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Kom tot ons, de wereld wacht,
Heiland, kom in onze nacht,
licht dat in de nacht begint,
kind van God, Maria’s kind
Uw kribbe blinkt in de nacht
met een ongekende pracht,
het geloof leeft in dat licht
waarvoor al het duister zwicht

Keersmis in Slevrouwe
Zaterdag 13 december, 15.00 uur, bij de Mastreechter Geis, Kleine Stokstraat
vertrek van de Herdersstoet. Maria en Jozef gaan samen met herders op zoek naar
een slaapplek. Hiervoor bellen zij aan bij verschillende winkeliers in het
Stokstraatkwartier. Bij de rondgang staan zij stil bij de kerststallen in de etalages.
Daarna vindt aan de achterkant van de kerk de opening van de Kerststal plaats.
Aansluitend vindt in de kerk de Kinderzegen plaats. Alle kindjes die het
afgelopen jaar in de Onze Lieve Vrouwekerk gedoopt zijn, worden in deze viering
gezegend.
Zaterdag 13 december, 17.00 uur, in de kerk, vertrek van de Legendenstoet, op de
route van de Bidweg, met het beeld van de Sterre der Zee. Onderweg worden enkele
legendes van de Sterre der Zee voorgedragen.
Weekend van 21/22 december, 14.00-17.00 uur, Levende Kerststal, aan de
achterkant van de kerk, aan de Stokstraat. Ezeltjes en schaapjes vergezellen het
Kinneke Jezus, Jozef en Maria, en de Drie Koningen bij de kerststal. Er wordt muziek
gemaakt en er worden kerstliederen gezongen.

Zondag 21 december, 17.00 uur, Kerstsamenzang van 1.000 stemmen op het Onze
Lieve Vrouweplein, met de Harmonie Kunst door Oefening.
Kerstavond, woensdag 24 december, 18.30 uur, Avondmis van Kerstmis, speciaal
bestemd voor gezinnen en kinderen.
Vrijdag 12 t/m zondag 5 januari, Kerstkribkes-wandeling door het centrum van
Maastricht.
Tweede Kerstdag, vrijdag 26 december, 15.00 uur, "Kindje wiegen", een
ongedwongen en gezellige viering van rondom het Kerstkindje, een samenzijn van
groot en klein, ouders en grootouders, gezinnen en families.
Oudjaar, woensdag 31 december, 9.30 uur Dankdienst met Te Deum bij
gelegenheid van Oudjaar.
Nieuwjaarsdag, donderdag 1 januari 2015, 11.00 uur Hoogmis met aansluitend
Nieuwjaarsreceptie in de pastorie.
Zaterdag 3 januari, 17.00 uur, vertrek van de Driekoningenstoet. De Drie
Koningen, gezeten op kamelen, gevolgd door muzikanten, herders en schapen,
trekken door de straten van de stad, op zoek naar het pasgeboren Kind. Ze brengen
geschenken: goud, wierook en mirre.
N.B. Tussen Kerstmis en Nieuwjaar zijn op zon- en feestdagen de missen om 9.30
en 11 uur.
Felicitaties
Op zondag 9 november waren we erbij, in de
kathedraal van Roermond, toen Thei Heffels van
de bisschop de zending ontving als catechist.
Felicitaties, Thei, en welkom in onze parochie.
Felicitaties ook aan pater Frans Kurris, die
op 3 december (feest van de H. Franciscus
Xaverius) herdenkt dat hij 70 jaar geleden, als
jongeman van 18 jaar, toetrad tot de Sociëteit
van Jezus, met andere woorden de jezuïeten. Pater Frans Kurris is in onze parochie
een welkome en graag geziene en inspirerende assistent.
Mijmeringen van een stadspastoor
Het lijkt wel een stralende lentedag , afgelopen zondag. Ik word verwacht in Eys mijn
oude parochie: koster van Mullecom viert zijn zestigjarig kostersjubileum. De
bisschop is de eregast en het dorp is op de receptie in grote getale aanwezig. We
boffen dus met het weer : de harmonie begeleidt ons naar de feestzaal. Toch raak ik
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wat in verwarring. Want ik heb nog een andere uitnodiging op zak : de
carnavalsvereniging viert op dezelfde dag haar eerste feestavond met uitroepen van de
prins. En als ik ‘s avonds terug naar huis reis moet ik door Valkenburg. Deze
gemeente profileert zich als Kerststad en de feestverlichting is al ontstoken.! De
terrasjes zijn nauwelijks verlaten of de glühwein staat gereed. En nu heb ik
Sinterklaas met zijn zwarte (groene of violette) pieten nog gemist.
