt; v overl echtp CaulfieldTholen (Basiliekkoor)
Donderdag 27 december
H. Johannes, apostel en evangelist
10.30 uur v de kinderen vd Kinderkrans en
de leden vd Aartsbroederschap, v overl echtp
Caulfield-Tholen
Zaterdag 29 december
09.00 uur v overl echtp Caulfield-Tholen
Zondag 30 december, Hoogfeest
Heilige Familie, Jezus, Maria, Jozef
10.30 uur v overl echtp Caulfield-Tholen,
Dinsdag 1 januari, Nieuwjaarsdag
Heilige Maria, Moeder van God,
octaafdag van Kerstmis
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
(Basiliekkoor)
Donderdag 3 januari
10.30 uur v de kinderen vd Kinderkrans en
leden vd Aartsbroederschap, v overl echtp
Caulfield-Tholen
Zaterdag 5 januari
H. Karel (Houben) v St Andries, priester
09.00 uur v overl echtp Caulfield-Tholen

PS: Het basiliekkoor is op zoek naar enkele altstemmen. U kunt dinsdag 's avonds om
18.45 u kennis komen maken. De basiliek gaat als het koor binnen is wel dicht
Op zondag 23 december is om 16u30 een Kerstconcert in de Basiliek. Er worden
uiteraard Kerstliederen ten gehore gebracht door o.a. Koor Alouette o.l.v. Paul
Timmermans, verder werken mee het Limburgs Ensemble van het Limburgs Fanfare
Orkest en natuurlijk zal de basiliekorganist dhr Eric Gruisen zijn belangrijke
orgelbijdragen leveren. U bent van harte uitgenodigd.!!

Parochie H. Bernadette -Baandert
Pastoor-deken W. van Rens, Kloosterplein 10  4512275
Diaken B. ter Haar, Baandert 23  4513381
pastoraal contactadres via pastorie of diaken
voor Kerkbijdrage Gironr 157.19.73 p/a Baandert 23

H.COMMUNIE VOOR AAN HUIS GEBONDENEN

Op vrijdag 7 december (1e vrijdag van de maand) wordt in de namiddag vanaf 17u de H.
Communie in de parochie rondgebracht. Ook op maandag 24 december wordt de H.
Communie vanaf 14u rondgebracht. Op de 1e vrijdag in januari 2013 wordt geen H.
Communie rondgebracht. Bent u niet in staat naar een H.Mis te gaan, en wilt u toch de H.
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Laatste uitgave als huis-aan-huisblad!! Wilt u een gratis abonnement, zie blz 9
Communie ontvangen? Meldt dit dan bij de diaken: tel. 4513381 of pastorie: tel 4512275.

STAND VAN ZAKEN URNENHOF
Afgelopen maand is de verbouwing van de Bernadettekerk om deze geschikt te maken als
Urnenhof officieel opgeleverd. Intussen is al begonnen met de inrichting. Zo is afgelopen
week het verkleinde altaar geplaatst in de Maria/Bernadettekapel. Ook de kunstwand is
intussen weer geplaatst, zij het op een nieuwe plaats. En zeer binnenkort zitten we weer
met het bisdom aan tafel om de verdere inrichting te bespreken.

BELANGSTELLENDEN VOOR RK URNENHOF
Belangstellenden om in de toekomst een urn te kunnen plaatsen in de RK Urnenhof,
kunnen hiervoor een briefje met hun gegevens sturen naar Kloosterplein 10, 6131 EP
Sittard of Baandert 23, 6136 EM Sittard. Zij zullen op de hoogte gehouden worden van de
ontwikkelingen, en zullen straks voorrang krijgen bij de plaatsing van een urn.
Ook kunt u per mail contact opnemen met de kerkmeester die de registratie en informatie
van de RK Urnenhof bijhoudt: hans.gerards@online.nl

St.-Paulusparochie

Limbrichterveld - Hoogveld

St. Pauluskerk: Whitestraat 2
Pastoor-deken W. van Rens, Kloosterplein 10  4512275
Diaken R. Fleischeuer: Patchstraat 2,  4528072
pastoraal contactadres via pastorie of diaken
Kerkbijdrage: Postbank 3268633 - Rabobank 147607558
CHRISTUS, KONING VAN HET HEELAL
19.00 u. Jrd Overl. echtpaar Jozef en Maria Koloziejczak-Kusters
Jrd Vic Hendriks en overleden ouders Hendriks-Spijkers
Maandag 26 nov 19.00 u. OLV van Lourdes
Woensdag 28 nov 19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven

Zaterdag 24 nov

1E ZONDAG VAN DE ADVENT
PAROCHIEBLAD H. PETRUS EN H. MICHAËL – H. BERNADETTE – H. PAULUS
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Zaterdag 1 dec
Maandag 4 dec
Woensdag 5 dec

