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Het nieuwe bidprentje van de Sterre der Zee
Bij gelegenheid van het feest van de Sterre der
Zee, op 10 oktober, heeft het bisdom Roermond
een nieuw bidprentje uitgegeven, met op de
achterkant het volgende gebed:
Goede God, ik bid op voorspraak van Maria,
Sterre der Zee, bij wie eeuwenlang mensen rust
en vertrouwen hebben gevonden. Ook ik bid bij
haar om troost in mijn verdriet, om hulp bij mijn
zorgen, om gezondheid, zegen en vergeving.
In Maria herken ik een moeder die zorg
draagt en liefheeft. In haar blik zie ik
onvoorwaardelijke liefde. Goede God, geef mij
het gevoel dat ik bemind ben en vertrouwen mag
hebben in de toekomst. Maria heeft haar leven in
uw hand gelegd. U hebt haar vastgehouden en
haar leven gedragen. Zo wil ik nu ook mijn leven
en alles wat mij bezighoudt aan U geven naar het voorbeeld van Maria.
Ik wil U danken, God, dat U naar mij omziet en vraag U mij te helpen om te zien
naar anderen. Met mijn gebed spreek ik mijn geloof uit in uw nabijheid en uw steun.
Maria hield dat geloof vast bij alles wat haar leven haar bracht.
Zo blijf ik ook bij mijn vaste overtuiging dat U zegen schenkt over mijn leven en
dat van alle mensen die mij lief zijn. Laat dit beeld van Maria mij daaraan blijven
herinneren. Amen.
Aanstelling Thei Heffels tot pastoraal werker
Op zondag 9 november trekken we naar Roermond om Thei Heffels te ondersteunen
bij zijn aanstelling door de bisschop tot pastorale medewerker. Het heet officieel
‘missio canonica’. Thei wordt dus benoemd in onze parochie door een
bisschoppelijke zending. In het dagelijkse leven werkt Thei in de gezondheidszorg, is
gehuwd en woont in Buchten.
Voor zover zijn baan het toelaat, zal hij zich inzetten in onze parochie en
assisteren bij de projecten die voorhanden zijn. De eerste maanden zal hij zich verder

oriënteren in het geheel van de parochie. Thei is al jaren acoliet en actief bij al wat
zich voordoet. Zijn inzet is een welkome ondersteuning. Komende maanden assisteert
hij bij de Kerstprojecten Hij doet zijn werk vanuit een innerlijke roeping en als
vrijwilliger. We zijn blij hem nu officieel te verwelkomen.
Bij zijn aanstelling door de bisschop steunt hij op de volgende Bijbeltekst:
Zij die bouwen op de Heer, vernieuwen hun kracht
en slaan hun vleugels uit als adelaars:
zij lopen en worden niet moe,
zij rennen en raken niet uitgeput (Jes. 40,31)
Proficiat, Thei, namens ons allen !
Mijmeringen van een stadspastoor
Oktober was een gedenkwaardige maand. Het afsluiten van ons tienjarig project van
restauratie en vernieuwing. Maar zeker ook het verschijnen de “holy glossy” die veel
aandacht heeft getrokken en nog steeds de bewondering van velen ! Dit magazine
oogt bijzonder en kan de toets van de kritiek doorstaan. Ik hoop dat u allen nog wat
exemplaren koopt ten behoeve van vrienden en sympathisanten. Een tip: als
verrassing in het kerstpakket?
Dank aan allen die zich ingezet hebben om er iets moois van te maken.
Veel mensen vragen wanneer er een vervolg komt? Als ik voor mijzelf spreek dan
denk ik dat er nog wel geruime tijd zal verstrijken, tot het moment dat we weer met
iets nieuws kunnen komen dat boeiend kan zijn.
Op dit moment vraagt de voorbereiding van het Kerstfeest alle aandacht. Het
aantal kerstprojecten dat door onze vrijwilligers moeten worden gerealiseerd liegt er
niet om. We selecteren voor het gemak de activiteiten die gericht zijn op de ouders en
kinderen : de kinderzegen op 14 december, de opbouw van de kerststal in en buiten de
kerk, het functioneren van de levende kerststal (19-21 december), de gezinsmis op
Kerstavond, de Driekoningenstoet en de kribjestocht. De tijd om te mijmeren is dus
beperkt, er moet worden aangepakt.
Geruchten
Het kerkbestuur vraagt mij enige helderheid te scheppen in het geruchtencircuit rond
mijn persoon. Er zweven geruchten die suggereren dat ondergetekende binnen
afzienbare tijd zich gaat terugtrekken en de functie van pastoor van de Slevrouwe
vacant zal zijn. Er zijn zelfs mensen die denken dat je op zo’n functie kunt
solliciteren.