Zo raakt alles ontregeld : de kippen in de rui, de bladeren nog deels aan de bomen
en de sneeuwklokjes die zich al laten zien.
Maar ook de feesten zelf raken van hun à propos. Wat blijft er van Kerstmis over ?
De typische sfeer die elk feest moet omgeven is zoek. Gelukkig zijn er nog mensen
die zich niet laten opruien door de verregaande commercie en het hoofd koel houden.
Kerstmis is niet afhankelijk van wel of geen sneeuw. Het gaat om een andere
instelling. Gelukkig kunnen we ons in de kerk nog een paar weken voorbereiden. Dat
heet Advent, letterlijk verwachting: Anders missen we waar het werkelijk omdraait.
Of zijn we dat ook vergeten?
pastoor
Basilicakoor eert zijn jubilarissen!
Tijdens het Ceciliafeest op 22 november 2014 heeft het Basilicakoor vier jubilarissen
gehuldigd: Jeanne Theunissen voor 12½ jaar, Peter van den Heuvel voor 25 jaar,
Laurent Kerckhoffs voor 40 jaar en tot slot Jan Leenders voor 55 jaar lidmaatschap.
Het Basilicakoor is trots op zijn ‘golden oldies’, zo zei voorzitter Piet Walthaus. Van
harte proficiat!.
Het Basilicakoor heeft genoten van de jaarlijkse feestavond, waarop tevens
bekend werd gemaakt dat het koor in juni 2015 op koorreis gaat naar Brugge.
Acolieten
Iedere dag van het jaar dragen de acolieten bij aan de diensten en plechtigheden die in
onze Basiliek gevierd worden. Daarom mogen zij eens per jaar en wel na afloop van
de nachtmis en aan het einde van de plechtige Hoogmis op eerste Kerstdag collecteren
aan de uitgang van de Basiliek. Wij zullen het zeer op prijs stellen als U uw
waardering voor hun inzet met uw gulheid zult waarderen, waarvoor bij voorbaat
dank.
Afsluiting van het jubileumjaar “600 jaar Sterre der Zee in Maastricht”
De 300-jarige broederschap O.L.V. Sterre der Zee sluit in het weekend van 6 en 7
december het jubileumjaar af. Een jaar waarin uitgebreid aandacht is besteed aan de
Mariaverering door het uitbrengen van een nieuw Marialied, het realiseren van een
nieuwe mantel, het onderwijsproject, de tentoonstelling, de samenzang, de uitgebreide
Paasprocessie, lezingen enz. Het programma voor dit weekend is als volgt:
Zaterdag 6 december, 11.30 uur, lezing van prof. dr. Antoine P.L. Bodar, “Mariadevotie in de huidige tijd”, in de parochiezaal, Stokstraat 46 A. Toegang vrij.
Zondag 7 december, 11.30 uur, pontificale Hoogmis, met als hoofdcelebrant mgr.
dr. Everard de Jong, hulpbisschop van Roermond. Het Basilicakoor en de Cappella
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Sancti Servatii o.l.v. Hans Leenders voeren de Missa Antiqua van Wolfram
Menschick uit, met het koperensemble van de Harmonie Ste. Cécile uit Eijsden.
Van het gedenkboek “600 jaar Sterre der Zee in Maastricht” zijn nog een beperkt
aantal exemplaren te koop in de accueil van de basiliek à € 28,50. Ook het eerste
“holy glossy” magazine is nog à € 4,95 in de accueil te koop.
Maria bereikbaar
Het scholenproject van de jubilerende Broederschap van de Sterre der Zee wordt
afgerond op het feest van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria tijdens de avondmis
van 8 december om 18.30 uur. Leerlingen van het Broeklandcollege Hoensbroek, het
Bonnefantencollege Maastricht en het Stella Maris College Meerssen zullen tijdens de
viering hun kunstwerken tonen die uitdrukking geven aan hun beleving van de
devotie tot de Sterre der Zee. Wij zijn blij en trots dat deze jonge mensen zo
enthousiast betrokken zijn bij onze geloofsuitingen. Maria blijkt ook voor hen
bereikbaar.
Wij hopen dat u door uw aanwezigheid bij deze viering kracht wilt bijzetten aan
hun enthousiasme en geloof.
Kerk en Wereld - Een gouden idee!
