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Troost in de Basiliek
Wat zoek je
tussen eeuwenoude stenen
in deze basiliek?
Wat je troosten kan ?
Terugkeer naar toen alles beter scheen?
Terug naar toen je jong en onbevangen
naar mensen ging ?
Terug naar de lente van je dromen
je eerste liefde?
Terug naar je verloren ik,
naar die andere (wederhelft) in jou?
Of zoek je hier de troost van het begrip
voor je verlangen, je verlorenheid,
de diepte van het water dat je aan de lippen staat,
het donker van de afgrond,
de hoogte van de muren om je heen,
het zilte van je tranen ?
Of zoek je hier de nieuwe dageraad,
de troost van het licht,
het groene land na de woestijn,
bemoediging voor morgen, beloftevolle woorden,
de Mens die met je verder gaat, naar wie je zeggen zal:
“Jij mag er zijn voor mij, ik zal er altijd voor je zijn“
(tekst aangetroffen in de kathedraal van Mechelen (B). Auteur: deken Paul van
Hertbruggen)

Diakenwijding ex-acoliet Herman Schaepman
Op woensdag 18 juni j.l. werd in de basiliek van St. Paulus buiten de Muren in Rome
Herman Schaepman tot diaken gewijd. Herman Schaepman (46 jaar) is vele jaren
misdienaar en acoliet geweest in de Onze Lieve Vrouwebasiliek. Het volgend jaar
hoopt hij in Den Bosch tot priester gewijd te worden en mogen wij in onze kerk nog
eens een neomistenfeest gaan beleven. Hij studeert sinds enkele jaren aan het
Internationale Bedacollege in Rome, een seminarie voor zogenaamde late roepingen.
Een deputatie uit Maastricht woonde de wijding in Rome bij. Een hartelijke
gelukwens aan de nieuwe diaken en toekomstig priester. Na zijn wijding tot priester
zal Herman werkzaam zijn in het bisdom Den Bosch.
Mijmeringen van een stadspastoor
Het is een wereld van verschil als je aanwezig mag zijn bij een belangrijke
gebeurtenis als een wijding zoals hierboven vermeld. Aanwezig in de immense
basiliek Paulus buiten de muren, waar wij ons verzamelden afgelopen woensdag : de
familie van Herman, zijn vrienden en enkele bevriende priesters. Als pastoor van de
wijdeling voelde ik mij geroepen erbij te zijn. Ik dacht ‘Rome’ voldoende te kennen
sinds mijn studententijd vijftig jaar geleden. Maar nu dat besef deelgenoot te zijn van
het roepingsproces van een parochiaan in een totaal andere tijd! Je eigen verleden
flitst door je heen. Onverwacht wordt je geraakt door het besef dat je nog steeds deel
uitmaakt van de een wereldkerk. Ervaringen rijker als je geworden bent door vallen
en opstaan. Ook dat staat de priesterkandidaat te wachten. Bidden om voldoende
moed om het vol te houden, liefst met vreugde.
’s Anderendaags kwamen we samen in de Sint Pieter: daar vierden we de
Eucharistie in de kapel waar paus Johannes Paulus II ligt opgebaard. Herman preekt
op het thema van Sacramentsdag : “Blijf dit doen tot gedachtenis aan Mij “. Bekende
woorden die ineens een grote betekenis krijgen.
Toen al mijn reisgenoten vertrokken waren naar andere oorden, heb ik een lange
wandeling gemaakt met vele halteplaatsen: wonderlijk die Eeuwige Stad alsof de
gebrokenheid van de tijd er geen vat op krijgt!
Of ben ik nu aan het zweven, met het hoofd in de wolken..? Want het blijft
oppassen geblazen: het verkeer is hectischer dan ooit. Ook ‘Rome’ blijft van deze
tijd!
