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HET ONZE VADER
De Aramese oervorm
Bron van Zijn, die ik ontmoet in wat mij ontroert,
Ik geef u een naam opdat ik u een plaats kan geven in mijn leven.
Bundel uw licht in mij - maak het nuttig.
Vestig uw rijk van eenheid nu,
uw enige verlangen handelt dan samen met het onze.
Voed ons dagelijks met brood en met inzicht.
Maak de koorden van fouten los die ons vastbinden aan het verleden,
opdat wij ook anderen hun misstappen kunnen vergeven.
Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden.
Uit u wordt geboren: de alwerkzame wil, de levende kracht om te handelen,
en het lied dat alles verfraait, en zich van eeuw tot eeuw vernieuwt.
Mijmeringen van een stadspastoor
Paginagroot staat zij afgebeeld in het meest prestigieuze damesblad Harpers Bazaar,
dankzij de nieuwe hoofdredacteur die de betekenis van de Sterre der Zee van huis uit
heeft meegekregen. Ik tref het modeblad aan in mijn brievenbus met begeleidend
schrijven : ‘toch zeker om trots op te zijn!”
De titel bij de afbeelding van het genadebeeld, gehuld in de nieuwe mantel luidt :
“Ga mee naar Maastricht, de stad waar zelfs de maagd Maria gekleed gaat in haute
couture”. Het zij zo, maar ik ben al gauw uitgekeken op de veelheid van de vele in
moderne outfit gestoken modellen. Maar alles is van glanzende kwaliteit. Vooral voor
de dames is het genieten.
Zelf zijn we bezig, zoals u weet, een magazine uit te geven onder de titel
“Slevrouwe”. Hierin geen modellen maar wel een ontvouwing van de betekenis van
het levend organisme : de kerk als vierende gemeenschap, als devotieplek en als een
concentratie van levende cultuur. We zijn méér dan een half jaar druk doende. Alles
heel laagdrempelig en toegankelijk.
Aanvankelijk spraken we over ‘glossy’. Maar dat is me door de achterbuurvrouw
sterk afgeraden. Zo trendy hoeft de kerk nu echt niet te zijn. Die heeft haar eigen
waarde. En nu de aanduiding ‘glossy’ in een kwaad daglicht is komen te staan, want

er circuleert blijkbaar ook een geweldsglossy in de islamitische wereld, moeten wij
dat woord maar gaan vermijden. Hoewel we geen vakjournalisten zijn, zijn we er toch
in geslaagd een magazine te ontwerpen dat recht doet aan de betekenis van de
Slevrouwe.
Aanvankelijk was de opzet heel materieel : geld in het laatje te krijgen voor de
afbetaling van de torens, thans hebben we veel sympathie gekregen over onze
intenties. Enfin, straks kunt u zelf genieten van ons magazine dat geen glossy mag
heten.
pastoor, redactielid
Gedenkboek Maastricht 600 jaar Sterre der Zee
Zondag 14 september is de laatste tentoonstellingsdag
van de expositie “Maria vol van Genade” in Centre
Ceramiek. Deze tentoonstelling heeft maar liefst
16.000 bezoekers getrokken.
Dan wordt tevens het gedenkboek “Maastricht,
600 jaar Sterre der Zee” gepresenteerd. Dit boek is
een uitgave van de Steunstichting Broederschap
O.L.Vrouw Sterre der Zee, die hiermee het 600-jarig
bestaan van het miraculeuze beeld viert.
Een andere reden om het boek uit te geven was het 300-jarig bestaan van de
Broederschap van Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee. Deze Broederschap, een van de
oudste van de stad, is niet alleen de erewacht van het beeld, ze is ook een drijvende
kracht achter het bevorderen van de devotie tot Slevrouw. Ook de geschiedenis van de
Broederschap komt aan bod in het boek, dat aangevuld met een dvd met tekst en
filmopnamen van het jubileumjaar geleverd wordt.
