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Kerstverlichting
De gids in de mergelgrotten van de St. Pietersberg doofde
op een gegeven moment zijn lamp. Dat was schrikken!
Opeens ervoeren wij absolute duisternis. Je zag letterlijk
geen hand voor je ogen. Onzeker, een beetje bang en
hulpeloos zochten wij tastend onze weg. Opgelucht zagen
wij na een tijdje één lichtpunt. Hoe groot de duisternis ook
was, dat ene lichtpunt was sterker en trok allen aan.
Licht in het donker fascineert mensen altijd. In alle religies is „licht in het
donker‟ een oersymbool. Zelfs in een geseculariseerde samenleving blijft het
spel van licht en donker een sterk gegeven. Waarom is dat? Wij beseffen dat
mede dankzij het licht leven mogelijk is. Duisternis is op den duur dodelijk. De
mens is het enige wezen dat het vuur heeft veroverd en getemd en daarmee
de duisternis heeft bedwongen. Licht en warmte zijn dienstbaar gemaakt aan
zijn leven.
Behalve licht en warmte voor zijn lichamelijke leven zoekt de mens van
oudsher ook „licht en warmte‟ voor geest, hart en ziel. Hij is het enige wezen
dat de ondoordringbare werkelijkheid probeert te veroveren, om er zin en
waarde aan te ontlenen, om de geestelijk duisternis te doorbreken.
In de binnenstad flonkeren nu ontelbare lichtjes: het spel van licht en donker geeft gezelligheid, warmte, feestelijkheid. Heeft het nog een diepere betekenis? Ik twijfel even: zal ik het kerstverlichting noemen of feestdagenverlichting, midwinter-verlichting, magisch-Maastricht-verlichting? Ik hou het
op „kerst‟-verlichting. Want de aanleiding voor het lichtjesfeest is Kerstmis.
„Kerst‟ is een vernederlandsing van „Christus‟. De jaarlijkse viering van de
geboorte van Jezus Christus, in de nacht van 24 op 25 december, heet
„Kerstmis‟. Hij is als een „licht‟ in onze donkere wereld opgegaan, in ons hart,
in onze geest en ziel. Hij is de „krachtstroom‟ achter alle kerstlichtjes en achter
ons „levenslicht‟.
Mede namens kapelaan Miguel Pascual, assistent Ben Janssens en diaken
Régis de la Haye wens ik U een „lichtend‟ Kerstfeest en gezegend Nieuwjaar
2017 toe.
Pastoor Jan Vries

Rondom Kerstmis
Zondag 11 december
–
15.00 uur, Kerstconcert door Studium Chorale met blazersensemble,
o.l.v. Jan Cober. Vrije gave.
Zaterdag 17 december
–
15.30 uur, Kerstconcert door het Toonkunstkoor
Zondag 18 december
–
13.30 uur, Kort Concert door de Philharmonie Zuid Nederland, met
een Kerstoverweging
–
15.30 uur, Concert door de Harmonie Kunst door Oefening
–
17.00 uur, Kerstsamenzang van 1000 Stemmen op het Onze Lieve
Vrouweplein, met de Harmonie Kunst door Oefening
Maandag 26 december Tweede Kerstdag
–
15.00 uur, "Kindje wiegen", een ongedwongen en gezellige viering
rondom het Kerstkind, voor groot en klein, ouders en grootouders, gezinnen en families, met Kinderzegen in het bijzonder voor alle kindjes die
het afgelopen jaar in onze kerk zijn gedoopt.
Zaterdag 31 december Oudjaar
–
9.30 uur, H. Mis, met zang van het Te Deum, als dankzegging voor het
afgelopen jaar
Zondag 1 januari Nieuwjaar – Hoogfeest van de H. Maagd Maria, Moeder van God
–
11.00 uur, Hoogmis, met zang door de Schola Nova en Kerstsamenzang
Aansluitend Nieuwjaarsreceptie in de pastorie
Zaterdag 7 januari
–
17.00 uur, vertrek van de Driekoningenstoet. De Drie Koningen, gezeten op kamelen, begeleid 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, voor het Kindje Jezus, in de
basiliek.
Wilt u met Kerstmis de Ziekencommunie ontvangen? Belt u dan even met de
pastorie: 043 - 321 38 54 of de sacristie: 043 - 321 32 55.
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Basilicakoor viert Ceciliafeest
Op zaterdag 26 november hebben de leden van het Basilicakoor en de Schola
samen het jaarlijks Ceciliafeest gevierd. Het programma bestond uit een
kleurrijke lezing door historicus Jac van den Boogard over de rol van de muziek in de kunst en een feestavond in Slevrouweheukske met een Kantonees
buffet, opgeluisterd met zang en sketches van de koorleden. Niet onvermeld
mag blijven, dat Gertrudie Walthaus-Maas geëerd is in verband met haar 50jarig koorlidmaatschap en Math Frissen, Jean en Truus Servais om hun bijzondere verdiensten voor het Basilicakoor. Het was een echte feestavond die
bevestigde, hoe goed het is om samen Basilicakoor te zijn.
