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EEN GOEDE “GEESTELIJKE WASBEURT”.
We mogen ouder worden. Vergrijzing noemen ze dat. De frisheid is er van af. Voor de
economie zijn die ouderen wel wat duur: met al hun pensioenen die toch maar opgebracht
moeten worden. Dat ze er zelf voor gespaard hebben, wordt vaak vergeten. Jongeren staan
voor de moeilijke opgave om de economie draaiende te houden waaruit zij in de komende
tijd hun inkomen moeten verdienen. Sommige mopperen al en zeggen: is er straks nog iets
voor ons? Dat ze nu zelf moeten sparen en opzij leggen, is nu een opdracht waarvan ze
vervreemd waren of totaal niet gekend hebben. We zijn een welvaartsland, maar we zijn
afgedwaald van onze aloude opdracht: zorg dat voor de komende winter de schuren vol
liggen. Jozef, de Joodse Onderkoning van Egypte, leerde toen al dat je winter alleen maar
doorkomt door opzij te leggen. Die Jozef durfde te “dromen” terwijl hij met twee voeten op
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de grond stond. Anno 2013 worden godsdienstige dromen opzij gezet. Wat heeft
godsdienst of kerk met economie te maken? Niets? Geloof het maar niet! Elke bladzijde
van de H Schrift gaat over armoede, rijkdom, welvaart, oorlogen en ellende, God wel of
niet eren, enz. En dus gaat het over economie! Hoe ga ik met de goederen van de aarde
om? Wat heb je aan mensen die al hun rijkdom voor zichzelf houden, de schuren
volproppen voor zichzelf….. zo met mij kan niks gebeuren …. Ja, zo iemand gelooft in zijn
eigen ideeën. Wellicht kent U de gedachten van Jezus hierover in Lucas 12, 16-21: Hij
vertelde hun een gelijkenis: ‘Er was eens een rijke, wiens land veel had opgebracht. Hij
dacht bij zichzelf: “Wat moet ik doen? Ik heb geen ruimte om mijn oogst op te slaan. Dit
ga ik doen,” dacht hij, “ik breek mijn schuren af en ga grotere bouwen; dan kan ik daar al
het graan en mijn andere goederen in opslaan, en tegen mezelf zeggen: Je hebt daar nu
heel wat liggen, jongen, je kunt jaren vooruit. Rust nu maar eens uit, eet, drink en neem het
ervan.” Maar God zei tegen hem: “Jij dwaas, nog deze nacht wordt je leven opgeëist, en
voor wie zijn dan al die voorraden die je hebt aangelegd?” Zo vergaat het iemand die rijke
schatten verzamelt voor zichzelf en niet voor God.’
Na de 2e Wereldoorlog moet Nederland en Europa weer herbouwd worden. Er moest
aangepakt worden. Er was geen geld en toch was er heel veel werk. Werk werd geld.
Mensen die niet werkten, hadden geen geld. Ik wil hier niet de economenrol vervullen,
maar zo simpel is nu eenmaal ons leven en met de apostel Paulus kunnen we zeggen: “Ook
toen wij bij u waren, hielden wij u telkens deze regel voor: iemand die niet wil werken, zal
ook niet eten. Wij hebben namelijk gehoord dat sommigen bij u de arbeid schuwen, alle
inspanning uit de weg gaan, maar zich wel met alles bemoeien. In naam van de Heer Jezus
Christus gebieden en vermanen wij zulke mensen dat zij regelmatig moeten werken en hun
eigen brood moeten verdienen” (2 Tess 3, 10-12). Heel ons werken in de wereld speelt zich
te veel af in de wereld van recht en voorrechten: rechtsposities en grote beloningen en
daartegenover te schaarse lonen. De saamhorigheid is te veel zoek. De lasten met elkaar
dragen is bij velen verdwenen. Het wordt tijd voor een wasbeurt. Er moet gereinigd
worden. Niet een wasbeurt voor je auto of welk apparaat thuis dan ook. Maar voor jezelf.
Ga terug naar de waarden die je als mensen van kindsbeen af hebt gekregen. Je talenten
inzetten. Niet zo van wat brengt me dat op?
Een paar dagen geleden zaten we met leeftijdgenoten te praten over de periode direct na de
oorlog. Onze ouders hebben toen moeten knokken. Met 4 tot 5 kinderen in een
bovenwoning, midden in een grote stad. Wasmachine kende men niet, alles met de hand!
Van schrobben, dweilen, poetsen, er was geen badkamer, geen douche etc. Eenmaal in de
week mocht je als volwassene naar het badhuis. En als klein kind werd je door je moeder in
een zinken teil gewassen. Een voor een! De oudste het eerste. Dan volgde de tweede: die
nog met het badwater van zijn oudere broer werd gewassen, dat was nog niet zo vuil. Je
kon precies zien hoeveel ongerechtigheid je broer achterliet. Maar waarom vertel ik u dit:
je voelde het collectieve, je werd erin gedompeld, je kreeg het met het badwater mee.
Allemaal van groot tot klein deelden we in de zonden en de zorgen van die dagen die aan
geen deur van rijk of arm voorbijging.
Anno 2013: we praten alsmaar over crisis. We zeggen het met onze royale inkomens, en
laten nog veel mensen werkzoekende zijn want die helpen we met een uitkering, zo sussen
we ons eigen geweten. En die en die landen, die zijn de schuldigen, en zo wijzen we met
ons vingertje naar hen. Maar we delen niet! We delen niet ons geloof, niet onze
saamhorigheid…. Het is ieder voor zich en God voor ons allen. Maar geloven in God: dat
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is bij heel wat mensen afwezig: ze zijn het kwijt of hebben zich afgewend van de
kernzaken van ons leven. Ik wil niet terug naar vroeger. Ik wil u erop wijzen dat het
Bijbelse wijsheid is spaarzaam te leven. Niet via hypotheken en schijnleningen leven, maar
door simpel en zuinig te leven. Luxe is niet nodig. Muziek, vreugde in je leven krijg je
door samen iets te doen en niet door met koptelefoon door te stad en trein te lopen als een
soort zombie.
Wie van ons laat zich “wassen”?? Anders gezegd: wie van ons laat zich gezeggen: dat moet
ik voortaan maar anders gaan doen in mijn leven. De liefde en saamhorigheid moeten terug
in onze maatschappij en de Kerk kan daarin behulpzaam zijn door de kernwaarden van
naastenliefde zoals Jezus ons die voorhoudt bij voortduring te blijven preken.
Die “geestelijke wasbeurt” wens ik u en mezelf van harte toe!
Deken Wilbert van Rens