In overleg met de vicaris generaal van het bisdom heb ik kenbaar gemaakt mij
inderdaad te willen terugtrekken nadat ik mijn 80 ste verjaardag zal hebben gevierd,
medio 2015. Ik voel mij nog uitstekend op mijn plaats en meestal voldoende in staat
mijn werk – hopelijk – naar behoren te doen. Maar vermoeidheid speelt me soms
parten.
De vicaris raadt mij aan, aan te blijven tot en met de Kersttijd 2015-2016.
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Geruime tijd daarvoor wordt gezocht door de bisschop naar een competente opvolger.
Ik hoop nu helder genoeg te zijn. Het heeft dus geen zin met namen van kandidaten
op de proppen te komen. Zo werkt het niet in de kerk.
pastoor
Hartelijke gelukwens
Afgelopen weekend hebben we samen met pater Nico Distèr Wereldmissiezondag
gevierd, tegelijk met zijn gouden priesterjubileum. Pater Nico voelt zich in de
Slevrouweparochie thuis. We hebben groot respect voor zijn inzet in Papoea NieuwGuinea. In zijn pastorale arbeid heeft hij de zorg voor 200 (wees)-kinderen en is
onlangs begonnen met het realiseren van een middelbare school.
We hebben de opbrengst van de collecte van missiezondag geheel aan hem
overgemaakt. Dankzij vele milde gevers hebben we het bedrag van een dikke duizend
euro kunnen overhandigen.
Bezinningsavonden Slevrouwe
In het parochiezaaltje van Slevrouwe vinden deze maand nog twee
bezinningsavonden plaats. We hebben ze geplaatst onder het motto van het
“Franciscus-effect”, onze paus die voor velen nogal verrassend uit de hoek kan
komen. En we gaan daarvoor uit van zijn brief Evangelii Gaudium, “de Vreugde van
het Evangelie”. De data zijn:
- maandag 3 november, 20.00 uur: “Diakonie”, o.l.v. diaken Régis de la Haye.
- maandag 17 november, 20.00 uur: “Verkondiging en actualiteit”, o.l.v. pastoor F.
Kurris.
U bent van harte uitgenodigd, Stokstraat 46 A.
Een internationale doop
Enkele weken geleden mocht ik mijn kleindochtertje Sarah dopen. Sarah komt uit een
zeer internationale familie, verspreid over drie continenten. De peetoom komt uit
Lyon, in Frankrijk, en dat is nog redelijk dichtbij… Andere familieleden wonen elders
in Frankrijk, maar ook in Ivoorkust (onder andere de oma van de dopelinge) en in
Canada, en niet iedereen kon dus even op en neer komen. Maar geen nood. We
vierden de doop op het priesterkoor, en zo konden via onze “streaming” alle vrienden
en familieleden in Afrika, Noord-Amerika en Europa de viering live via het Internet
volgen. Alsof ze er zelf bij waren.
Wij zenden overigens ook iedere dag de Eucharistievieringen via Internet uit. Dat
dit aan een grote behoefte beantwoordt, blijkt uit het feit dat wanneer er onverhoopt
een storing is, onmiddellijk telefoontjes van “Internet-parochianen” binnenkomen, die
ons zeggen dat ze iedere dag de Mis via Internet volgen, en vragen om zo snel
mogelijk de storing te verhelpen.
diaken
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Toegang Parochiekantoor via de Stokstraat
Vrijdag 10 oktober is de restauratie van de torens van de Basiliek feestelijk
afgesloten. Dit betekende tegelijkertijd dat er een einde is gekomen aan de
ongemakkelijke entree tot het parochiekantoor van de basiliek via de Stokstraat. Door
de volledige metamorfose is het Parochiekantoor nu probleemloos toegankelijk voor
iedereen. U bent van harte welkom.
Het adres van het Parochiekantoor is Stokstraat 46 A, Maastricht. Openingstijden:
woensdagochtend van 10.00 - 12.00 uur, vrijdagochtend van 10.00 - 12.00 uur .
Zolang de voorraad strekt is de “holy glossy” SLEVROUWE ook hier te
verkrijgen voor de prijs van: € 4,95.
Kerstkribbetjes gezocht
Rond de Kerstdagen organiseren wij, zoals ook vorig jaar, een wandeling langs de
etalages van de winkels van de stad. Daarvoor zijn wij op zoek naar kerstkribbetjes.
