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Meezingproject voor het Passieconcert

Passieconcert 2017 is een meezingproject dat wordt georganiseerd door het
Basilicakoor OLV Sterre der Zee Maastricht. Voor dit project worden gastzangers
uitgenodigd om samen met de leden van het Basilicakoor de Passietijd muzikaal
te beleven. Tussen 18 maart en 8 april wordt het nieuwe werk De veertien
stonden ingestudeerd door de componist zelf, Hans Leenders. De uitvoering
vindt plaats op Palmzondag 9 april om 16 uur in de OLV Basiliek Sterre der Zee
Maastricht.
Voor het Passieconcert wil het Basilicakoor zich versterken met enthousiaste
zangers. Wij vragen hiervoor mensen met koorervaring, beheersing van het
notenschrift, tijd en bereidheid om de repetities bij te wonen. Kortom, een uitdaging voor mensen die van zingen houden.
Heeft u belangstelling om samen met ons op 9 april om 16 uur in de Onze
Lieve Vrouwe Basiliek de première van De veertien stonden van Hans Leenders

te zingen, meldt u zich dan aan via het secretariaat van het koor: truus.servais@hotmail.com.
Hans Leenders schreef dit werk op tekst van de Belgische dichter Guido Gezelle (1830-1899). De bijzonder aangrijpende teksten verhalen over de kruisweg van Jezus. Een Via Crucis zoals we deze ook kennen van Liszt. Leenders
heeft deze Stonden getoonzet voor koor en klein orgel, waarbij de intermezzi
voor groot orgel gedacht zijn. We herkennen de optredende personages zoals
Maria Magdalena, Simon van Cyrene en Christus zelf aan de steeds terugkerende Leitmotiven.
De repetities zijn op zaterdag 18 maart van 10.30-15.00 uur, woensdag 5
april van 20.00-22.00 uur, en zaterdag 8 april van 10.30-15.00 uur. De repetities vinden plaats in het Slevrouweheukske, ingang Stokstraat 46A.

Vindt u het ook zo belangrijk dat u in beeld blijft bij uw parochie?