Pastoor
Eerste communieviering
Philine is een van vele kindjes die de afgelopen maand de eerste communie hebben
gedaan, niets bijzonders maar toch! Toen de ouders van Philine die buiten de stad
wonen vroegen om de voorbereiding van de communie, heb ik het geluk gehad een
parochiaan gevonden te hebben die deze catechese op zich wilde nemen.. Met veel
liefde en toewijding is Philine door Anke George-Dovermann toegerust voor het
ontvangen van de H. Communie. Op de dag van het feest heeft Anke, zelf moeder van
twee opgroeiende kinderen op voortreffelijke wijze aan de parochianen haar zending
verantwoord. Komend jaar proberen we dit geslaagde experiment te kunnen
uitbreiden. Er zijn steeds meer ‘zwerfkindjes’ van wie de ouders zoekende zijn naar
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een goede voorbereiding want steeds meer scholen laten het afweten. De Slevrouwe
probeert op deze wijze in een leemte te voorzien. U kunt zich nu al opgeven of nadere
informatie inwinnen.
Vrienden van de Slevrouwe
Het nieuwe orgel dat in feite meer dan 200 jaar oud is, blijkt een juweeltje. Mede
dankzij het voortreffelijke orgelspel van onze organist Hans Leenders, voelden de
vrienden van de Slevrouw zich verwend. Als solo-instrument en als
begeleidingsinstrument klinkt dit instrument dankzij de goede akoestiek van onze
kerk. Heel bijzonder. We hopen in de toekomst dit orgel ook te gebruiken voor
gebedsdiensten rond de kerkelijke feestdagen.
MultiCultiPositivo
Zo heet het Magazine dat op 3 juli op feestelijke wijze wordt gepresenteerd in het
Broeklandcollege Hoensbroek. De Pastoor en de Broederschap van Slevrouwe zijn
hierbij uitgenodigd. De jubilerende Sterre der Zee en haar Broederschap zijn namelijk
een belangrijk item in de zevende editie van dit jaarlijkse Magazine, dat een beeld
schetst van alle activiteiten die het Broekland (vmbo) aanbiedt in het kader van
burgerschapsvorming. Zo hebben leerlingen van deze school een kunstwerk
ontworpen en gemaakt, geïnspireerd door de devotie tot Maria Sterre der Zee. Dit
kunstwerk “Sea never dry” is te zien in de tentoonstelling in de kruisgang. Daar zijn
ook andere werken van scholen te zien die bij Slevrouwe betrokken zijn. Ruimte
geven aan de betrokkenheid van jongeren bij de Mariaverering is namelijk een
belangrijke doelstelling van de jubilerende Broederschap. Zo worden in opdracht van
de Broederschap speciale lessen gegeven in basisscholen en scholen voor voortgezet
onderwijs in Maastricht rondom de verering van Maria. Ook komt er in het najaar een
wandeling beschikbaar voor de jeugd door de Mariastad Maastricht. Intussen is
Slevrouwe dit jaar ook al door vier scholen bezocht.
Op maandag 8 september aanstaande wordt er voor belangstellenden vanaf 20.00
uur een informatieavond georganiseerd waarbij een beeld wordt geschetst van de
educatieve activiteiten die de Broederschap onderneemt. U kunt deze datum alvast
noteren, want u bent hiervoor hartelijk uitgenodigd. In het parochieblad van augustus
komen we op deze informatieavond terug.
15 augustus: feest van Maria
U weet dat in Maastricht tradities bliksemsnel kunnen ontstaan. U herinnert zich nog
het “Slevrouwetuurtsje” dat u het vorig jaar is aangeboden na de hoogmis, en later op
de dag door de horecaondernemers op het plein. Wellicht krijgt dit initiatief een
vervolg en is deze traditie een feit. De werkgroep die het vorig jaar voor de
verspreiding heeft zorg gedragen staat weer in de startblokken. De verjaardag van
Maria moet toch ook buiten het kerkgebouw gevierd worden!
Met de Slevrouwe naar Lourdes
Er zijn nog plaatsen in de bus! Is er nog twijfel over het wel of niet meegaan? Kom
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op, we hebben een gezellige groep bij elkaar, je krijgt er geen spijt van! Dus schrijf je
in voor de bedevaart naar Lourdes, van 16 tot 24 september, samen met pastoor
Kurris. Voor meer informatie: Maurice Verhey, tel. 06-53163625 of mail:
mtjmverhey@ziggo.nl
Kerk en Wereld Dank U wel!