Hebt u nog een kribbetje dat u kunt missen? Alle formaten zijn welkom, van lilliput
tot XXL. Graag even contact opnemen met onze koster, Mark Pleunis. Hij is iedere
dag (behalve maandag) aanwezig tot 13.00 uur. Telefoonnummer van de sacristie:
043 - 321 32 55.
Kerk en Wereld - Hoog Bezoek!
Op 6 oktober jl. was er hoog bezoek op de pastorie. Bisschop Most Rev. dr. Gerald
Lobo uit India was te gast bij onze pastoor. En o.a. een delegatie van Kerk en Wereld
was bij het bezoek aanwezig. De bisschop, die vergezeld was van twee andere
priesters nl. Rev. fr. Peter Brank uit Bangalore en Rev. fr. Jephrin Monis uit
Rudersberg, vertelde op beeldende wijze over het werk van de Karnataka Regional
Organization for Social Service (KROSS) in Upudi, een nieuw bisdom, gelegen aan
de zee in het zuid-westen van India. De organisatie richt zich o.m. op verbetering van
de positie van vrouwen en meisjes, het terugdringen van kinderarbeid, hulp aan HIVen AIDS-patiënten, verbetering van zwangerschapszorg en terugdringen van
kindersterfte, bevordering en verbetering van het onderwijs en het verstrekken van
Mikro Kredieten. En dat is nog maar een kleine greep uit de activiteiten van KROSS,
de organisatie waarvan onze hoogwaardige gast, dr. Lobo, de president is. (De
metgezellen van de Bisschop vertelden tussendoor, dat hun “baas” in plaats van in een
Bisschoppelijk Paleis te resideren, domicilie had gevonden in een klaslokaal, van
waaruit hij ’s morgens in alle vroegte, vóór de kinderen komen binnenstormen, weer
vertrokken moet zijn.)
Namens Kerk en Wereld (dus dankzij u!) konden wij aan de Bisschop een bedrag
van € 500,- overhandigen, als steuntje in de rug voor KROSS. Maarrrrr……onze kas
heeft daardoor wel een gevoelige klap gekregen en heeft nu dringend behoefte aan
aanvulling. U kunt daarvoor zorgen door een bijdrage over te maken op rek.nr.
NL05ABNA0640183107 t.n.v. RK Par. OLV Tenhemelopneming inzake Kerk en
Wereld. U doet er zo’n GOED WERK mee!
Jos Burg-Gilissen, KenW
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Adventsviering rond het nieuwe orgel
Toen de gemeente Maastricht ons het historische orgel aanbood, dat boven in de hal
van het stadhuis stond, keurde het bisdom Roermond de overname goed op
voorwaarde dat het orgel een duidelijke liturgische functie zou krijgen. Omdat het
instrument staat opgesteld in het noord-transept van de kerk, kan men er heel dichtbij
omheen gaan zitten. De officiële inauguratie van het orgel, op zondag 22 juni, werd
dan ook als een bijzondere gebeurtenis ervaren. Bovendien kan men de organist nu
écht, en van dichtbij aan het werk zien.
Een eerste liturgische viering rondom het nieuwe orgel zal plaatsvinden op de
eerste zondag van de Advent, 30 november, om 17.00 uur. Het wordt een muzikale
Vesperdienst, met meditaties over het Adventslied Nun komm der Heiden Heiland.