Kerstmis en Epifanie
Het hoogfeest van Openbaring des Heren ofwel Epifanie herdenkt drie belangrijke
momenten uit het leven van Jezus: a) dat Hij als kind aanbeden werd door wijzen uit het
Oosten; b) dat God Hem bij zijn doopsel in de Jordaan zijn zoon noemt; en c) dat Hij als
gast op een bruiloft water in wijn veranderde. Dit belangrijke feest Openbaring des
Heren wordt op 6 januari gevierd. In onze Nederlandse rk-kerkprovincie kan het ook
gevierd worden op de zondag tussen 2 en 8 januari.
Ouder dan Kerstmis: Het feest Openbaring des Heren ontstond in de 2e of 3e eeuw en is
dus ouder dan Kerstmis, dat pas in de 4e eeuw werd ingevoerd. Het was van oorsprong een
oosters feest dat de Griekse naam Epiphaneia droeg, dat 'verschijning' of 'manifestatie'
betekent. Epifanie herdacht oorspronkelijk alleen de doop van Jezus in de Jordaan. In de
evangeliën staat dat bij die gebeurtenis sprake was van een goddelijke openbaring: de
Heilige Geest daalde als een duif op Jezus neer en God de Vader sprak tot Hem: 'Gij zijt
mijn Zoon, mijn veelgeliefde' (zie Marcus 1:11).
Andere openbaringen: In sommige kerken uit de oudheid werden op Epifanie ook andere
manifestaties van Christus? godheid herdacht, zoals de Aanbidding der Wijzen en het
wijnwonder op de Bruiloft van Kana. Ook de geboorte van Christus als de eerste
verschijning van Gods incarnatie was erin vervat, maar daar werd minder aandacht aan
besteed.
Drie-eenheid: In de orthodoxe en katholieke kerken van de oosterse ritussen is de Doop
des Heren het centrale thema van Epifanie gebleven. Daar wordt het gevierd als de eerste
manifestatie van God als Drie-eenheid. Het feest wordt er ook wel Theofanie genoemd, van
het Griekse theophaneia ('godsverschijning').
Driekoningen: De kerken van het Westen namen Epifanie in de 4e eeuw van de oosterse
zusterkerken over, maar dan wel in gewijzigde vorm. Het geboortefeest van Christus werd
afzonderlijk gevierd en wel op 25 december, de datum van het heidense winterzonnewendefeest. De Kerk van Rome maakte van Epifanie vooral het feest van de Aanbidding
der Wijzen. In de Middeleeuwen vertelde een legende dat die wijzen of magiërs de
gedaante hadden van drie oosterse koningen: Caspar, Melchior en Balthasar. Vandaar dat
Epifanie in het westen ook bekend staat als het feest van Driekoningen.
6 Januari: Het is niet bekend waarom Epifanie zowel in west als oost op 6 januari gevierd
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wordt. Aan de oosterse datering zou een ingewikkelde niet meer te achterhalen kalenderberekening ten grondslag hebben gelegen, die samenhing met de paasdatum. In het westen
was 6 januari de afsluiting van de heidense midwintercyclus van dertien dagen. Zoals
Kerstmis in de plaats kwam voor het zonnewendefeest, zo zou Driekoningen de plaats
hebben ingenomen van de toen zogeheten Dertiendag.
Drie verschijningsmomenten: Dat de westerse versie van Epifanie vooral in het teken
stond van de Aanbidding der Wijzen, neemt niet weg dat de teksten van de Latijnse liturgie
ook altijd verwezen hebben naar de Doop des Heren en de Bruiloft van Kana. Door de
liturgische vernieuwingen van de vorige eeuw is de theologische rijkdom van Epifanie
hersteld. Het tegenwoordige hoogfeest viert de mysterieuze verschijning van de
mensgeworden God aan de wereld aan de hand van de drie genoemde verschijningsmomenten. Hieronder volgt een korte bespreking van die momenten.
Aanbidding der Wijzen: In de aanbidding van de wijzen uit het Oosten ziet de Kerk de
vervulling van de profetie van Jesaja: “Sta op, word licht, Jeruzalem! De Heer zal zijn licht
doen stralen in Jeruzalem, zodat de heidenvolken er heen zullen optrekken”. Volgens het
christelijk geloof is de goddelijke liefde inderdaad verschenen in Jeruzalem en wel in de
persoon van Jezus. Het evangelie van Matteüs meldt dat enkele heidense magiërs uit het
oosten op basis van een joodse profetie een ster achterna reizen die in Bethlehem bij
Jeruzalem bleef stilstaan. Als zij bij de kribbe zijn gearriveerd, aanbidden zij het
Kerstkind. Volgens de Kerk vertelt dit verhaal dat de God van Israël alle volkeren van de
wereld tot zich geroepen heeft. Jezus is niet alleen de Verlosser van Israël maar van de
gehele mensheid, zo luidt de boodschap van Epifanie.
Doop van Jezus: In het verhaal van Jezus' doop door Johannes de Doper wordt de ware
identiteit van de zoon van Jozef en Maria onthuld: Jezus is de Messias, de Gezalfde van
God. 'Nadat Jezus gedoopt was, steeg Hij terstond uit het water. En zie, de hemel opende
zich en Hij zag de Geest van God op Hem neerdalen in de gedaante van een duif. Een stem
uit de hemel sprak: Dit is mijn veelgeliefde Zoon in wie Ik welbehagen heb' (Matteüs
3:16,17). Ofschoon de Doop des Heren in de westerse rk-liturgie een wezenlijk onderdeel
van Epifanie uitmaakt, heeft dit goddelijk verschijningsmoment toch ook een eigen
feestdag gekregen. Normaliter vindt dit feest op de eerste zondag na 6 januari plaats. Als
Epifanie echter verplaatst wordt naar een zondag tussen 1 en 9 januari en deze zondag
samenvalt met 7 of 8 januari, wordt de Doop des Heren op de daarop volgende maandag
gevierd. Met dit feest wordt de liturgische Kersttijd afgesloten.
Bruiloft van Kana: Een keer in de drie jaar wordt in de eucharistieviering van de zondag
na het feest van de Doop des Heren het verhaal van de Bruiloft van Kana voorgelezen. Dit
verhaal staat in het Johannes-evangelie, hoofdstuk 2, verzen 1-12. Jezus was in het dorp
Kana in Galilea te gast op een bruiloft. Toen daar de wijn opgeraakt was, veranderde Hij
op verzoek van zijn moeder Maria water in wijn. 'Zo maakte Jezus te Kana in Galilea een
begin met de tekenen en openbaarde Hij zijn heerlijkheid. En zijn leerlingen geloofden in
Hem.' Wijn is in de Bijbel het symbool van de hemelse vreugde; water is onder andere het
symbool van de aardse werkelijkheid. De betekenis van Jezus' wonder is dat Hij het aardse
verheft tot het goddelijke; het sterfelijke onsterfelijk maakt. In die zin is de Bruiloft van
Kana een voorafspiegeling van het mysterie van Pasen.
Bovenstaande teksten zijn terug te vinden bij RKK
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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: kantoor-fedpetrus@123telcom.nl
of naar digitaalparochieblad@kpnmail.nl

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!!