Het van 250 kleurenfoto’s voorziene boek verhaalt de geschiedenis van het beeld,
dat pas na vele omzwervingen in de kapel van de Onze Lieve Vrouwebasiliek terecht
kwam. Schrijvers van het boek Maastricht 600 jaar Sterre der Zee zijn: Régis de la
Haye, Ben Janssens, Ruud Philips, Jacques van Rensch en Lou Spronck De
eindredactie was in handen van Sjef Vink. Foto- en videobeelden zijn van Harry
Paping en Jos van Bergen.
Zondag 14 september om 14.00 uur, toetst schrijver/journalist Gerard Kessels de
historische waarde van het boek aan de hand van een interview met Régis de la Haye,
de diaken van de kerk en mede-auteur van het boek. Daarna zal het eerste exemplaar
worden aangeboden aan pastoor Alfons Kurris.
Mensen die hebben ingetekend voor het boek, of het alsnog willen kopen voor €
28,50 kunnen het na afloop (rond 15.00 uur) in Centre Ceramiek, of daarna in de
Accueil achter in de Onze Lieve Vrouwebasiliek afhalen.
Laatste Maria-wandeling: In de voetsporen van Maria
Voor iedereen die dat nog niet gedaan heeft: op zaterdag 13 september kunt u voor de
laatste keer mee met de rondleiding en wandeling door historicus Emile Ramakers.
Hij is een van de samenstellers van de tentoonstelling en zal dieper ingaan op de rol
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van Maria in de Bijbel en de rol die zij door de eeuwen heen gespeeld heeft in het
katholieke geloof. Na de koffie volgt een stadswandeling in de voetsporen van Maria:
natuurlijk gaat u voor een gedeelte de meer dan 400 jaar oude bidweg voor Maria
lopen, maar Ramakers heeft ook andere, minder bekende Mariaplaatsen voor u in
petto. Deelname € 6,00 (€ 5,00 voor bibliotheekleden), korting alleen in voorverkoop.
Deelnameprijs is inclusief koffie bij Coffeelovers Avenue. Reserveren via
klantenservice@maastricht.nl of 043-350 560.
75 jaar Sint-Pieter, met Leo Fijen
De kerk van Sint-Pieter Beneden viert dit jaar haar 75-jarig bestaan. En dat terwijl we
in de kranten lezen dat er weer drie kerken dichtgaan in de stad en er nog maar een
paar zullen overblijven. Zullen wij daar bij horen? Dat hangt van onszelf af. Als met
name de jongere generatie katholieken blijft meedoen, zal dat lukken. Ikzelf en de
meeste vrijwilligers en huidige kerkbezoekers zullen het eeuwfeest niet meer beleven.
Het is aan de jongere generatie om de parochie verder te dragen. Dus kom eens af en
toe de liturgie meevieren en neem een kleine taak op u, als u de kerk iets waard is. We
hebben u nodig.
Over de kansen die de lokale geloofsgemeenschap heeft om te overleven, komt op
maandag 6 oktober ook tv-presentator Leo Fijen van de KRO met ons nadenken. We
nodigen u daarvoor uit, om 19.00 uur in het buurtcentrum aan de Pastoor Kribsweg
14a.
pastoor Frans Delahaye
Kerk en Wereld: 5 kleine mooie meisjes
Wij kregen weer post uit India. Brieven van onze sponsorkindjes uit Honavar,
Karnataka, India. Bij elke brief een tekening en een foto. Voor de foto hadden de
meisjes kennelijk hun mooiste jurkje aangedaan. Heel vrolijk, heel kleurrijk. Mooie
namen hebben ze: Joyline, Sylvia, Valentin, Princiya en Reeyani. En ze hebben
prachtig getekend. Op elke tekening schijnt de zon, hoewel die vaak in hun eigen
leventje ontbreekt. De kinderen komen uit arme gezinnen, hebben vaak geen moeder
of geen vader of zijn helemaal ouderloos.