Onlangs stonden wij weer met onze mandjes aan de kerkdeur. Dit keer voor de
Pinkstercollecte in het kader van de Week van de Nederlandse Missionaris. U hebt
gul gegeven! De opbrengst bedroeg € 915,49. Namens de Nederlandse Missionaris en
vooral namens onze eigen Maastrichtse Missionarissen (die van us) heel hartelijk
bedankt!
Nu wij toch aan het bedanken zijn: wij zijn alle goede gevers van de laatste tijd
zeer erkentelijk voor hun bijdragen, groot of klein. Zoals u weet, gaat uw geld via
Kerk en Wereld rechtstreeks naar een aantal uitermate goede doelen. Naar mensen in
nood. Naar kinderen die het niet verdienen straatarm te zijn. Naar babyweesjes. Naar
een aantal zwaar gehandicapte meisjes. Naar dove en blinde kinderen. Naar kleine
schooltjes en ziekenhuizen. Naar plekken waar gebrek heerst en hulp broodnodig is.
Namens al degenen, die mede dankzij Uw bijdragen geholpen zijn: Dank U wel!
Bescheidenheid is een deugd, maar in dit geval niet. Met een flinke dosis
onbescheidenheid blijven wij een dringend beroep doen op uw goedgeefsheid. Geld
blijft nodig;nodig om te kunnen helpen! Uw bijdrage is zeer welkom op rek.nr.
NL05ABNA0640183107 t.n.v. RK Par. Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming
Maastricht, inzake Kerk en Wereld. Weer heel erg bedankt! En voor zover van
toepassing: Fijne Vakantie!
Jos Burg-Gilissen, KenW
Openingsconcert 54e Orgelfestival Maastricht met Studium Chorale
Op zondag 6 juli aanstaande opent in de Sint-Servaasbasiliek de 54e jaargang van het
orgelfestival Maastricht L’Europe & l’Orgue met een optreden van Studium Chorale
onder leiding van Hans Leenders, en aan het orgel Jo Louppen. De entree voor dit
bijzondere concert bedraagt € 10. Op de dinsdagen erna (tot en met 19 augustus) kunt
u vanaf 20.00 uur voor het luttele bedrag van € 5 genieten van een aantal toporganisten die een concert zullen geven in de Onze Lieve Vrouwebasiliek of de Sint
Servaasbasiliek. Marcel Verheggen geeft de aftrap, en nu eens niet in ‘zijn’ Servaas,
maar in de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek. Op alle tussenliggende vrijdagen zijn er
bovendien gratis marktconcerten (12.30-13u) in de Sint-Matthiaskerk.
Voor de maand juli luidt het programma:
Zondag 6 juli: Openingsconcert Sint-Servaasbasiliek, 16.00u: Studium Chorale o.l.v.
Hans Leenders; Jo Louppen, orgel; Entree € 10
Dinsdagavondconcerten ‘Servaas / OLV‘ om 20u, entree € 5
Dinsdag 8 juli: Marcel Verheggen, Onze-Lieve-Vrouwebasiliek (!)