Kerkbalans: vijf Nederlandse kerken
werken samen aan hun geldwerving
Kerkbalans is de gezamenlijke actie van vijf Nederlandse kerken voor de geldwerving ten
behoeve van de plaatselijke parochies, gemeenten en kerken. In Kerkbalans werken samen:
de Room-Katholieke Kerk in Nederland, de Protestantse Kerk in Nederland, de OudKatholieke Kerk van Nederland, de Algemene Doopsgezinde Sociëteit en de
Remonstrantse Broederschap.
De Actie Kerkbalans wordt sinds 1973 aan het begin van elk jaar, in de tweede helft van
januari, gehouden. De deelnemende kerken doen in die periode een beroep op hun leden
voor een financiële bijdrage. Elk jaar gaan meer dan een half miljoen vrijwilligers op pad
om bij hun mede-kerkleden een verzoek om een financiële bijdrage voor de kerk te
bezorgen en om die later in de vorm van een toezegging weer op te halen.
Op deze manier worden elk jaar enkele honderden miljoenen euro’s voor de kerken bijeen
gebracht. Kerkbalans is daarmee de grootste financiële inzamelingsactie van Nederland.
Deze vorm van geldwerving is voor de deelnemende kerken verreweg de grootste bron van
inkomsten. Door de intensieve voorbereiding en nazorg heeft Kerkbalans in de praktijk het
karakter van een permanente campagne. De Actie Kerkbalans wordt in 2013 gehouden van
13 tot 27 januari onder het motto: “Wat is de kerk jou/u waard?”
Voor meer informatie en illustratiemateriaal: www.kerkbalans.nl

2013

Wat is
de kerk
jou waard??
Vergeet het niet!
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De vorige uitgave werd nog huis-aan-huis bezorgd. Daarin vond U in het midden van het
parochieblad – zoals ieder jaar gebruikelijk – een gevouwen A4 ingesloten met daaraan
gekoppeld een Acceptgiro ten behoeve van Kerkbijdragen. Inderdaad, in Nederland
kennen we geen kerkenbelasting of subsidies, hooguit voor het in stand houden van
monumentale kerkgebouwen. Sommigen zeggen: wees blij dat je geen kerkenbelasting
hebt….. vele mensen doen uit vrije wil mee en dat is veel indringender. Het drukt veel
meer uit: en hier sta ik voor…en dat is mijn kerk waard..!! Voor het geval u liever op
een ander banknummer bij een bepaalde parochie zelf wilt storten, zetten we hieronder
nog even de banknummers op een rijtje. Bij het algemeen nummer kunt u ook uw
parochie van keuze aangeven. Veel dank voor uw bijdrage! We kunnen niet zonder U!!
Algemeen nummer Parochiecomité:

Kerkbijdrage: Giro 1032540

Parochie HH Petrus en Michaël:

Kerkbijdrage: Rabobank 147603676

Parochie H. Bernadette – Baandert:

Kerkbijdrage: Giro 157.19.73

Parochie H. Paulus – Limbrichterveld

Kerkbijdrage: Giro 3268633

PS U vindt reserve acceptgiro’s achter in de kerk!!

BEDEVAARTSREIS NAAR ISRAËL IN JAAR VAN GELOOF.
In het kader van het Jaar van het Geloof biedt het Bisdom Roermond in
samenwerking met de Organisatie Limburgse Bedevaarten in oktober een 13-daagse
pelgrimsreis door Israël aan. Tijdens de bedevaart treden de deelnemers letterlijk en
figuurlijk in de voetsporen van Jezus, zijn leerlingen en de grote profeten. De
bedevaart wordt mede begeleid door hulpbisschop Mgr. Everard de Jong.
Israël: heilig land, beloofde land, land van de Bijbel! Zowel voor het Jodendom, het
christendom als de islam is Israël een bijzonder land. De drie monotheïstische godsdiensten
ontmoeten elkaar in Israël in hun gezamenlijke stamvader Abraham. De heilige plaatsen
trekken jaarlijks miljoenen pelgrims uit de hele wereld, op zoek naar de wortels van hun
geloof.
De eerste week worden Bijbelse plaatsen als Nazareth, Kana, Kapharnaum, het meer van
Galilea en de Berg van de Zaligsprekingen bezocht. De tweede week is de bestemming
zuidelijker en staat een bezoek aan Bethlehem op het programma, evenals Jeruzalem met
de Hof van Olijven, Golgotha en de Heilig Grafkerk.
Tevens wordt stilgestaan bij diverse oudtestamentische plaatsen. Bij de Klaagmuur maken
de pelgrims kennis met het Jodendom in al zijn facetten en op de tempelberg ontdekt u
waarom dit ook voor moslims een heilige plaats is. Daarnaast is er voldoende gelegenheid
om te genieten van de vele kleurrijke bazaars of uit te rusten op een terrasje.
De exacte reisdatum is van 8 tot en met 20 oktober 2013. De heen- en terugreis vindt
plaats per vliegtuig; in het Heilig Land vindt het vervoer per touringcar plaats. De totale
prijs bedraagt € 2.100,- (toeslag éénpersoonskamer € 475,-).
Meer informatie en opgave: Organisatie Limburgse Bedevaarten via (043) 3215715 of
www.bedevaarten.com
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UIT ROME