Mede dankzij uw bijdragen aan Kerk en Wereld zijn wij in staat deze meisjes te
sponsoren. D.w.z. zij kunnen naar het St. Ignatius Health & Education Centre in
Honavar, waar zij liefdevol worden opgevangen en waar zij worden opgeleid en
begeleid op de weg naar een beter leven. Dat is mooi! Je kunt je geld slechter
besteden!
De begeleidende brief van Sr Maria Goretti, directeur van het Health and
Education Centre in Honavar, opent met de zin “All kids need is a little help, a little
hope, and someone who believes in them” (Magic Johnson).
Wilt U onze 5 kleine mooie meisjes en al die andere kinderen van het St. Ignatius
Centre a little help and a little hope geven, dan kan dat heel eenvoudig door een
bijdrage over te maken op ons rek.nr. NL05ABNA0640183107 t.n.v. RK Par. OLV
Tenhemelopneming inzake Kerk en Wereld.
Namens onze 5 kleine mooie meisjes Hartelijk Bedankt!
Jos Burg-Gilissen, KenW
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Noteert u alvast …
Op vrijdag 10 oktober vieren we weer het feest van Onze Lieve Vrouw Sterre der
Zee. De dag begin om 9 uur met de plechtige gezongen Lauden. Om 10 uur zal onze
bisschop, mgr. Frans Wiertz, voorgaan in de plechtige Eucharistieviering. Vanwege
de afsluiting van de restauratieprojecten van de torens, en de herinrichting van de tuin
aan de Stokstraat, zal de bisschop het eerste exemplaar in ontvangst mogen nemen
van de het “holy magazine”. Om 14.30 uur is dan de ziekenzegening.
Zaterdag 11 oktober vindt de pelgrimswandeling plaats van de Sterre der Zeekapel
van Winthagen naar de Onze Lieve Vrouw.
Einde renovaties ?
Nu de werkzaamheden aan de St. Josephtoren bijna zijn afgerond, is het einde van
jaren van restauraties aan onze Basiliek nu in zicht. Er is in de afgelopen jaren heel
veel werk verricht. En dat is te zien. Zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant.
Ook wordt de tuin aan de Stokstraatzijde van de Basiliek opnieuw ingericht. De Onze
Lieve Vrouwe Basiliek bepaalt dan weer de skyline van Maastricht. In volle glorie!
Is het einde van renovaties in zicht? Voorlopig wel. Maar een monumentaal pand
als de Basiliek vraagt steeds weer van het kerkbestuur om goed zicht te houden op de
bouwkundige staat. Ook is het belangrijk dat de aanwezige kunst in een optimale
conditie wordt gehouden. We willen immers dat dit mooie culturele erfgoed voor het
nageslacht bewaard wordt. De grote restauraties van de afgelopen jaren waren een
enorme klus. We nemen u graag mee in de restauratiewerkzaamheden van de
afgelopen jaren:
- 2005-2006 Renovatie pand Stokstraat 46 tot parochiehuis, winkel en appartement
alsmede renovatie schatkamer
- 2006 Gevellijsten noord- en zuidgevel
- 2007 Conservering en herstel dakkappen inclusief aanpassingen gewelven i.v.m.
ARBO-wetgeving
- 2008-2009 Restauratie torenspits en toren noord-west (O.L.V.plein)
- 2009-2010 Restauratie torenspits en toren zuid-west (O.L.V.plein)
- 2010 Restauratie muren kruisgangen en aanleg riolering pandhof
- 2013-2014 Restauratie torens oostbouw (Stokstraat) incl. herinrichting terrein
Ook zijn enkele bijzondere projecten gerealiseerd:
Jubileum 50 jaar Basiliek (bootprocessie en openluchtspel, 2008); electronisch
sluitplan gehele complex (2010), restauratie Piëta, restauratie Romeinse toren
pandhof, vloerbedekking priesterkoor, vernieuwen conopeum, camerabewaking en
uitzenden missen (2011), restauratie altaar Sterre der Zee (2012); vernieuwen
verlichting kerk (2011/12), renovatie 'Hemel' (2014), overbrengen en restaureren
orgel Stadhuis (2014), regeling CV parochiehuis (2014).