Parochies houden hun adresgegevens actueel met behulp van de SILA (Stichting
Interkerkelijke Ledenadministratie), waarbij alle kerken in Nederland van alle
confessies zijn aangesloten Deze werkt samen met de Basisregistratie Personen
(BRP) van de overheid. Daar zijn bindende afspraken mee gemaakt inzake voornamelijk privacy-berscherming. In 2016 nam de Tweede Kamer echter een motie aan die een einde lijkt te maken aan deze koppeling. Maar voordat het zover
is, houdt de overheid een internetconsultatie. Parochiebestuurders en anderen
kunnen dus reageren op dit voornemen van de politiek.
Via SILA zijn mensen in beeld als ze nieuw in de parochie komen wonen of
als ze verhuizen naar bijvoorbeeld een verzorgingshuis. Als iemand dit zelf niet
meer kan doorgeven, bestaat de kans dat het contact met de parochie verloren
gaat. Door het stopzetten van de SILA-koppeling kunnen parochies hun ledenadministratie niet meer onderhouden en dus pastorale taak dus minder goed
uitvoeren.
Nu heeft de overheid een internetconsultatie geopend, waar burgers kunnen
reageren op het besluit om SILA niet langer deze voor ons zo belangrijke gegevens te verstrekken. De Nederlandse bisschoppen vragen aan alle katholieken
in Nederland om gebruik te maken van deze consultatie en van zich te laten
horen.
Reageren kan tot 3 februari. Ga naar de website:
https://www.internetconsultatie.nl/inschrijftermijnbrpvreemdelingen, en klik
daar op: Reageer op consultatie.
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Kerk en Wereld – Vooruitblik op de Vastenactie 2017
Voor de Vastenactie van dit jaar, die loopt van 4 maart tot 23 april 2017, nemen
we u mee naar Udupi, een plaats gelegen in de provincie Karnataka in het Zuid
Westen van India aan de Arabische Golf. Mooi is het daar. Schilderachtig mooi!
De kleuren zijn anders, de geuren zijn anders. De mensen zijn anders. Maar
ook de levensomstandigheden zijn anders: verspreid over de grote provincie
Karnataka wonen heel veel straatarme mensen. Mensen die veelal niet kunnen
lezen en schrijven. Mensen die “leven” van kleinschalige landbouw en niet of
nauwelijks in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Er zijn kinderrijke gezinnen die moeten zien rond te komen van € 15,- in de maand. Het verschil tussen
rijk en arm is enorm.
Kloosterzusters - engelen zijn het - proberen de arme bevolking zoveel als
mogelijk te helpen, de kinderen op te vangen en te onderwijzen. Van overheidswege wordt wel geprobeerd de mensen te wijzen op de mogelijkheden die van
regeringszijde worden geboden om verbetering te brengen in de deplorabele
situatie waarin veel gezinnen verkeren. Die pogingen lopen vaak op niets uit
door de slechte infrastructuur, de bureaucratie en het stroeve functioneren van
het ambtelijk apparaat.
Bisschop mgr. dr. Gerald Lobo, die een paar jaar geleden nog te gast was
op de Pastorie van de Slevrouwe en ons toen heeft bijgepraat over de zorgelijke
situatie in zijn bisdom, heeft inmiddels een stichting opgericht, die tot doel heeft
de vele arme mensen daar te bereiken en daadwerkelijk te helpen. De directeur
van die stichting “Sampada Udupi”, father Reginald Pinto, spant zich tot het
uiterste in om de verspreid wonende arme bevolking op te sporen. Onontbeerlijk
daarbij is de hulp en inzet van zogenaamde social workers. Een social worker
is een man uit de regio, die de mensen aanspreekt in hun eigen taal. Die ze
letterlijk en figuurlijk moet zien te bereiken. Die ze uit de ellende moet trekken.
Die ze kan helpen op de weg naar een beter leven! A hell of a job! Dat kun je
wel zeggen.
En daar moet geld voor zijn. Hoe mooi zou het zijn als dat geld ook uit
Maastricht kwam. Van ons! Als wij via de Vastenactie ervoor zouden kunnen
zorgen dat er een social worker voor een periode van bij voorbeeld drie jaar zijn
uitermate belangrijke werk kan doen en zodoende een groot aantal gezinnen
uit de ellende kan helpen.
Via de Vastenactie doen wij een dringend beroep op U. Doet u mee? Uw
bijdrage kunt u, als de Vastenactie 2017 is gestart, in het aan u te zijner tijd uit
te reiken zakje deponeren in de grote collectebus achter in de kerk. Ook kunt u
dan een bijdrage storten op ons bankrekeningnr. NL05 ABNA 0640 1831 07
t.n.v. RK Par. OLV Ten Hemelopneming, inzake Kerk en Wereld o.v.v. Vastenactie 2017.
Wij gaan u hier nog aan herinneren. Dank u wel!
Jos Burg-Gilissen, Kerk en Wereld