GESCHREVEN DOOR EEN STADSGIDS/DIAKEN ALDAAR
Eerlijke informatie
Laatst – in oktober - schreef ik over de kledingnormen van de gemiddelde toerist in Rome.
Via een lezer die mij bij toeval in de kerk der Friezen in Rome tegenkwam, kreeg ik enige
kritiek te horen, bijv. mijn gebrek aan respect voor de toerist. Polemiseren heeft geen zin
(er is ook geen ruimte voor), velen blijven hun gelijk behouden, ik ook trouwens. Ik ben
‘pro-Deo’ diaken in de kerk der Friezen (en andere kerken in Rome), maar verdien als
officiële stadsgids mijn brood. Zo krijg ik wel eens commentaar te horen over collega’s die
kritiekloze informatie over Rome, en vanzelfsprekend over “het Vaticaan” uitstrooien.
De rijkdom van het Vaticaan
Geijkte stof is de rijkdom van “het Vaticaan”, van de rijkdom van de pausen en de armoede
van de gewone man. Ik geef dan wat voorbeelden van de inflatiecijfers van het Romeinse
rijk, van de Pauselijke Staat, van het Italië van de Renaissance. En wie zich realiseert dat
zich in Italië ca. 70 % van alle kunst in de wereld bevindt, moet begrijpen dat er enorm
veel geïnvesteerd is in architectuur en kunst, en dus ook in werkgelegenheid! Geld had toen
geen (beleggings-)waarde: het was vooral een betaalmiddel (Een idee voor NoordEuropese economen?). NV’s of BV’s zijn protestantse, Nederlandse ontwikkelingen,
schreef Max Weber 100 jaar geleden al: de eerste stappen naar de malaise in onze
economie. Wie door de Vaticaanse Musea wandelt, omgeven door duizenden toeristen,
moet goed opletten en nauwkeurig kijken, want er is zovéél en wees gewaarschuwd: het
Stendhal-syndroom kijkt om de hoek.
Bestedingen
In plaats van een korte inleiding te geven over het ontstaan van de Pauselijke Staat en
daarna van Vaticaanstad, die er de “wettige erfgenaam” van is, geven mijn gerespecteerde
collega’s liever informatie over de enorme sommen geld die “het Vaticaan” verdient.
Zonder enkele genuanceerde ideeën te geven over bijvoorbeeld de kosten van het
onderhoud van de Musea, de Basiliek, het in stand houden van de decastèren, de Curie, de
diplomatieke dienst, maar vooral de enorme inspanningen die de Kerk vanuit Rome levert
via organisaties als Caritas International en Cor Unum. Kijk gewoon eens naar de site:
http://www.caritas.org/. Caritas is actief voor Vrede en economische gerechtigheid, bij
rampen, HIV/AIDS, en andere vormen van hulpverlening enz. En wie kent Cor Unum?
Diens inspanningen betreffen tsunamies, aardbevingen, hulp aan Iraq, Soedan/Dafoer enz.
(zie:http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/corunum/corunum_en/iniziativ
e_en/emergenze_en.html). En wat moet ik antwoorden op vragen als of de Paus al dan niet
elke dag kaviaar eet en andere onzin? Ook dat is al jaren geleden weerlegd. Het lijkt erop
dat de wil om eerlijke informatie over kerk en/of Vaticaan te geven ontbreekt. We voeden
onze grieven vaak met niet bestaande feiten. Ik hoor bijvoorbeeld klachten zoals het elke
ochtend naar de H.Mis te moeten en dat de kermis door de pastoor was verboden. Heeft
iemand zich nog wel eens verdiept in waar het in de Kerk, met haar boodschap werkelijk
om gaat? Ik las een aardig artikel in Trouw.nl. Het gaat niet helemaal over het onderwerp
in dit artikel. Het gaat over de katholieke filosoof Charles Taylor, een aanrader. U kunt het
vinden op:
http://www.trouw.nl/tr/nl/5116/Filosofie/article/detail/3334151/2012/10/19/Religie-alsbasis-van-vrijheid.dhtml
K. van Duin (permanent/diaken te Rome, Friezenkerk)
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BACKPACKERS UITGENODIGD !!
Paus Benedictus XVI heeft de jongeren onlangs nadrukkelijk uitgenodigd om van 23 tot 28
juli aanstaande deel te nemen aan de Wereldjongerendagen (WJD) in het Braziliaanse Rio
de Janeiro. Ook vanuit Limburg gaat een reis van bijna drie weken naar dit grootste
jongerenevenement ter wereld. De prijs van deze reis, met een diaconale inslag, is
inmiddels flink in prijs verlaagd, vanwege nieuwe gunstigere vluchtprijzen. Bovendien
ontvangen de eerste 25 inschrijvingen nog eens een ﬂinke korting. Wat veel jongeren zich
niet realiseren is dat opgave alleen nog maar in januari mogelijk is.“De open armen van het
grote Christusbeeld boven de Braziliaanse stad, zijn een symbool van de bereidheid om
elke mens te omarmen die op Hem toestapt”, aldus de paus in zijn uitnodigingsbrief. Hij
schrijft dat vele jongeren het verlangen hebben om Christus te leren kennen en de
evangelische waarden te beleven. Tegelijk bemoedigt hij hen om hun enthousiasme en hun
geloof met leeftijdsgenoten te delen en door te geven. “Zet u met enthousiasme in voor een
wereld die beter is dan die van vandaag. De globalisering van menselijke relaties kan
slechts tot menswaardiger levensomstandigheden leiden als zij niet op materialisme maar
op liefde is gebaseerd.” De paus spoort de jongeren nog aan om de
inhoud van het christelijke geloof beter te leren kennen en
geloofsverkondiger te worden: “U moet het geloof zo goed leren
kennen als een IT-specialist het besturingssysteem van zijn
computer.” De eerste WJD vond plaats in 1985 in Rome. Met de
loop der jaren volgden meerdere edities, telkens in een ander land
en werelddeel. Van Manilla tot Toronto en van Keulen tot
Sydney. De laatste editie, in 2011 was in Madrid; de
eerstvolgende dus in Rio. De organisatoren hopen dat er meer dan twee miljoen jongeren
aan deel zullen nemen. Er worden vanuit Nederland drie ofﬁciële reizen naar de
Wereldjongerendagen aangeboden, met ieder een eigen insteek. Deze worden door een
aantal bisdommen uitgewerkt. Het bisdom Roermond heeft daarbij gekozen voor de
organisatie van een reis die de nadruk legt op missie en diaconie. De kern van iedere reis is
hetzelfde: de feitelijke dagen die van 23 tot en met 28 juli plaatsvinden. Een zesdaags feest
van ontmoeting, gebed, kunst, geloof, dans, catechese, theater, massaspektakel en vooral
heel veel ambiance. Met delegaties uit meer dan 180 landen. Iedereen in de leeftijd van 18
tot en met 30 jaar kan deelnemen. De ‘Roermondse’ reis vindt plaats van zaterdag 13 tot en
met woensdag 31 juli onder het motto ‘Hart en handen’ en is in prijs gedaald naar € 1.995,Bovendien kunnen door sponsorgelden de eerste vijfentwintig inschrijvingen al mee voor
€ 1.595,-. Vanwege reeds jarenlange goede contacten vanuit Roermond met mgr. Van
Stekelenburg, maken de reisdeelnemers in zíjn bisdom kennis met ontwikkelings- en
sociale projecten. Het betreft hier vier projecten ten dienste van bejaarden, gehandicapte
kinderen, verslaafden en mensen zonder grond. Ook is tijdens de reis gelegenheid concreet
de handen uit de mouwen te steken voor het klaren van enkele klusjes. Op deze wijze
kunnen de reisdeelnemers contacten leggen, de cultuur proeven, samen met de jongeren
aldaar optrekken en natuurlijk ook veel tijd voor ontspanning en gezelligheid hebben om zo
samen met de Braziliaanse jongeren op weg te gaan naar Rio. Kijk voor meer informatie op
www.bisdom-roermond.nl/wereldjongerendagen
------------
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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 W. van Rens Kloosterplein 10, 4512275
Kapelaan A. van der Wegen, Oude Markt 24 4512628
Past P. Kerkhofs assistent, Heistraat 9 Einighausen, 4516089
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!