Dinsdag 15 juli: Pieter Dirksen, Onze-Lieve-Vrouwebasiliek
Dinsdag 22 juli: Daniel Bruun (DK), Onze-Lieve-Vrouwebasiliek
Dinsdag 29 juli: Stephan Debeur (D), Sint-Servaasbasiliek
Meer info: www.orgelfestivalmaastricht.nl
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PAROCHIENIEUWS
Zondag 29 juni Hoogfeest van de H.H. Petrus en Paulus, apostelen
9.00 H. Mis;
10.00 Latijnse Hoogmis; voor Ans van Wel-Bollen; voor de overleden zoon Marcel
Heeren; voor Bep Küppers-Münninghoff (1e jd) en voor haar echtgenoot Jos
Küppers
11.30 H. Mis; voor Ton Renkens (jrd)
17.00 Vespers
Maandag 30 juni
9.30 H. Mis; voor Ferd Gielen
Dinsdag 1 juli
9.30 H. Mis
Woensdag 2 juli
9.30 H. Mis
Donderdag 3 juli Feest van de H. Apostel Tomas
9.30 H. Mis; voor de overledenen van de familie Notten-Pans
Vrijdag 4 juli Eerste vrijdag van de maand
9.30 H. Mis; voor echtelieden Hijnens-Guisson (st)
Zaterdag 5 juli Eerste zaterdag van de maand – Maria op zaterdag
9.30 H. Mis; voor de gebedsgroep van de Sterre der Zee; voor de levende en
overleden leden van de broederschap van Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee;
voor Mia Delnooz-Close
15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid
17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte
Zondag 6 juli Veertiende zondag door het jaar
9.00 H. Mis; voor ouders Havinga
10.00 Latijnse Hoogmis, met zang door het Basilicakoor: Missa antiqua (W.
Menschick), O taste and see (R. Vaughan Williams), Ave Maria (H. Leenders);
voor de heer A. Rooyakkers (st); voor Edmee, Danielle en Huub Mingels (st);
voor Thom en Bertie Kolkena-Brussel (jrd)
11.30 H. Mis; voor echtelieden van Els-Hitz (st); voor Ben Verhey (jrd)
Maandag 7 juli
9.30 H. Mis, voor de familie van de Zusters onder de Bogen; voor de overledenen
van de familie Peltzer (st); voor de overleden zoon Marcel Heeren
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Dinsdag 8 juli
9.30 H. Mis; voor Theo Bovens
Woensdag 9 juli Feest van de H.H. Martelaren van Gorcum
9.30 H. Mis; voor mevr. H. Willems-Schoenmaecker (6wd)
Donderdag 10 juli
9.30 H. Mis; uit dankbaarheid b.g.v. 42-jarig huwelijksjubileum
Vrijdag 11 juli Feest van de H. Benedictus, abt, patroon van Europa
9.30 H. Mis; voor de overledenen van de familie Selis-Hendriks (st), voor Victoire
Cremers-Kerpen
Zaterdag 12 juli Maria op zaterdag
9.30 H. Mis; voor Mia Delnooz-Close
15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid
17. 00 Engelstalige H. Mis in de crypte
Zondag 13 juli Vijftiende zondag door het jaar
9.00 H. Mis
10.00 Latijnse Hoogmis; voor Monique Janssen (1e jrd); voor de overleden leden van
de Société Redoute
11.30 H. Mis; voor de overleden familieleden Janssen-Pelzer; voor Jac Vos
Maandag 14 juli
9.30 H. Mis
Dinsdag 15 juli Gedachtenis van de H. Bonaventura, priester en kerkleraar
9.30 H. Mis
Woensdag 16 juli
9.30 H. Mis
Donderdag 17 juli
9.30 H. Mis; voor de Zusters onder de Bogen; voor Adrianus van den Eijnden
Vrijdag 18 juli
9.30 H. Mis
Zaterdag 19 juli
9.30 H. Mis; voor Mia Delnooz-Close
15.30 - 16. 30 Biechtgelegenheid
17. 00 Engelstalige H. Mis in de Crypte
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Zondag 20 juli Zestiende zondag door het jaar
9.00 H. Mis; voor broers Wijckerheld-Bisdom; voor Bèr Ronda
10.00 Latijnse Hoogmis; voor Bart Belfi (jrd)
11.30 H. Mis; voor M.H. Peltzer (st
Maandag 21 juli
9.30 H. Mis
Dinsdag 22 juli Gedachtenis van de H. Maria Magdalena
9.30 H. Mis; voor de familie van de Zusters onder de Bogen
Woensdag 23 juli Feest van de H. Birgitta, kloosterlinge, patrones van Europa
9.30 H. Mis
Donderdag 24 juli H. Christoffel, martelaar, patroon van de kathedraal en de
stad Roermond
9.30 H. Mis
Vrijdag 25 juli Feest van de H. Jacobus, Apostel
9.30 H. Mis; voor echtelieden Hijnens-Guisson (st)
Zaterdag 26 juli Gedachtenis van de H. Joachim en Anna, ouders van de H.