3

Pelgrimages naar de H. Gerardus
Samen met reisorganisatie ‘Huis voor de Pelgrim’ organiseert Klooster Wittem
twee pelgrimstochten:
“PeerkePad”, een fietsvierdaagse en een zesdaagse voettocht van het pelgrimsoord van de heilige Gerardus naar het heiligdom van zijn zalige medebroeder Petrus Donders in Tilburg, en een zevendaagse vlieg- en busreis naar
het Land van Gerardus (Zuid-Italië); een unieke gelegenheid om zijn Jaarfeest
(16 oktober) mee te vieren met zijn streekgenoten!
PeerkePad is een pelgrimsroute tussen de heiligdommen van twee bekende
redemptoristen: van de H. Gerardus Majella in Wittem naar de Zalige Petrus
Donders (beter bekend als Peerke) in Tilburg. De route voert door het prachtige
Geul- en Maasdal en vervolgens door de Belgische en Brabantse Kempen. De
werken van barmhartigheid zijn de bezinningsthema’s onderweg, waarbij letterlijk en figuurlijk ook wordt stilgestaan bij religieus en cultureel erfgoed dat
aan de route ligt.
De andere pelgrimstocht vindt plaats rond het Jaarfeest van Sint Gerardus,
een zevendaagse vlieg- en busreis naar het Land van Gerardus. Het is een fascinerend mooie streek (o.a. de kust van Amalfi), zodat deze pelgrimsreis tevens
een prachtige vakantie is!
De bergstreek ten zuiden van Napels is het land waar Gerardo Majella in
1726 werd geboren. Hij werd er broeder bij de redemptoristen, een toen nog
kleine regionale congregatie. Hij stierf er ook, slechts 29 jaar oud. Zijn streekgenoten vereerden hem meteen als een heilige, en het klooster van Materdomini waar hij stierf, werd een pelgrimsoord.
In de 19e eeuw groeide de congregatie wereldwijd uit. Wittem werd in 1836
het eerste redemptoristenklooster in het huidige Nederland. Van hieruit trokken
paters predikend rond en vertelden overal het verhaal van hun heilige confrater.
Zo werd Gerardus Majella ook in ons land een bekende volksheilige en Wittem
zijn nationale bedevaartsoord.
De betreffende pelgrimstochten zijn pas later in het jaar, maar aanmeldingen moeten al spoedig gebeuren. De begeleiding is in deskundige handen van
reisleidster Sabine Gerardts van ‘Huis voor de Pelgrim’ en pater Henk Erinkveld,
rector van het redemptoristenklooster te Wittem.
Een kleurrijke folder met alle informatie is verkrijgbaar bij de receptie van
Klooster Wittem (Wittemer Allee 32, 6286 AB Wittem) of aan te vragen bij het
Huis voor de Pelgrim, tel. 043-3215715. Alle gegevens vindt u ook op www.huisvoordepelgrim.nl