Door H. Doopsel opgenomen in de Kerk:
SOPHIE, dochter v ouders Cetti-Willems, Vijverweg 26
☼ 1-12-2012
PERRY, zoon v ouders Fjerdingby-vd Geijn, ST.Paulustraat 7 ☼ 9-12-2012
PRINCESS, VICTORY, ELIANA, kinderen v ouders
☼ 9-12-2012
Ogbemudia-Ehiorobo, Eisenhowerstr 449
☼ 9-12-2012
EMMANUEL EN GODSWILL, kinderen v ouders
Alaribe-Ajose, Eisenhowerstr 430
JIM, zoon van ouders Borghans-Laumen, L.P Boonstraat 22 ☼ 16-12-2012
☼ 23-12-2012
RAVI, zoon ouders Bons-Meursing, Oude Heerlenerweg 85
☼ 26-12-2012
JULIE, dochter ouders Kramer-Lohman, Huize Witham 4,
te Nieuwstadt
☼ 30-12-2012
JACOB, zoon ouders Mols-de Kroon, Klimopstraat 5
Gefeliciteerd! Wij bidden dat Sophie, Perry, Princess, Victory, Eliana, Emmanuel, Godswill,
Jim, Ravi, Julie en Jacob onder de goede zorgen van hun ouders en naar hun voorbeeld en ook
dat van hun peetouders en van de hele geloofsgemeenschap, mogen opgroeien tot goede
christenen.

KERKELIJK HUWELIJK
gaan huwen:
Leo Baeten en Esther Wullems, Spechtstraat/Terneuzen op 1 maart 2013 (Basiliek)
‘God, onze eeuwige Vader, beware u in eenheid van hart en moge de vrede
van Christus steeds wonen in u en in uw huis’ (Uit de huwelijksliturgie)
Aanstaande bruidsparen die voornemens zijn een kerkelijk huwelijk te sluiten, neemt u
a.u.b. contact op met de deken. Minstens een half jaar vòòr de geplande trouwdatum!
U kunt contact opnemen met de deken 046-4512275 en/of diaken Ter Haar:046-4513381.
PAROCHIEBLAD H. PETRUS EN H. MICHAËL – H. BERNADETTE – H. PAULUS
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DOOR HEILIG VORMSEL WORDEN VOLLEDIG VERBONDEN
MET DE KERK VAN JEZUS CHRISTUS
OP 20 JANUARI 2013 DOOR BISSCHOP MGR E. DE JONG, HULPBISSCHOP.
Merel Arts-Leenders
Tyron Jungen
Imme Roncken
Demi Braam
Tristan van der Kooij
Aron Ruyten
Amory Ceylan
Puck Langenveld
Poena Salden
Lara Coumans
Nadine Maassen
Steve Schifferling
Jeunevieve Couvee
Robyn Mevis
Minou Smeets
Jana Dassen
Dewi Nieboer
Nina Snijders
Dot Debets
Luc Nijsten
Ashley van Straeten
Anique Fleischeuer
Luc Pauly
Fleur Vankan
Silvano de Haas
Rianne Phyl
Niels van der Veen
Fréderique Hameleers
Joep Obers
Georgina van der Waart
Joanna Hendriks
Moira Ophelders
Nic van der Waart
Jalyssa Horijon
Mariska Ritterbex
Daniëlle van der Wegen
Maurizio Winants
PROFICIAT MET JULLIE KEUZE KERK EN OUDERS STAAN ALS ÉÉN MAN ACHTER JULLIE !!

Overleden
Françoise Statnik-Schörgers, Hoogstaete, 86 jr
† 19-11-2012
Harie Jetten, Achter de Hoven 81, 81 jr
† 25-11-2012
Ans Schnackers, Leyenbroekerweg 50, 72 jr
† 29-11-2012
Zr. Véronique (Petronella Pelser) Smithlaan 151 , 92 jr † 05-12.2012
Ellie Corbeij-Gieskens, Hoogstaete, 88 jr.
† 21-12-2012
Zef Lumens, Lemborgh, 85 jr
† 28-12-2012
Fien Wijnen-Gruisen, St. Jan Geleen 85 jr
† 29-12-2012
Kurt van Oppen, B. Smeetsstr 29 – Munstergeleen 81 jr † 30-12-2012
Mogen zij allen 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: kantoor-fedpetrus@123telcom.nl
of naar digitaalparochieblad@kpnmail.nl

REGINA CARMELI
Zondag na de 1e vrijdag van de maand:
16.30 uur: uitstelling van het H. Sacrament, stille aanbidding
17.00 uur: Nederlandse Vespers en Eucharistische zegen
Alle andere zondagen:
10.45 uur: uitstelling van het H. Sacrament, aanbidding tot
17.00 uur: Duitse Vespers en Eucharistische zegen
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Maandelijkse Gebedsavond - EvaVita gebedsuur: Altijd eerste maandag van de
maand (19.45 - 20.45 uur)
In het Jaar van het Geloof - Pelgrim…“Volg Mij”
LET OP DE DATA: Dinsdagavonden: 8 jan.,19 feb., 12 mrt., 9 apr., 14 mei, 11 juni, 23
juli, 10 sept., 8 okt., 19 nov. (19 - 21.30 u)
Op Za. 2 febr. (14.30 – 17.30 u) Middag: Dag van het godgewijde leven
Leiding: Deken Wilbert van Rens
Zo. 10 febr. (17 u) - di. 12 febr. (14 u) Tijdens carnavalsdagen: Bezinningsdagen in
stilte “Heer, geef ons meer geloof!” Leiding: Pastoor Martin Otto Kosten: € 80,00
INFORMATIE: Bezinningshuis Regina Carmeli, Kollenberg 2, 6130 AA Sittard,
4525380, Zr. M. Gisela of www.reginacarmeli.nl

LOF

EN AANBIDDING

Iedere Donderdagavond houden we in onze St.-Petruskerk Lof met Rozenkrans en
Aanbidding. Wij willen aan deze belangrijke vorm van Eucharistische Aanbidding
een ietwat andere uitstraling geven. Deze dienst noemen we in de toekomst: Lof en
Aanbidding. De termen H .Uur en Lof vervangen we voortaan door bovenstaande
aanduiding. Sinds januari 2012 vragen we onze kerkbezoekers om direct na de
avondmis van 19.00 uur plaats te nemen in de onderste rijen van de koorbanken, zoveel
mogelijk in de buurt van het Hoofdaltaar, zoals we ook plaats nemen bij de
versperdiensten. Natuurlijk bidden we dan ook de Rozenkrans, maar er wordt meer
aandacht geschonken aan stilte en daarmee de mogelijkheid om naar Hem op te zien.
Daarom zal er een tientje gezamenlijk hardop gebeden worden, en afwisselend het andere
tientje in stilte. Zo delen we elkaar meer het ritme van geestelijke rust en eerbied.
Natuurlijk nemen we onze intenties mee in de gebeden: zoals bidden voor roepingen tot
het priesterschap, het diaconaat, het religieuze en ander aan God gewijde leven en tevens
voor goede gezinnen. Daarbij blijft de goede gewoonte bestaan om op de vooravond van
elke 1e vrijdag van de maand de bijzondere devotie - toegewijd aan het H. Hart van Jezus
– te beoefenen en in die geest er samen voor te bidden voor al de bovengenoemde
intenties. Maar ook de intenties die worden opgeschreven door de kerkgangers achter in
het Klokkes bij Deken Tijssen, worden op iedere komende donderdagavond worden
meegenomen in dit uur van Lof en Aanbidding. Wij hopen op uw aller medewerking en
gebed.