Soms gebeurt er ineens iets leuks! Zoals een paar weken geleden, toen een
vriendelijke mevrouw mij aansprak en vertelde dat zij en haar man binnenkort 50 jaar
getrouwd zouden zijn! Zij hadden besloten om in plaats van cadeaus een bijdrage in
geld te vragen met als bestemming Kerk en Wereld! Wat een super goed idee! Een
idee dat absoluut navolging verdient: Cadeausuggestie bij bruiloften en partijen: een
envelopje met inhoud voor Kerk en Wereld. Uw gasten hoeven op die manier niet
meer op zoek naar roomstelletjes, kandelaars of fotolijstjes en wij kunnen het geld zó
goed gebruiken.
Zoals u weet was de bodem van onze schatkist door verschillende hulpacties
pijnlijk zichtbaar geworden! En nu……door deze sympathieke actie van ons gouden
paar zijn wij weer “boven Jan”, dat wil zeggen, zijn wij weer in staat te helpen. Voor
het gouden paar onze hartelijke gelukwensen! En natuurlijk ook onze bijzondere
dank!
Wij maken van deze gelegenheid gebruik ook alle andere goede gevers van het
afgelopen jaar te bedanken voor hun hulp. Die is zó brood- en broodnodig en wordt
zó goed ontvangen!
Voor het geval ook ú ons wilt helpen, misschien speciaal in deze feestelijke
decembermaand, ons banknummer is NL05ABNA0640183107 t.n.v. RK Par. Onze
Lieve Vrouw Tenhemelopneming, inzake Kerk en Wereld.
Dank U wel! En, oh ja, van het hele Kerk en Wereld team Héél Mooie
Feestdagen!
Jos Burg-Gilissen, KenW
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PAROCHIENIEUWS
Zondag 30 november Eerste zondag van de Advent
9.00 H. Mis
10.00 Latijnse Hoogmis; voor Lilly Eugenie Maria Hendriks (st)
11.30 H. Mis; uit dankbaarheid b.g.v. een verjaardag; uit dankbaarheid b.g.v. 75e
verjaardag
17.00 Adventsviering bij het nieuwe orgel
Maandag 1 december
9.30 H. Mis
Dinsdag 2 december
9.30 H. Mis
Woensdag 3 december Gedachtenis van de H. Franciscus Xaverius, priester
9.30 H. Mis; voor de familie van de Zusters onder de Bogen; voor overleden zoon
Marcel Heeren
Donderdag 4 december
9.30 H. Mis
Vrijdag 5 december Eerste vrijdag van de maand
9.30 H. Mis; voor de levenden en overledenen van de familie Henfling-Kicken (st);
voor echtelieden Hijnens-Guisson (st)
Zaterdag 6 december Maria op zaterdag
9.30 H. Mis; voor Mia Delnooz-Close; voor de gebedsgroep van de Sterre der Zee;
voor de levenden en overleden leden van de broederschap van Onze Lieve
Vrouw Sterre der Zee
15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid
17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte
Zondag 7 december Tweede zondag van de Advent
9.00 H. Mis; voor oma Jurca; voor de overledenen van de familie Peltzer (st)
10.00 Latijnse Hoogmis
11.30 Pontificale Hoogmis, met als hoofdcelebrant mgr. dr. Everard de Jong,
hulpbisschop van Roermond
17.00 Vespers
Maandag 8 december Hoogfeest van Onze Lieve Vrouw Onbevlekte Ontvangenis
9.30 Hoogmis; voor de broedermeesters en familie; voor de overledenen van de
familie Distèr-Banens (st); voor overleden zoon Marcel Heeren; voor Gil
Schiepers en Rina Gilson; voor Willy Spauwen
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18.30 H. Mis; ter ere van Onze Lieve Vrouw, voor de Broederschap van Onze Lieve
Vrouw Sterre der Zee, als afsluiting van de jubileumjaar van de Sterre der Zee
en de Broederschap
Dinsdag 9 december
9.30 H. Mis; voor Theo Bovens; voor bijzondere intentie
Woensdag 10 december
9.30 H. Mis; voor de Zusters onder de Bogen
Donderdag 11 december
9.30 H. Mis
Vrijdag 12 december
9.30 H. Mis; echtelieden Hijnens-Guisson (st)
Zaterdag 13 december Gedachtenis van de H. Lucia, maagd en martelares
9.30 H. Mis; Mia Delnooz-Close
15.00 Herdersstoet door het Stokstraatkwartier en Kinderzegen
15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid
17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte
17.00 Vertrek van de Legendenstoet langs de Bidweg