Piet Walthaus, voorzitter
Kerstmarkt in Licht & Liefde
Op vrijdag 9 december a.s. is er weer van 14.00 tot 16.00 uur een Kerstmarkt
in het zorgcentrum Licht en Liefde in de Prins Bisschopsingel 20 te Maastricht.
De toegang is vrij. Er zijn mooie artikelen te koop (door de handwerkclub
gemaakt) zoals gebreide poppen, beren, leuke dekentjes, sloffen en nog
meer. Ook worden er overheerlijke wafels gebakken en verkocht. Wees er snel
bij, want de animo is groot!
Kerstconcert Studium Chorale
Kamerkoor Studium Chorale geeft op zondag 11 december a.s. het traditionele Kerstconcert in de Onze Lieve Vrouwebasiliek in Maastricht. Gastdirigent is
Jan Cober, bekend topdirigent binnen de harmoniewereld. Hij brengt dan ook
een aantal excellente instrumentalisten mee die samen met het topkoor Studium Chorale voor een sfeervol en gevarieerd programma zorgen.
Op het programma staan de volgende werken: Hans Leenders (arr.): The
first nowell voor koor en instrumenten; Hector Berlioz: L'adieu des bergers
voor koor en instrumenten; Vic Nees: Concerto per la Beata Vergine voor koor
en hobo; Carsten Gerlitz (arr.): Medley van internationale kerstliederen; Hans
Leenders: Hodie. Cantate voor koor en saxofoonkwintet
Gratis entree, een vrije gave wordt op prijs gesteld. Zie verder:
www.studiumchorale.nl
Kerk en Wereld - Storm op Zee
Altijd al - min of meer onbewust - was ik een beetje nieuwsgierig naar de
betekenis of herkomst van de titel die “onze” Maria draagt: “Onze lieve Vrouw
Sterre der Zee”. Dat Sterre der Zee ligt eigenlijk niet zo erg voor de hand.
Duikend in de geschiedenis van het beeld van onze eigen Slevrouwe, stuitte ik
onder meer op de volgende merkwaardige geschiedenis. Het is het verhaal
van een Brussels edelman, die leefde van 1616 tot 1700, die op zee in een
zware storm terecht kwam. Hij riep Maria aan, met het beeld van de Madonna
voor ogen en beloofde bij veilige thuiskomst een altaar voor het beeld te financieren. Toen hij wonder boven wonder de storm had overleefd, kwam hij
zijn belofte na en liet een altaar bouwen. Dit zou de aanleiding zijn geweest
om het Mariabeeld in het vervolg “Sterre der Zee” te noemen. Dat klinkt toch
best wel aannemelijk.
Onze Maria heeft veel moeten reizen, maar staat sinds 1903 bij ons in de
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Merodekapel. Met een mooie mantel om. Harie Loontjens heeft ooit een wedstrijd gewonnen met het volgende lieve versje, bedoeld om op de mantel geborduurd te worden.
Laot miech oonder Eure mantel kroepe
wie e keend bij meer
en mer stèllekes dao zitte
op m‟n kneje, bijenteer.
Zèt Eur Keend - „ch höb väöl te vraoge –
effekes daan bij miech neer.
Ja, er is zo veel te vragen. Maar er is ook veel te doen. Zoals het helpen van
mensen die minder bedeeld zijn dan wij. Mensen die zeker in deze decembermaand ook en vooral behoefte hebben aan wat warmte, aan wat extra‟s. U
kunt bij Kerk en Wereld terecht voor uw Kerstgave. Op ons bankrek.nr. NL05
ABNA 0640 1831 07 t.n.v. OLV Tenhemelopneming inz. Kerk en Wereld. Dank
u wel. Van de hele Werkgroep Kerk en Wereld een heel mooie decembermaand toegewenst!
Jos Burg-Gilissen, Kerk en Wereld
Quality time
In de maand december is er een bovengemiddeld grote behoefte in gezinnen
en families om elkaar te ontmoeten tijdens vrije dagen. Een of ander „event‟ of
groepsactiviteit vormt dan vaak het verbindende element: „Quality time‟ noemen we dat. De Sterre der Zee biedt u voor de quality time van u, uw kinderen en kleinkinderen (gratis) een unieke groepsactiviteit! Ontdek samen de
rijkdom van de eeuwenoude Mariadevotie rondom de Sterre der Zee. Doe dat
met behulp van uw smartphone of tablet en download de app „Maria Bereikbaar‟. Sta op een interactieve en ludieke wijze eens letterlijk en figuurlijk stil!