Maagd Maria
9.30 H. Mis; voor Mia Delnooz-Close; voor de levenden en overledenen van de
familie Hoppers-Gare
15.30 - 16. 30 Biechtgelegenheid
17. 00 Engelstalige H. Mis in de crypte
Zondag 27 juli Zeventiende zondag door het jaar
9.00 H. Mis
10.00 Latijnse Hoogmis; voor de overledenen van de familie Eras-Bonhomme; voor
Johanna Kramer
11.30 H. Mis; voor de levenden en overledenen van de familie Reinders-Thijssen
(st); voor Ferd en Jeanne Gielen-Drehmanns en Han Gielen; voor Hans Kreijns
Maandag 28 juli
9.30 H. Mis; voor de levende en overleden Zusters onder de Bogen
Dinsdag 29 juli Gedachtenis van de H. Marta
9.30 H. Mis
Woensdag 30 juli
9.30 H. Mis
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Donderdag 31 juli Gedachtenis van de H. Ignatius van Loyola, priester
9.30 H. Mis
Vrijdag 1 augustus Eerste vrijdag van de maand
9.30 H. Mis; voor echtelieden Hijnens-Guisson (st)
15.00 Plechtige Huwelijksmis voor het buidspaar Rademakers-Aguirre
Zaterdag 2 augustus Eerste zaterdag van de maand – Maria op zaterdag
9.30 H. Mis; voor de gebedsgroep van de Sterre der Zee; voor de levende en
overleden leden van de broederschap van Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee;
voor Mia Delnooz-Close;
15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid
17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte
Zondag 3 augustus Achttiende zondag door het jaar
9.00 H. Mis
10.00 Latijnse Hoogmis; voor echtelieden Hijnens-Guisson (st); ter nagedachtenis
van Mia Hendriks
11.30 H. Mis; voor de heer Royakkers

PAROCHIENIEUWS
Zijn door het Sacrament van het Heilig Doopsel in onze Kerkgemeenschap
opgenomen:
Jorn op de Woerd
Denischa Nelissen
Guiletta Engelen
Mila Pellaers
Merie Jaspers
Raff Quodbach
Vicky Politsch
Céline Erens

COLOFON
Pastoor: A.M.W.J. Kurris, Onze Lieve Vrouweplein 7, 6211 HD Maastricht, tel. 043 - 321 38 54
Priester-assistent: H.G.M. Janssens, Sint Maternusstraat 4, 6212 BV Maastricht, tel. 043 - 851 62 60
Diaken: R. de la Haye, Misericordeplein 12 A, 6211 XK Maastricht, tel. 043 - 325 44 89 / 06 - 13 95 53 11
Koster: M. Pleunis, sacristie: tel. 043 - 321 32 55
Parochiekantoor: Stokstraat 46 A, tel. 043 - 356 1330, e-mail: info@sterre-der-zee.nl, woensdag en
vrijdag, 10-12 uur
Pastorie: O.L. Vrouweplein 7, 6211 HD Maastricht, tel. 043 - 321 38 54, dinsdag en vrijdag, 10-12 uur
Infopunt/Accueil in de kerk: geopend maandag van 13.00-16.00u dinsdag t/m zaterdag 12.00-17.00 uur
Parochiezaal: Stokstraat 46 A, 6211 GD Maastricht – Website: www. sterre-der-zee.nl
Banknummer: banknr. NL54ABNA0576118575, t.n.v. RK parochie Onze Lieve Vrouw
Tenhemelopneming, Maastricht
Kerk & Wereld (missionaire werkgroep): rek.nr. NL05ABNA0640183107 t.n.v. RK Par. Onze Lieve
Vrouw Tenhemelopneming, inzake Kerk en Wereld.
Kerkdiensten via Internet: Dagelijkse rechtstreekse uitzending H. Mis. De hoogmis op zondag is ook
terug te zien via onze site www.sterre-der-zee.nl
Sint Pieter: www.parochiesintpieter.nl
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