Financieel gezien zijn de eindjes aan elkaar geknoopt. Subsidies en bijdragen van
sponsoren waren en zijn een grote steun, maar ook de Vrienden van de Onze Lieve
Vrouwe Basiliek hebben zich niet onbetuigd gelaten. Ze hebben in de afgelopen 10
jaar zo’n € 150.000 bijgedragen aan de diverse restauraties. Een respectabel bedrag.
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Met de Slevrouwe naar Lourdes!
Nog even, en het is zo ver. Dinsdag 16 september a.s. vertrekt onze bus met zo’n 35
bedevaartgangers in alle vroegte naar Lourdes. Een mooie tocht door Frankrijk gaat
daaraan vooraf waarbij wij o.a. de kathedraal in Metz en het klooster met de baar van
de H. Bernadette in Nevers zullen gaan bezoeken.
Pastoor Kurris zal ons tijdens de bedevaart als een echte herder vergezellen. Een
mooie groep van 35 personen zal samen met hem de reis maken; zij vertrouwen op
een gezegende bedevaart met daarnaast veel gezelligheid, plezier en hopelijk ook
goed weer (daar hebben wij deze zomer lang op moeten wachten!).
Op onze website www.sterre-der-zee.nl zullen wij u met tekst en foto’s op de
hoogte houden van onze belevenissen in Lourdes.
Maurice Verhey, reisleider
Mysterieus
Er gebeuren de laatste tijd soms rare dingen in onze kerk. Enkele weken geleden werd
in de crypte, na een doopviering, het schelpje meegenomen. Onlangs werden, ook na
een doopviering in de crypte, de twee vaatjes olie meegenomen. Zou de eerlijke
vinder ze willen terugbrengen?

PAROCHIENIEUWS
Zondag 7 september Drieëntwintigste zondag door het jaar
9.00 H. Mis; voor Arnold Wijckerheld-Bisdom
10.00 Latijnse Hoogmis; voor Maria Helena Loontjens (jrd) (st); voor echtelieden
Speet-Luder (st)
11.30 H. Mis; voor overleden ouders Smeets Frissen (st); voor de overleden ouders
Stienen, Lemmens en Simons; voor Peter Thijsen (jrd); voor echtelieden Ten
Horn-Schoonbrood (st)
17.00 Vespers
Maandag 8 september Feest van Maria Geboorte
9.30 H. Mis; voor Ignace Janzewski; uit dankbaarheid
Dinsdag 9 september
9.30 H. Mis; voor Theo Bovens
Woensdag 10 september
9.30 H. Mis; uit dankbaarheid
Donderdag 11 september
9.30 H. Mis; voor de overledenen van de familie Notten-Pans
Vrijdag 12 september
9.30 H. Mis
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Zaterdag 13 september Gedachtenis van de H. Johannes Chrysostomus, bisschop
en kerkleraar
9.30 H. Mis; voor Mia Delnooz-Close
15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid
17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte
Zondag 14 september Feest van Kruisverheffing
9.00 H. Mis
10.00 Latijnse Hoogmis; voor Ferdinand Lodewick (st); uit dankbaarheid b.g.v. 50
jarig huwelijksjubileum van het echtpaar Geelen-Hock
11.30 H. Mis; voor de levenden en overledenen van de familie Hans Leufkens (st);
voor Giel Brummer (6wd)
17.00 Vespers
Maandag 15 september Gedachtenis van de H. Maagd Maria, Moeder van
Smarten
9.30 H. Mis; voor de intenties van de familie de Kleermaker-Indemans (st)
Dinsdag 16 september Gedachtenis van de HH. Cornelius, paus, en Cyprianus,
bisschop, martelaren
9.30 H. Mis
Woensdag 17 september Gedachtenis van de H. Lambertus, bisschop van
Maastricht en martelaar
9.30 H. Mis
Donderdag 18 september
9.30 H. Mis