GEZINSMIS MARIA LICHTMIS
Op zaterdagavond 2 februari 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!
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UW AANDACHT S.V.P.
Zondag 6 januari: Hoogfeest Openbaring des Heren (Driekoningen)
Zondag 13 januari: Feest Doop van de Heer. Afsluiting van de Kersttijd.
Zondag 20 januari: Tweede Zondag door het Jaar. In de St.Petruskerk in de H. Mis
van 11.30 uur toediening van het sacrament van het H.Vormsel door Mgr. E. de Jong,
hulpbisschop van Roermond, aan leerlingen van de groepen 8 van de Binnenstad,
Baandert en Limbrichterveld/Hoogveld.
18 t/m 25 januari: Gebedsweek voor de Eenheid van de Christenen.
Zondag 27 januari: Derde zondag door het Jaar.
Vrijdag 1 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
en tevens wordt de Blasiuszegen gegeven
Zaterdag 2 februari: Maria Lichtmis, Feest van de Opdracht van de Heer.
Dag van het Godgewijde leven. In de Eucharistievieringen van 8.00 uur en 18.00 uur
vindt de zegening van de kaarsen plaats. Om 18.00 uur is in de St.-Petruskerk tevens
een gezinsviering b.g.g. van het feest van Maria Lichtmis
Zondag 3 februari: Vierde zondag door het Jaar: tevens gedachtenis van de H. Blasius.
De Blasiuszegen wordt in alle HH.Missen gegeven ter afweer van keel- en andere ziekten.
12
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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: kantoor-fedpetrus@123telcom.nl
of naar digitaalparochieblad@kpnmail.nl

KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES
Attentie: het vólgend parochieblad bestrijkt de periode van 10 februari tot 23 maart 2013.
Misintenties die u daarin graag vermeld wilt zien, dienen uiterlijk opgegeven te zijn
vrijdag 1 februari 2013 op de pastorie: Kloosterplein 10, ofwel via 4512275 - of via email-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.
ST.-PETRUSKERK
Zaterdag 5 januari
Hendriks en mgr Ben Janssen; ev. Piet Kox
18.00 uur Pl Zwd v Frenske Statniken Piet v Gellekom
Schörgers; gestplev zielenrust v overl echtp
19.00 uur gestev overledenen vd fam
Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
Feron-Hoenen; echt Caulfield-Tholen
Catharina Krux; plev en overledenen vd
Donderdag 10 januari
fam Dieteren en de fam Hellbach; pljrd
08.00 uur ev overl ouders Leonard Dieteren
Martin Janssen ; nadiensten: Ellie Corbeijen Maria Brandts uit dankbaarheid
Gieskens; Zef Lumens, Fien Wijnen19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
Gruisen (samenzang)
19.30 uur Lof en Aanbidding (samenzang)
Zondag 6 januari
Vrijdag 11 januari
Hoogfeest Openbaring des Heren
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
11.30 uur gestplev Rie Rutgers, gestpljrd
gestev Lies Roppe en overledenen vd fam
overledenen vd fam Brouwers-Geraets;
Roppe-Kissels; voor Ans Schnackers om
voorspraak van deken Tijssen
gest.plev Lies Roppe en overl.vd fam.
19.00 uur gestev overl echtp MeulenbergRoppe-Kissels; pljrd Jos Moreau; pljrd
Kleuters; ev. Ed Verhoeven
Annemie Pöttgens-Canisius; plev voor
Zaterdag 12 januari
heilige priesters, religieuzen en de vrede in
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
de wereld; pljrd voor Paul Jessen en Truus
18.00 uur plev overl ouders GerardsJessen-Janssen; (Petruskoor)
Schoonus; plev uit dankbaarheid; gestplev
Maandag 7 januari
zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs en
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
Maria Hubertina Catharina Krux; pljrd
ev tev de H. Geest v allen, die in ons
bisdom en in de parochies gesteld zijn om
Pierre Meisen; plev. overl echtp Schmeitzleiding te geven
Krebs en Lisa Krebs; nadiensten: Ellie
19.00 uur gestev overl echtp KapteinCorbeij-Gieskens; Zef Lumens, Fien
Haagmans; overl echtpaar VerviersWijnen-Gruisen, Kurt v Oppen (samenzang)
Gieskens
Zondag 13 januari
Dinsdag 8 januari
Feest Doop van de Heer
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
11.30 uur gestplev overl fam Muyres19.00 uur v overl familie Jetten-Horricks
Maessen; gest.plev overl. fam CobbenWoensdag 9 januari
Cals; gestplev overl ouders Busard08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en
Helwegen; gest.plev Lies Roppe en overl.vd
fam. Roppe-Kissels; plev. overl ouders
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Queisen-Wessels; plev voor heilige
priesters, religieuzen en de vrede in de
wereld (Petruskoor)
Maandag 14 januari
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev Corry Close en familie
Dinsdag 15 januari
H. Arnold Janssen, priester
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev overl ouders SchaekensPeulen en zonen Jozef en Martin
Woensdag 16 januari
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; v
alle overl zusters vd Godd.Voorzienigheid
19.00 uur gestev v echtp Louis en Ellie
Corbeij-Gieskens; ev echtp Keymis-Buyink
Donderdag 17 januari
H. Antonius, abt
08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en
Hendriks; gestev em-past Eduard Hoenen;
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.30 uur Lof en Aanbidding (samenzang)
Vrijdag 18 januari
08.00 uur ev overledenen vd fam SmeetsBouwels; voor Ans Schnackers om
voorspraak van deken Tijssen
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
Zaterdag 19 januari
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
18.00 uur gestplev zielenrust v overl echtp
Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Cath
Krux; nadiensten Ellie Corbeij-Gieskens, Zef
Lumens, Fien Wijnen-Gruisen, Kurt v Oppen
(samenzang)