Ervaar samen de veelzijdige impact van de wijze waarop de Sterre der Zee
ons haar kind toont! Voeg zo ook een spiritueel element toe aan uw quality
time! Maria, Sterre der Zee bid voor ons.
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LITURGISCHE KALENDER EN INTENTIES
Morgengebed door de week 9.10 uur, zondag 8.40 uur
Zondag 4 december Tweede zondag van de Advent
9.00 H. Mis; voor broers Wijckerheld-Bisdom
10.00 Latijnse Hoogmis, met zang door het Basilicakoor: Messe concertata
(Casati), Wachet auf (Bach), Blessed are they (Mozart); voor Gerda
Janssen-Satijn
11.30 H. Mis; uit dankbaarheid voor het welslagen van een medische ingreep
en voor het medisch team dat hierbij heeft meegeholpen
18.00 Spaanstalige H. Mis in de kerk van Sint-Pieter Beneden
Maandag 5 december
9.30 H. Mis; ter ere van Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee; voor Ann Beuken
Duijsens
Dinsdag 6 december Vrije gedachtenis van de H. Nicolaas, bisschop
9.30 H. Mis; voor Theo Bovens; voor Henk Verhey; voor Adrienne HuismanJaspers
Woensdag 7 december Gedachtenis van de H. Ambrosius, bisschop en
kerkleraar
9.30 H. Mis; voor Gil Schiepers en Rina Gilson; voor de overledenen van de
familie Peltzer (st)
Donderdag 8 december Hoogfeest van Onze Lieve Vrouw Onbevlekte
Ontvangenis, patrones van het bisdom Roermond
9.30 H. Mis; voor de broedermeesters van Onze Lieve Vrouw en hun familie;
voor de Zusters onder de Bogen
18.30 Plechtige Hoogmis met de Broederschap van Onze Lieve Vrouw; ter
nagedachtenis aan de ouders Jo Dovermann en Els Dovermann-Habets
Vrijdag 9 december
9.30 H. Mis; ter ere van het kostbaar bloed van Onze Heer Jezus Christus
Zaterdag 10 december Maria op zaterdag
9.30 H. Mis; voor Malou Bozon-Janss; voor Mia Feron-Brouns
15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid
17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte
Zondag 11 december Derde zondag van de Advent (zondag Gaudete)
9.00 H. Mis; voor zuster Schuitemaker; voor Adje Vleugels
10.00 Latijnse Hoogmis
11.30 H. Mis
Maandag 12 december
9.30 H. Mis; voor steun en sterkte bij een operatie; voor echtelieden Hijnens-Guisson (st)
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Dinsdag 13 december Gedachtenis van de H. Lucia, maagd en martelares