Vrijdag 19 september
9.30 H. Mis
Zaterdag 20 september Gedachtenis van de H.H. Andreas Kim Taegon, priester,
en Paulus Chong Hasang en gezellen, martelaren van Korea
9.30 H. Mis; ter ere van het kostbaar bloed van onze Heer Jezus Christus; voor Mia
Delnooz-Close
15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid
17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte
Zondag 21 september Vijfentwintigste zondag door het jaar
9.00 H. Mis; voor Martinah Denninger
10.00 Latijnse Hoogmis
11.30 H. Mis; voor Jean Felix (6wd)
17.00 Vespers
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Maandag 22 september Gedachtenis van de H. pater Pio, kloosterling
9.30 H. Mis
Dinsdag 23 september
9.30 H. Mis
Woensdag 24 september Quatertemperdag
9.30 H. Mis
Donderdag 25 september
9.30 H. Mis; voor de overledenen van de familie Notten-Pans
Vrijdag 26 september
9.30 H. Mis
Zaterdag 27 september Gedachtenis van de H. Vincentius de Paul, priester
9.30 H. Mis, voor Mia Delnooz-Close
15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid
17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte
Zondag 28 september Zesentwintigste zondag door het jaar
9.00 H. Mis
10.00 Latijnse Hoogmis; uit dankbaarheid
11.30 H. Mis; voor Ferd en Jeanne Gielen-Drehmanns en Han Gielen, voor Thérèse
Goossens-Defresne;voor Miets Gardeneers-Cox (6wd)
17.00 Vespers
Maandag 29 september
9.30 H. Mis
Dinsdag 30 september Gedachtenis van de H. Hiëronymus, priester en
kerkleraar
9.30 H. Mis; ter ere van het kostbaar bloed van onze Heer Jezus Christus
Woensdag 1 oktober Gedachtenis van de H. Teresia van het kind Jezus, maagd
en kerklerares
9.30 H. Mis; voor de familie van de Zusters onder de Bogen
Donderdag 2 oktober Gedachtenis van de H.H. Engelbewaarders
9.30 H. Mis
Vrijdag 3 oktober Eerste vrijdag van de maand, ter ere van het H. Hart van
Jezus
9.30 Gezongen H. Mis; voor echtelieden Hijnens-Guisson (st
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Zaterdag 4 oktober Gedachtenis van de H. Franciscus van Assisi
9.30 Hoogmis; voor de gebedskring van de Sterre der Zee; voor Mia Delnooz-Close
15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid
17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte
Zondag 5 oktober Zevenentwintigste zondag door het jaar
9.00 H. Mis; voor mevrouw Vleugels
10.00 Latijnse Hoogmis; voor Fenny Jessen (1e jrd); voor Marie-Louise Dresens (jrd)
11.30 H. Mis
17.00 Vespers

PAROCHIENIEUWS
Zijn door het Sacrament van het Doopsel in onze Kerkgemeenschap opgenomen:
Thiago Roumans
Marie-Fleur Flechtner
Danley Nickel
Evan van Hellemondt
Julia Schildkamp

Maceo Ferenschild
Djalysa Snijders
Celine Pluijmakers
Suzanne Klomp
Jonah Boessen

Jens en Max Havenith
Julia Maes
Lamarr Petronia
Filippa Teeuwen
Owen Frusch

Gingen ons voor naar het Eeuwig Vaderhuis:
Nel Hanssen, 68 jaar
Giel Brummer, 60 jaar

Jo Huinen, 81 jaar
Miets Gardeneers-Cox, 97 jaar

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 - 1395 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: 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
Kerkbijdrage: banknr: NL73INGB0001054551 t.n.v. OLV Sterre der Zee, Maastricht
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