Zondag 20 januari
Tweede zondag door het jaar
Viering van het Heilig Vormsel, door Mgr.
E. de Jong, hulpbisschop van Roermond.
11.30 uur gestpljrd Guus van Aubel en v
Mia v Aubel-Arnoldts, gest.plev overl fam.
Pier-Weijzen; gestplev overledenen vd fam
Duynstee-van Basten Batenburg; gestpljrd
overl ouders Creemers-Cals; plev voor
heilige priesters, religieuzen en de vrede in
de wereld (samenzang)
Maandag 21 januari
H. Agnes, maagd en martelares
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08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
19.00 uur gestev overledenen vd fam
Stessen
Dinsdag 22 januari
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
19.00 uur v overl familie Jetten-Horricks
Woensdag 23 januari
08.00 uur tev OLVrouw v Lourdes
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
Donderdag 24 januari
H. Franciscus van Sales, bisschop en
kerkleraar
08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en
Hendriks
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
gestev Maria ten Dijck,
19.30 uur Lof en Aanbidding (samenzang)
Vrijdag 25 januari
Feest Bekering vd H. Apostel Paulus
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
voor Ans Schnackers om voorspraak van
deken Tijssen
19.00 uur gestev overl echtp Feron-Hoenen
en em-past. Eduard Hoenen; ev Maria ten
Dijck
Zaterdag 26 januari
HH Timoteüs en Titus, bisschoppen
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
ev overl grootouders Simonis-Tummers en
ouders Hage-Simonis,
18.00 uur pljrd overl ouders WijshoffBormans; gestplev zielenrust v overl echtp
Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
Catharina Krux; nadiensten: Ellie CorbeijGieskens, Zef Lumens, Fien WijnenGruisen, Kurt v Oppen (Samenzang)
Zondag 27 januari
Derde zondag door het jaar
11.30 uur gestpljrd Jo Göbbels; gestpljrd
Corry Strijbos; gest.pljrd overl echtp
Ritzen-Merckelbagh; plev Miny ReijndersKuijpers; plev voor heilige priesters,
religieuzen en de vrede in de wereld; pljrd
Antoinette Gruisen-Hendriks (Petruskoor)
Maandag 28 januari
H. Thomas van Aquino, priester en
kerkleraar
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08.00 uur v overl familie Jetten-Horricks
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen,
Dinsdag 29 januari
08.00 uur v overl echtgenoot
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Woensdag 30 januari
08.00 uur ev voor overl ouders en broer
Meerts
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 31 januari
H. Don Bosco, priester
08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en
Hendriks
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
19.30 uur Lof en Aanbidding (samenzang)
Vrijdag 1 februari
08.00 uur gestev tev H Hart v Jezus;gestev
echtp Caulfield-Tholen; v Ans Schnackers
om voorspraak van deken Tijssen
19.00 uur, ev Klaus Scheibe
Zaterdag 2 februari
Feest Opdracht vd Heer (Maria
Lichtmis)
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
ev voor priesterroepingen in parochie,
dekenaat en bisdom
18.00 uur Gezinsmis: gestplev zielenrust v
overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria
Hubertina Cath Krux; plev lev en overl fam
Dieteren en fam Hellbach, pljrd. Nou
Huiveneers; nadiensten v Zef Lumens, Fien
Wijnen-Gruisen, Kurt v Oppen
Zondag 3 februari
Vierde Zondag door het jaar
H. Blasius, bisschop en martelaar
11.30 uur Pl Zwd v Ellie Corbeij-Gieskens;
gestpljrd Sef en José Kleyen-Cals en overl

ouders Martens-Kleynen,; pljrd Joep Kamp;
plev voor heilige priesters, religieuzen en de
vrede in de wereld; (Petruskoor)
Maandag 4 februari
08.00 uur ev ter ere van de H. Geest voor
allen die in ons bisdom en in de parochies
zijn gesteld om leiding te geven
19.00 uur gestev v echtp Louis en Ellie
Corbeij-Gieskens; gestev echtp CaulfieldTholen;
Dinsdag 5 februari
H. Agatha, maagd en martelares
08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en
Hendriks; tev de H. Engelbewaarders uit
dankbaarheid voor bescherming en leiding
19.00 uur tev H Antonius en v overl ouders
en broers Meerts;gestev echtp CaulfieldTholen
Woensdag 6 februari
HH Paulus Miki en gezellen, martelaren
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
ev ter ere van St. Joseph v goede gezinnen
en de moed om godsdienstig te leven
19.00 uur gestev overl echtp Feron-Hoenen
en em-past. Eduard Hoenen
Donderdag 7 februari
08.00 uur ev overl ouders Leonard Dieteren
en Maria Brandts uit dankbaarheid
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.30 uur Lof en Aanbidding (samenzang)
Vrijdag 8 februari
08.00 uur gestev overl echtp KapteinHaagmans
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Zaterdag 9 februari
Heilige Scholastica, maagd
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

ST.-MICHIELSKERK
De aanvangstijden van de HH Missen zijn:
zondag 8.30 en 9.30 uur !!
Zondag 6 januari
Zondag 13 januari
Hoogfeest Openbaring des Heren
Feest Doop van de Heer
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
09.30 uur gestplev v zielenrust v overl
09.30 uur gestplev zielenrust v overl echtp
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
Catharina Krux; (samenzang)
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Catharina Krux; plev. ZEH Jo Simons
(samenzang)
Zondag 20 januari
Tweede Zondag door het jaar
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
09.30 uur gestpljrd Zus Cornelissen –
Konings; gestplev v zielenrust v overl
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
Catharina Krux (samenzang)
Zondag 27 januari
Derde 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)
Zondag 3 februari
Vierde Zondag door het jaar
H. Blasius, bisschop en martelaar
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
09.30 uur gestpljrd v Harry Flecken; gestplev
zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs en
Maria Hubertina Catharina Krux; (samenzang)