Zondag 14 december Derde zondag van de Advent (zondag Gaudete)
9.00 H. Mis; voor broers en zus Havinga
10.00 Latijnse Hoogmis; voor Gerda Janssen-Satijn; voor echtelieden ThijssenSoeters (st)
11.30 H. Mis; voor de overledenen van de familie Bosch-Le Maille de Liers (st);
voor Lou Buytendijk (st)
Maandag 15 december
9.30 H. Mis
Dinsdag 16 december
9.30 H. Mis
Woensdag 17 december
9.30 H. Mis
Donderdag 18 december
9.30 H. Mis
Vrijdag 19 december
9.30 H. Mis
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Zaterdag 20 december Maria op zaterdag
9.30 H. Mis; voor de familie van de Zusters onder de Bogen; voor Mia DelnoozClose
15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid
17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte
Zondag 21 december Vierde zondag van de Advent
9.00 H. Mis
10.00 Latijnse Hoogmis, met zang door het Basilicakoor: Messa Concertata (Casati),
Alma redemptoris (Soriano), Wachet auf (Bach)
11.30 H. Mis
Maandag 22 december
9.30 H. Mis; voor Bèr Ronda (jrd, st)
Dinsdag 23 december
9.30 H. Mis
Woensdag 24 december
9.30 H. Mis; uit dankbaarheid
15.00 - 16.30 Biechtgelegenheid
18.30 Vigiliemis van Kerstmis voor gezinnen en kinderen (volkszang)
21.30 Kerk open
22.00 Kerstmetten
22.30 Kerstsamenzang
23.00 Plechtige Nachtmis, met zang door het Basilicakoor: Messe in G (Gleissner),
Kerstmotetten; voor de overledenen van de familie Vlekke-van Oosterhout;
voor Pierre Caelen, voor René en Marieke Wijnands-Geurtjens en de
overledenen van deze families
Donderdag 25 december Hoogfeest van Kerstmis, Geboorte van Onze Heer Jezus
Christus
9.30 H. Mis; voor Harry Otten; voor Huub, Danielle en Edmee Mingels en de
levenden en overledenen van de familie Mingels-Coenegracht; voor Jo Burg;
voor Harry Otten; voor Victoire Cremers-Kerpen (st)
11.00 Plechtige Hoogmis; voor Jean Wolfs en Josephine Wolfs-Huls; voor Mia
Delnooz-Close; voor Ferd Gielen, Jeanne Gielen Drehmanns en Han Gielen;
voor Rob Philippi en Gied Philippi; voor de ouders Brandt-Schrijnemaekers
17.00 Vespers en Lof
Vrijdag 26 december Tweede Kerstdag Feest van de H. Stefanus, eerste
martelaar
9.30 H. Mis
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11.00 Hoogmis; voor de levenden en overledenen van de familie Mulkens-Closset
(st); ter intentie van de famile Polis (st); voor overleden ouders, voor Fien
Verhey-Frijns (6wd), voor Ben Verhey
15.00 Kindje wiegen
Zaterdag 27 december Feest van de H. Johannes, apostel en evangelist
9.30 H. Mis; voor Anna Maria Nieste, haar ouders en broers (st)
15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid
17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte
Zondag 28 december Feest van de H. Familie
9.30 H. Mis
11.00 Latijnse Hoogmis; voor Han Gielen
17.00 Vespers
Maandag 29 december
9.30 H. Mis
Dinsdag 30 december
9.30 H. Mis
Woensdag 31 december Oudjaar
9.30 H. Mis
Donderdag 1 januari 2015 Hoogfeest van de Moeder Gods – Nieuwjaar
11.00 Hoogmis; voor Juliette Thewissen-van Noorden (jrd); voor Mia DelnoozClose. Gevolgd door de Nieuwjaarsreceptie op de pastorie
Vrijdag 2 januari Gedachtenis van de H. Basilius de Grote en Gregorius van
Nazianze, bisschoppen en kerkleraren
9.30 H. Mis; voor echtelieden Hijnens-Guisson (st)
Zaterdag 3 januari Maria op zaterdag
9.30 H. Mis; voor de levenden en overleden leden van de broederschap van Onze
Lieve Vrouw ; voor de gebedskring van de Sterre der Zee
15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid
17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte
17.00 Driekoningenstoet door het Stokstraatkwartier
Zondag 4 januari Hoogfeest van Openbaring des Heren, Driekoningen
9.00 H. Mis; voor Anneke Doodenhuys-Vegter (jrd)
10.00 Latijnse Hoogmis
11.30 H. Mis; voor Rob Wanrooij
17.00 Vespers
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