PAROCHIENIEUWS
Zondag 2 november Gedachtenis van Allerzielen
9.00 H. Mis; voor ouders Wijckerheld-Bisdom
10.00 H. Mis; voor overleden ouders Poolmans-van Beek; voor Jacques, Truus en
Hellen van Zeyl; voor Fenny Jessen; voor Wil Lieben
11.30 Plechtige Requiemmis voor allen van wie de uitvaart in de basiliek
plaatsvond; voor echtelieden van Els-Hitz (st); voor de levenden en
overledenen van de familie Ramaekers-van Thor (st); voor de overleden
ouders Steyns-Lejeune
17.00 Vespers van Allerzielen
Maandag 3 november Gedachtenis van de H. Hubertus, bisschop
9.30 H. Mis; voor overleden ouders Huijnen-Vroemen
Dinsdag 4 november Gedachtenis van de H. Carolus Borromeus, bisschop
9.30 H. Mis; voor echtelieden Leo Larik en Josephina Larik-America; voor de
Zusters onder de Bogen
Woensdag 5 november
9.30 H. Mis
Donderdag 6 november Feest van alle Heilige verkondigers van het geloof in
onze streken
9.30 H. Mis
Vrijdag 7 november Hoogfeest van de H. Willibrord, verkondiger van ons geloof,
patroon van de Nederlandse kerkprovincie
9.30 H. Mis; voor de overledenen van de familie Peltzer (st)
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Zaterdag 8 november Maria op zaterdag
9.30 H. Mis; voor de overledenen van de familie Dumoulin-Hustinx (st); voor Mia
Delnooz-Close
15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid
17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte
Zondag 9 november Feest van Kerkwijding van de basiliek van St. Jan van
Lateranen
9.00 H. Mis; voor Joseph Dumoulin (st)voor de overledenen van de familie WijsenJanssen (st)
10.00 Latijnse Hoogmis, met zang door het Basilicakoor: Bavo-mis (Leenders),
Psaume 44 (Leenders), Ave Maria (Leenders); voor Wally Stevens (jrd); voor
de levenden en overledenen van de familie Brans-Brugman; uit dankbaarheid
b.g.v. 50-jarig huwelijk van Jan en Johanna; voor overleden ouders SchrodersCremers en zus Mirese Hermans-Schroders
11.30 H. Mis; voor de levenden en overledenen van de familie Ramaekers-van Thor
(st); voor Herman Zeekaf (jrd); uit dankbaarheid
17.00 Vespers
Maandag 10 november Gedachtenis van de H. Leo de Grote, paus en kerkleraar
9.30 H. Mis
Dinsdag 11 november Gedachtenis van de H. Martinus van Tours, bisschop
9.30 H. Mis; voor Theo Bovens
Woensdag 12 november Gedachtenis van de H. Josafat, bisschop en martelaar
9.30 H. Mis
Donderdag 13 november
9.30 H. Mis; voor Gertrude Lodewick (st); voor echtelieden Hijnens-Guisson (st)
Vrijdag 14 november
9.30 H. Mis
Zaterdag 15 november 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 16 november Drieendertigste zondag door het jaar
9.00 H. Mis
10.00 Latijnse Hoogmis; voor Pierre Caelen
11.30 H. Mis
17.00 Vespers
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Maandag 17 november Gedachtenis van de H. Elisabeth van Hongarije
9.30 H. Mis
Dinsdag 18 november
9.30 H. Mis; voor overleden zoon Marcel Heeren
Woensdag 19 november
9.30 H. Mis
Donderdag 20 november
9.30 H. Mis; ter ere van het kostbaar bloed van onze Heer Jezus Christus
Vrijdag 21 november Gedachtenis van de opdracht van de H. Maagd Maria in
de Tempel
9.30 H. Mis
Zaterdag 22 november Gedachtenis van de H. Cecilia, maagd en martelares
9.30 H. Mis; voor Mia Delnooz-Close
15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid
17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte
Zondag 23 november Hoogfeest van Christus Koning van het Heelal
9.00 H. Mis
10.00 Latijnse Hoogmis, met zang door het Basilicakoor: Messe in C (Bruckner),
Tollite hostias (Saint Saëns), Panis angelicus (Dumont); voor de levenden en
overledenen van de familie Paulussen-Verheggen (st); voor Lilly Eugenie
Maria Hendriks
11.30 H. Mis; voor overleden ouders Haesen-Rademakers (st); voor Ferd en Jeanne
Gielen-Drehmanns en Han Gielen
17.00 Vespers
Maandag 24 november Gedachtenis van de H.H. Andreas Dung-Lac en gezellen,
martelaren van Vietnam
9.30 H. Mis
Dinsdag 25 november
9.30 H. Mis
Woensdag 26 november
9.30 H. Mis
Donderdag 27 november
9.30 H. Mis; voor Gil Schiepers en Rina Gilson
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Vrijdag 28 november
9.30 H. Mis
Zaterdag 29 november 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 30 november Eerste zondag van de Advent
9.00 H. Mis
10.00 Latijnse Hoogmis; voor de familie Höppener-Dinjens (st)
11.30 H. Mis; voor Wim Stassen (jrd); voor de overledenen van de familie André
Rieu
17.00 Adventsviering bij het nieuwe orgel. Meditatie over Nun komm der Heiden
Heiland

PAROCHIENIEUWS
Zijn door het Sacrament van het Doopsel in onze Kerkgemeenschap opgenomen:
Emilia di Stefano
Christophe Savelberg
Maes van der Molen
Valentina Riggio
Mence Huisinga
Ging ons voor naar het Eeuwig Vaderhuis:
Tonnie Penninger, 85 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 - 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: 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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