Denkt u aan uw kerkbijdrage?!
(zie blz. 6)
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!
Zondag 6 januari
Hoogfeest Openbaring des Heren
10.30 uur voor overl echtp Caulfield-Tholen
Voorlevende en overleden leden van het
Aartsbroederschap, voor de intenties van de
erven Robertz. (basiliekkoor)
Dinsdag 8 januari
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 10 januari
10.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans
en leden vd Aartsbroederschap, voor overl
echtp Caulfield-Tholen,voor de intenties v.d.
erven Roberts
Zaterdag 12 januari
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Zondag 13 januari
Feest Doop van de Heer
10.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen,
voor de intenties v.d. Erven Robertz
Dinsdag 15 januari
H. Arnold Janssen, priester.
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 17 januari
H. Antonius, abt
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10.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans
en leden vd Aartsbroederschap, voor overl
echtp Caulfield-Tholen, voor de intenties
v.d. erven Robertz
Zaterdag 19 januari
09.00 uur voor overl echtp Caulfield-Tholen
Zondag 20 januari
Tweede zondag door het jaar
10.30 uur voor overl echtp CaulfieldTholen, ter intentie van René Busc en Fien
Busc-Janssen, voor overl. ouders Pennersvan Helden en zoon Harrie Penners, voor
intenties v.d erven Robertz (Basiliekkoor)
Dinsdag 22 januari
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 24 januari
H. Franciscus van Sales, bisschop
10.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans
en leden vd Aartsbroederschap, overl echtp
Caulfield-Tholen, voor Pierre Scheimts,
voor de inetnties v.d. erven Robertz
Zaterdag 26 januari
HH Timotiüs en Titus, bisschoppen
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Zondag 27 januari
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Derde Zondag door het jaar
10.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen
voor de intenties v.d. erven Robertz
Dinsdag 29 januari
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 31 januari
H. Don Bosco, priester.
10.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans
en leden vd Aartsbroederschap, voor overl
echtp Caulfield-Tholen, jrd v Felix Herzig
en v overl familie Vredegoor, v de intenties
v.d. erven Robertz
Zaterdag 2 februari
Feest Opdracht vd Heer (Maria
Lichtmis)
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Zondag 3 februari

Vierde Zondag door het jaar
H. Blasius, bisschop en martelaar
10.30 uur voor de levende en overleden
leden v.h Aartsbroederschap, voor overl
echtp Caulfield-Tholen, voor de intenties
v.d. erven Robertz (Basiliekkoor)
Dinsdag 5 februari
H. Agatha, maagd en martelares
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 7 februari
10.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans
en leden vd Aartsbroederschap, voor overl
echtp Caulfield-Tholen, v de erven Robertz
Zaterdag 9 februari
Heilige Scholastica, maagd
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen

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: kantoor-fedpetrus@123telcom.nl
of naar digitaalparochieblad@kpnmail.nl

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

H.COMMUNIE VOOR AAN HUIS GEBONDENEN
Op vrijdag 1 februari (1e 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? Meld dit dan op de pastorie: tel. 4513381.

STAND VAN ZAKEN URNENHOF
Zoals vorige keer al gemeld is de verbouwing van de Bernadettekerk om deze geschikt te
maken als Urnenhof officieel opgeleverd. De volledige plannen voor de inrichting van de
Urnenhof en een exploitatie-begroting liggen nu ter goedkeuring bij het bisdom. We
hopen deze maand een positief besluit van het bisdom tegemoet te zien.

BELANGSTELLENDEN VOOR DE 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
PAROCHIEBLAD H. PETRUS EN H. MICHAËL – H. BERNADETTE – H. PAULUS
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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

KERKBALANS 2013:
EEN KERK IS VAN BLIJVENDE WAARDE
De wereld draait door - net zoals de parochie. Weliswaar is er geen mogelijkheid meer
voor de eredienst in de eigen wijk, en moeten we hiervoor wat verder van huis, maar alle
zaken gaan gewoon door. Het pastorale team blijft haar werkzaamheden verrichten, net
zoals de vrijwilligers buiten het kerkgebouw. Ziekenbezoek, rouwbezoek en uitvaart,
voorbereiding van de kinderen op Eerste Heilige Communie en H.Vormsel enzovoort,
enzovoort. En van dit alles mogen de parochianen gebruik maken, in de eigen wijk en in
een ander kerkgebouw. We hopen dan ook dat u blijft deelnemen aan de kerkbijdrage.
Uw kerkbijdrage kunt u overmaken op bank/gironummers zoals u die vindt aangegeven
op blz 6.

OPENBARING DES HEREN

Zaterdag 5 jan
Maandag 7 jan
Woensdag 9 jan

19.00 u. Jrd Lies Tummers -Tangelder
19.00 u. OLV van Lourdes
19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
DOOP VAN DE HEER

Zaterdag 12 jan
Maandag 14 jan
Woensdag 16 jan

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

Zaterdag 19 jan
Maandag 21 jan
Woensdag 23 jan

2E ZONDAG DOOR HET JAAR
19.00 u. OLV van Lourdes
19.00 u. Willy van Hees en overl. Ouders Keijzers-Franken
19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven

Zaterdag 26 jan

3E ZONDAG DOOR HET JAAR
19.00 u. Patroonsfeest H. Paulus
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Maandag 28 jan
Woensdag 30 jan

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

Zaterdag 2 feb
Maandag 4 feb
Woensdag 6 feb

4E ZONDAG DOOR HET JAAR
19.00 u. OLV van Lourdes
19.00 u. OLV van Lourdes
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
Donderdagmorgen is de kerk van 10.00 - 12.00 u. geopend voor stil gebed.
Digitaal Parochieblad : Mail uw adres naar digitaalparochieblad@kpnmail.nl
Misintenties voor het volgende parochieblad opgeven tot 30 januari bij:
Diaken R. Fleischeuer 4528072, Administratie 4512275,
Het Priesterteam, Kerkbestuur of assistente sacristie.
gedoopt: Jason, zoon echtp Janssen-Kurstjens, Lupinestraat 9; 18 nov 2012.
Gefeliciteerd, Wij bidden dat Jason onder de goede zorgen van zijn ouders,
peetouders en van de hele geloofsgemeenschap, moge opgroeien tot een goed
christen.
Overleden: Mini Stevelmans, Harmonstraat 13, 60 jaar
18-11-2012
Moge zij rusten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer.

PLANNING PAROCHIEBLAD IN 2013
Aan het begin van het jaar des Heren 2013 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!
Overzicht verschijning Parochiebladen 2013
Parochieblad

kopij aanleveren vóór

blad nr 3 (looptijd 9 feb - 23 maart)
blad nr 4 (looptijd 23 maart -4 mei)
blad nr 5 (looptijd 4 mei -15 juni)
blad nr 6 (looptijd 15 juni – 27juli)
blad nr 7 (looptijd 27 juli – 7 sept.)
blad nr 8 (looptijd 7 sept. – 19 okt.)
blad nr 9 (looptijd 19 okt. – 30 nov.)

1 februari
15 maart
26 april
7 juni
19 juli
30 augustus
11 oktober
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Pastoraal Team:
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

Contact:

4512275
4516089
4512628
4513381
4528072
Centrale administratie parochiecluster: 4512275
Kloosterplein 10 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 u !!

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

Denkt u aan uw
kerkbijdrage?!
(zie blz 6)

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 bemint, 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)
Het volgende parochieblad no 3 verschijnt op 9 februari en loopt tot 23 maart 2013.
Kopij hiervoor aanleveren vóór 1 februari op de administratie.
Kloosterplein 10 - kantoor-fedpetrus@123telcom.nl
Voor opgave abonnement parochieblad: Administratie 046-4512275
of schrijf naar: Kloosterplein 10 - 6131 EP Sittard
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