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Dankjewel voor drie kerkbestuursleden
Graag spreek ik een hartelijk ‘dankjewel’ uit naar drie kerkbestuursleden,
wier periode binnenkort afloopt. Een kerkbestuurslid wordt telkens voor een
periode van vier jaren benoemd. Na afloop van de periode kan iemand herbenoemd worden of ook de zittingsperiode beëindigen. Drie leden hebben
ervoor gekozen om geen nieuwe periode zitting te nemen in het bestuur.
De periode van Ria Dovermann was in de voorbije zomer afgelopen en tijdelijk verlengd, maar zij zal nu per 1 januari 2018 haar termijn beëindigen.
De taak van Ria omvatte fiattering van de financiële transacties, contact
met de Accueil-organisatie, lidmaatschap van de Stichting Vrienden van de
O.L.V. Basiliek en het bijhouden van de vrijwilligersbestanden. Arno Goessen zal per 1 februari 2018 drie periodes van vier jaren, dus twaalf jaren,
beëindigen. Hij heeft de zware functie van penningmeester vervuld en de
bouw- en huurzaken behartigd. Daarnaast had Arno grote en kleine taken
op beheersgebied. Maurice Verhey sluit per 1 januari 2018 twee periodes
af, dus acht jaren, waarin hij de zware functie van secretaris heeft vervuld.
Maurice behartigde ook de personeelszaken en beheerde de website. Behalve de genoemde specifieke taken gold voor allen: het meedenken en
samenwerken in het bestuur, de representatie en de projectmatige inzet.
Ria, Arno en Maurice waren en zijn met hart en ziel verbonden met de
parochie van Onze Lieve Vrouw. Zij hebben hun taken trouw en deskundig
vervuld en veel tijd en energie gestoken in het welzijn van de parochie.
Namens de parochiegemeenschap dank ik hen heel hartelijk. Het zal niet
gemakkelijk zijn om hun vacatures in te vullen. De uitbreiding van het zittende bestuur (pastoor, Marianne van de Ven en Charles Larik) is noodzakelijk. In de komende tijd worden nieuwe kerkbestuursleden gezocht en
aan het bisdom ter benoeming voorgedragen. Ria, Arno en Maurice zullen
hun dan de verschillende taken overdragen en hen inwerken.
Pastoor Jan Vries
Oproep tot hulp aan het studentenpastoraat
Zoals u wellicht weet, worden er ook in de Sterre der Zee diverse activiteiten voor het studentenpastoraat in Maastricht ‒ onder de naam Maastricht
Catholic Student Chaplaincy ‒ georganiseerd. Zo is er iedere zaterdagavond, aansluitend aan de Internationale H. Mis van 17.00 uur, het zogenaamde 'Lord's Day Supper' waar de studenten samen met elkaar eten en

vervolgens een thema behandelen.
In de zondagsmissen ziet u waarschijnlijk ‒ helaas ‒ maar weinig jonge
mensen, maar op zaterdagavond groeit de groep telkens weer. Om het
studentenpastoraat een directere link te laten krijgen met de parochie hebben we echter uw hulp nodig!
Allereerst willen we uw gebed vragen voor alle jonge mensen uit Maastricht/die in Maastricht studeren. Daarnaast willen we uw hulp vragen bij
de voorbereiding van de maaltijden voor de Lord's Day Supper. Het studentenpastoraat staat onder leiding van de zusters Dominicanessen uit Sittard. Wij zijn voor ons werk volledig afhankelijk van giften. De studenten
leveren zelf ook een bijdrage (ofwel d.m.v. een kleine financiële bijdrage,
ofwel door iets te eten mee te brengen), maar het blijft iedere week een
uitdaging om er voor te zorgen dat er een maaltijd beschikbaar is.
Omdat we gemerkt hebben dat veel mensen het werk met en voor jongeren een warm hart toedragen en ons al meermaals gevraagd is, op welke
manier wij hierbij geholpen zouden kunnen worden, maken we dankbaar
gebruik van deze mogelijkheid om een beroep op u te doen.
Indien u zich geroepen voelt om voor een van de Lord's Day Dinner's
een maaltijd te bereiden of om het studentenpastoraat financieel te ondersteunen, kunt u contact met ons opnemen via maastrichtcatholic.com of
+31 (0) 6 30788074 of facebook.com/maastrichtcatholic.