19.00 u. OLV van Lourdes
19.00 u. OLV van Lourdes
19.00 u. OLV van Lourdes
2E ZONDAG VAN DE ADVENT
Zaterdag 8 dec
19.00 u. OLV van Lourdes
Maandag 10 dec 19.00 u. Willy v.Hees en ovl. Ouders Keijzers-Franken
Woensdag 12 dec 19.00 u. OLV van Lourdes
3E ZONDAG VAN DE ADVENT
Zaterdag 15 dec
19.00 u. OLV van Lourdes
Maandag 17 dec 19.00 u. OLV van Lourdes
19.30 u. Boeteviering
Woensdag 19 dec 19.00 u. OLV van Lourdes
4E ZONDAG VAN DE ADVENT
Zaterdag 22 dec
19.00 u. Jrd Lies Thissen-Janssen
Maandag 24 dec 20.00 u. Kerst, Geboorte van de Heer – Nachtmis

Zaterdag 29 dec
Maandag 31 dec
Woensdag 2 jan

HEILIGE MARIA, MOEDER VAN GOD
19.00 u. OLV van Lourdes
18.30 u. GEEN DIENST zie St.-Petruskerk
19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven

Parochiemededelingen H. Paulusparochie
Maandag tot zaterdag is om 18.30 uur rozenhoedje en op vrijdag Lof ook om 18u30.
Donderdagmorgen is de kerk van 10.00 - 12.00 u. geopend voor stil gebed.
Dinsdag 25 en Woensdag 26 December is er geen H.Mis in de H. Pauluskerk. Ook op
Oudjaarsavond maandag 31 december géén avondmis. Voor H. Mis: zie St.-Petruskerk
Dinsdag 1 januari 2012 om 11.30 uur is er voor de 3 parochie’s een gezamenlijke
Nieuwjaarsmis in de H. Petruskerk met aansluitend Nieuwjaarsreceptie in het Mariapark.
U bent van Harte Welkom!!!

Digitaal Parochieblad : Mail uw adres naar digitaalparochieblad@kpnmail.nl
Misintenties voor het volgende parochieblad opgeven tot 22 december bij:
Diaken R. Fleischeuer 4528072, Administratie 4512275, het Priesterteam, Kerkbestuur of
assistente sacristie.
Gedoopt: Aran, zoon van echtpaar Thurayappah-Mariyanayagam,
uit Venray (vw RK Tamilzielzorg), op 21-10-2012
Jason, zoon echtp Janssen-Kurstjens, Lupinestraat 9, op 18-11-2012
Gefeliciteerd!!, Wij bidden dat Aran en Jason onder de goede zorgen van de ouders,
peetouders en van de hele geloofsgemeenschap, moge opgroeien tot een goed christen.
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Laatste uitgave als huis-aan-huisblad!! Wilt u een gratis abonnement, zie blz 9
Overleden
Miet Salden, Smithlaan 151, 90 jaar
Enny Daelmans-Spiertz, Schuttestraat 2, 96 jaar
Maria Peeters-Jamin, Smithlaan 151, 96 jaar

15-10-2012
18-10-2012
29-10-2012

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

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

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

Paardestraat 17
6131HA Sittard
tel; +31-46-45 26 973
e-mail:info@guus-timmermans.com
www.guus-timmermans.com

Denkt U aan inlegformulier in deze uitgave!! Het is voor de jaarlijkse
Aktie KERKBALANS. Het gaat om uw bijdrage in 2013!!
Niet vergeten -- Gewoon doen!!
PAROCHIEBLAD H. PETRUS EN H. MICHAËL – H. BERNADETTE – H. PAULUS

19

VIERINGEN ROND KERST
BOETEVIERINGEN: 19.30 uur
19.30 uur

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

ma 17 december
di 18 december

St.-Pauluskerk
Petruskerk

Kindje wiegen
Gezinsmis
Nachtmis
Vigiliedienst en
Nachtmis
Vigiliedienst en
Nachtmis

St.-Petruskerk
St.-Petruskerk
St.-Pauluskerk

18.00 u

St.-Petruskerk

20.30 uur Nachtmis

St.-Michielskerk

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

Dankdienst

St.-Petruskerk

18.00 u

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

Wij wensen u allen een Zalig Kerstmis en een Gezegend 2013 !!

Pastoraal Team:

Contact:

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

4512275
4516089
 4512628
 4513381
 4528072



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

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



4512275

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

Het volgende parochieblad verschijnt op 6 januari 2013 en loopt tot 17 februari.
Kopij aanleveren vóór 27 december op de administratie
Kloosterplein 10 - kantoor-fedpetrus@123telcom.nl
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