9.30 H. Mis; voor Theo Bovens
Woensdag 14 december Gedachtenis van de H. Johannes van het
Kruis, priester en kerkleraar
9.30 H. Mis; voor echtelieden P. Thijssen-Soeters (st)
Donderdag 15 december
9.30 H. Mis; voor Adrienne Huisman-Jaspers
Vrijdag 16 december
9.30 H. Mis
Zaterdag 17 december Maria op zaterdag
9.30 H. Mis; voor de familie van de Zusters onder de Bogen
15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid
17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte
Zondag 18 december Vierde zondag van de Advent
9.00 H. Mis
10.00 Latijnse Hoogmis
11.30 H. Mis; voor de overledenen van de familie Bosch-Le Maille de Liers;
voor Lou Buytendijk
Maandag 19 december
9.30 H. Mis
Dinsdag 20 december
9.30 H. Mis; voor Adrienne Huisman-Jaspers
Woensdag 21 december
9.30 H. Mis
Donderdag 22 december
9.30 H. Mis
vrijdag 23 december
9.30 H. Mis
Zaterdag 24 december Maria op zaterdag
9.30 H. Mis
15.00 - 16.30 Biechtgelegenheid
18.30 Vigiliemis van Kerstmis voor kinderen en gezinnen, met volkszang en
zang door het Kinderkoor Sjamaes
21.30 Kerk open voor de Nachtmis. Toegang vrij.
22.00 Orgelspel
22.30 Kerstsamenzang
23.00 Plechtige Nachtmis, met zang door het Basilicakoor en een muziekensemble; voor de levenden en overledenen van de familie Leufkens en
Petit; voor Rob Wanrooy; voor Wil Vosters en Gertruda Wetzels
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Zondag 25 december Hoogfeest van Kerstmis, Geboorte van de Heer
9.30 Dageraadsmis, met samenzang; voor Sophie en Léon à CampoAussems; voor Huub en Danielle Mingels en de levenden en overledenen van de familie Mingels-Coenegracht (st); voor Harry Otten; voor
Victoire Cremers-Kerpen; voor Jo Burg
11.00 Plechtige Hoogmis, met zang door het Basilicakoor en een muziekensemble; voor de ouders Vlekke-van Oosterhout, Frans en Kien; voor Jos
van de Ven
Maandag 26 december Tweede Kerstdag, Feest van de H. Stefanus,
eerste martelaar
9.30 H. Mis, met Kerstsamenzang; voor Martina Denninger en oma Jurca
11.00 Hoogmis, met Kerstsamenzang; voor de levenden en overledenen van
de familie Mulkens-Closset (st); voor de familie Polis (st); voor de levenden en overledenen van de famile Evers-Cox; voor Ben Verhey en
Fien Verhey-Frijns en Jeanne Houben-Cortenraede; voor Ferd Gielen,
Jeanne Gielen-Drehmanns en Han Gielen
15.00 Kindje Wiegen, en Kinderzegen voor alle kindjes die het afgelopen jaar
zijn gedoopt
Dinsdag 27 december Feest van de H. Johannes, apostel en evangelist
9.30 H. Mis; voor Anna Maria Nieste, ouders en broers (st)
Woensdag 28 december Feest van de HH. Onnozele Kinderen, martelaren
9.30 H. Mis; voor Adrienne Huisman-Jaspers
Donderdag 29 december Vrije gedachtenis van de H. Thomas Becket,
bisschop en martelaar
9.30 H. Mis
Vrijdag 30 december Feest van de Heilige Familie, Jezus, Marie, Jozef
9.30 H. Mis
Zaterdag 31 december Oudjaar – Vrije gedachtenis van de H. Silvester I, paus
9.30 Hoogmis; uit dankbaarheid bij het einde van het jaar
Zondag 1 januari 2011 Hoogfeest van de Moeder Gods / Wereldvredesdag
Géén H. Mis om 9.30
11.00 Hoogmis, met zang door de Schola Nova en Kerstsamenzang; voor
overleden ouders Poolmans-van Beek
– gevolgd door de Nieuwjaarsreceptie op de pastorie
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PAROCHIENIEUWS
Zijn door het Sacrament van het Heilig Doopsel in onze Kerkgemeenschap opgenomen:
Elise Janssen
Tieb Timmers
Isa Slenter
Linde Ploegmakers
Gingen ons voor naar het eeuwig Vaderhuis:
Henk Verheij, 83 jaar
Adriënne Huisman-Jaspers, 88 jaar
Malou Bozon-Janss, 89 jaar
Ann Beuken-Duijsens, 84 jaar

COLOFON
Pastoor: J.G.M. Vries, pastorie, Onze Lieve Vrouweplein 7, 6211 HD Maastricht,
tel. 043 - 321 38 54, e-mail: pastoor@sterre-der-zee.nl
Kapelaan: M.A. Pascual Coello, pastorie, Onze Lieve Vrouweplein 7, 6211 HD
Maastricht, tel. 043 - 321 38 54, e-mail: kapelaan@sterre-der-zee.nl
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, e-mail: r.delahaye@planet.nl
Catechist: T. Heffels, Pastoor Jacobsstraat 1, 6122 BH Buchten, tel. 046 - 48 55
421, e-mail: thei.lea@live.nl
Koster: M. Pleunis, sacristie: tel. 043 - 321 32 55, e-mail: koster@sterre-derzee.nl
Kerkbestuur: e-mail: kerkbestuur@sterre-der-zee.nl
Parochiekantoor: Stokstraat 46 A, tel. 043 - 356 13 30, e-mail: info@sterre-derzee.nl, woensdag en vrijdag, 10-12 uur
Infopunt/Accueil in de kerk: maandag van 13.00-16.00 uur, dinsdag t/m zaterdag 12.00-17.00 uur
Parochiezaal: Stokstraat 46 A, 6211 GD Maastricht
Banknummer: NL54 ABNA 0576 1185 75, t.n.v. RK parochie Onze Lieve Vrouw
Tenhemel-opneming, Maastricht (misintenties en andere betalingen)
Kerkbijdrage: bij voorkeur op rekeningnummer NL73 INGB 0001 0545 51 t.n.v.
RK Parochie O.L.Vrouw Tenhemelopneming.
Kerk & Wereld (missionaire werkgroep): rek.nr. NL05 ABNA 0640 1831 07 t.n.v.
RK Par. Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming, inzake Kerk en Wereld.
Kerkdiensten via Internet: Dagelijkse rechtstreekse uitzending van de H. Mis.
De hoogmis op zondag is ook terug te zien via onze site www.sterre-der-zee.nl
Website: www. sterre-der-zee.nl
Katholiek Studentenpastoraat: zr. Maris Stella OP, tel. 06- 30 78 80 74, e-mail:
maastrichtcatholic@gmail.com
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