In memoriam Rita Janssen
Op 9 januari overleed op 78-jarige leeftijd Rita Janssen. Jarenlang heeft zij als
vrijwilligster gewerkt aan ons parochiekantoor. Zij deed met toewijding alle administratief werk, van enveloppen schrijven, het bijhouden van adresbestanden
tot het activeren van telefonische contacten. Trouw kwam zij iedere woensdag,
en zij ging niet naar huis als er nog iets afgemaakt moest worden. Zij was even
bescheiden als plichtsgetrouw, en plaatste zich nooit op de voorgrond. Bescheiden als zij was, is in kleine kring afscheid van haar genomen. Moge zij rusten
in vrede.
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LITURGISCHE KALENDER EN INTENTIES
Morgengebed door de week 9.10 uur, zondag 8.40 uur
Zondag 29 januari Vierde zondag door het jaar
9.00 H. Mis
10.00 Latijnse Hoogmis, met zang door de Schola Nova; voor Josephina Loontjes (st); voor Jeanne Poolmans-van Beek; voor Greetje Leufkens-Petit
(jrd)
11.30 H. Mis; voor Anette Moust-Nelissen; voor Loes Vossen-van den Broek
Maandag 30 januari
9.30 H. Mis
Dinsdag 31 januari Gedachtenis van de H. Johannes Bosco, priester
9.30 H. Mis
Woensdag 1 februari
9.30 H. Mis; voor Lily Jaspers-Bollen; voor Loes Vossen-van den Bosch
Donderdag 2 februari Feest van de Opdracht van de Heer in de Tempel
(Maria Lichtmis)
9.30 H. Mis; met kaarsenwijding en lichtprocessie; voor de levenden en overledenen van de familie Mulkens-Closset (st)
Vrijdag 3 februari Vrije gedachtenis van de H. Blasius, bisschop en martelaar
9.30 H Mis, met Blasius-zegen; voor echtelieden Hijnens-Guisson (st)
Zaterdag 4 februari Maria op zaterdag
9.30 H. Mis; voor de gebedskring van de Sterre der Zee
15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid
17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte
Zondag 5 februari Vijfde zondag door het jaar
9.00 H. Mis
10.00 Latijnse Hoogmis, met zang door de Schola Noca
11.30 H. Mis
Maandag 6 februari Gedactenis van de HH. Paulus Miki en gezellen,
martelaren
9.30 H. Mis; voor Gil Schiepers en Rina Gilson, voor Nellie Berhgmans, uit
dankbaarheid voor een 65e verjaardag
Dinsdag 7 februari
9.30 H. Mis; voor de overledenen van de familie Peltzer
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Woensdag 8 februari Vrije gedachtenis van de H. Josephina Bakhita,
maagd
9.30 H. Mis; voor Trees Deenen-Thomeer
Donderdag 9 februari
9.30 H. Mis; voor Lily Jaspers-Bollen; voor Loes Vossen-van den Bosch
Vrijdag 10 februari Gedachtenis van de H. Scholastica, maagd
9.30 H. Mis
Zaterdag 11 februari Gedachtenis van Onze Lieve Vrouw van Lourdes
9.30 H. Mis
15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid
17.00 Engelstalige H. Mis
Zondag 12 februari Zesde zondag door het jaar
9.00 H. Mis; voor Arnold Wijckerheld-Bisdom
10.00 Latijnse Hoogmis, met zang door de Schola Nova
11.30 H. Mis; voor Jean en Manon Mulkens (st)
Maandag 13 februari
9.30 H. Mis
Dinsdag 14 februari Feest van de H.H. Cyrillus en Methodius, bisschoppen, patronen van Europa
9.30 H. Mis; voor Theo Bovens
Woensdag 15 februari
9.30 H. Mis; voor de levende en overleden zusters onder de Bogen
Donderdag 16 februari
9.30 H. Mis; voor Loes Vossen-van den Bosch
Vrijdag 17 februari Vrije gedachtenis van de HH. Stichters van de Servieten
9.30 H. Mis; voor Willy Spauwen
Zaterdag 18 februari Maria op zaterdag
9.30 H. Mis; voor Catharina Hovens (st)
15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid
17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte
Zondag 19 februari Zevende zondag door het jaar
9.00 H. Mis
10.00 Latijnse Hoogmis, met zang door de Schola Noca
11.30 H. Mis; voor Nico Ronckers (jrd)
Maandag 20 februari
9.30 H. Mis; voor de overleden familieleden van de Zusters onder de Bogen
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Dinsdag 21 februari Vrije gedachtenis van de H. Petrus Damiani, bisschop en kerkleraar
9.30 H. Mis; voor Lily Jaspers-Bollen
Woensdag 22 februari Feest van Sint Petrus Stoel
9.30 H. Mis; voor Trees Deenen-Thomeer
Donderdag 23 februari Gedachtenis van de H. Polycarpus, bisschop en
martelaar
9.30 H. Mis
Vrijdag 24 februari
9.30 H. Mis
Zaterdag 25 februari Maria op zaterdag
9.30 H. Mis; voor Maria Helena Peltzer (st)
15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid
17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte
Zondag 26 februari Achtste zondag door het jaar
9.00 H. Mis; voor Marjo Poolen
10.00 Latijnse Hoogmis, met zang door de Schola Nova
11.30 H. Mis; voor Lily Jaspers-Bollen; voor Loes Vossen-van den Bosch
Maandag 27 februari
9.30 H. Mis
Dinsdag 28 februari
9.30 H. Mis; voor Trees Deenen-Thomeer
Woensdag 1 maart Aswoensdag
9.30 H. Mis, met toediening van het askruisje
Donderdag 2 maart
9.30 H. Mis; voor Lily Jaspers-Bollen; voor Loes Vossen-van den Bosch
Vrijdag 3 maart Eerste vrijdag van de maand
9.30 H. Mis; voor echtelieden Hijnens-Guisson (st)
Zaterdag 4 maart Eerste zaterdag van de maand - Maria op zaterdag
9.30 H. Mis; voor de gebedskring van de Sterre der Zee
15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid
17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte
Zondag 5 maart Eerste zondag van de Veertigdagentijd
9.00 H. Mis
10.00 Latijnse Hoogmis, met gregoriaanse zang door de Schola Nova; voor
Trees Deenen-Thomeer
11.30 H. Mis; voor echtelieden Hijnens-Guisson (st)
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PAROCHIENIEUWS
Is door het Sacrament van het Heilig Doopsel in onze Kerkgemeenschap
opgenomen:
Caroline Anne Schmitz
Gingen ons voor naar het eeuwig Vaderhuis:
Maria Elisabeth Dresens - van den Boorn, 87 jaar
Marie José Jacobs-Graaf, 88 jaar
Giel Braeken, 94 jaar
Lily Jaspers-Bollen, 86 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-der-zee.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: tel. 06 - 30 78 80 74, e-mail: maastrichtcatholic@gmail.com
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