Meer informatie vindt u op www.maastrichtcatholic.com
Zuster Amelia
Actie Kerkbalans 2018
Heel opvallend is steeds weer het grote aantal mensen, dat de plechtigheden en concerten, verbonden aan de Kersttijd in onze Basiliek bijwoont,
ieder met zijn eigen intentie.
Een duidelijker teken is er nauwelijks om de plaats aan te geven die de
Basiliek van Slevrouwe inneemt in de samenleving. En deze bezoeken blijven niet alleen beperkt tot de Kersttijd. Hiervan getuigen ook de vele kaarsen, die gedurende het jaar worden aangestoken voor het genadebeeld van
Onze Lieve Vrouw ‘Sterre der Zee’ door (pelgrimerende) gelovigen van
dichtbij en (heel) veraf! De Basiliek biedt nadrukkelijk de mogelijkheid tot
dankbaarheid, bezinning en het vragen van bijstand in nood.
Om dit alles in stand te kunnen houden, samen met de vele vrijwilligers,
vragen wij onze gelovigen ook dit jaar weer ons financieel te steunen, via
de “ACTIE KERKBALANS 2018”. Zelfs in roerige tijden is die roep om hulp
nooit tevergeefs geweest. Daar zijn we u zeer dankbaar en erkentelijk voor.
Daarnaast willen we ook een beroep doen op de mensen, die de Basiliek
zeer genegen zijn en tevens op hen, die nog nooit bijgedragen hebben, of
die dat om een of andere reden vergeten zijn. Want door uw financiële
steun kan SLEVROUWE de plek voor eredienst en gebed, rust en vertroosting zijn en blijven, waaraan in deze woelige jaren veel behoefte is.
Bij voorbaat dank.
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Kerk en Wereld - “Wij kunnen van ’t kribje niet scheiden. Wij wachten het nieuwe jaar”
Ja, dat is toch ieder jaar weer een puntje! Afscheid nemen van het kribje,
afscheid nemen van de stal, afscheid nemen van Kerstmis. “Wij kunnen van
’t kribje niet scheiden.”……..
Maria, Joseph en het Kindje, de herders, de os, de ezel en de schaapjes,
de Drie Koningen, ze worden allemaal weer zorgvuldig in het witte vloeipapier gewikkeld voor ze in de kartonnen kerstdoos belanden voor de jaarlijkse omgekeerde winterslaap. Vóórlaatst komt het engeltje, dat boven de
stal zweeft, aan de beurt. Het houdt boven zijn krullenbol een wit lint omhoog met daarop in zilveren letters GLORIA IN EXCELSIS DEO. Het Kindje
sluit de rij. Het komt bovenop in de doos en het engeltje zal Het beschermen. Een tikkeltje naïef misschien? Zal best, maar “Als gij niet wordt als
kinderen……”
En nu? Tja. “Wij wachten het nieuwe jaar.”……De glans van het Kerstfeest, de weemoed bij het afscheid van het kribbetje maken plaats voor
verwachting, voor verlangen, verlangen naar het licht.
Héél langzaam beginnen de dagen te lengen. Met “Drijjkeuninge” met
“nen haonesjreij” per dag. Hoopvol is dat, ieder jaar opnieuw! Het wordt
lichter! Het januari-licht. Eerst wit nog, wat bleekjes, maar langzamerhand
geler, warmer. De allereerste sneeuwklokjes komen heel voorzichtig poolshoogte nemen van hoe het er boven de grond bij staat. Kleine gele en
paarse crocusjes volgen. Zij houden, net als wij, van licht.
En in dit nieuwe licht wensen wij van Kerk en Wereld u allemaal een heel
Gezegend en Goed Nieuwjaar toe. Moge het Nieuwe Jaar u heel veel goeds
brengen.
Wij danken u hartelijk voor uw goedheid in het afgelopen jaar! Wij hopen
dat u ons in het nieuwe jaar even goed gezind zult zijn als in het achter ons
liggende, zodat wij kunnen blijven helpen waar dat nodig is.
Ons bankrekeningnummer is ook in het nieuwe jaar NL05 ABNA 0640
1831 07 t.n.v. RK Parochie Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming inzake
Kerk en Wereld.
Wij van Kerk en Wereld wensen u allemaal van harte een Zalig, Gelukkig, Gezegend, Goed, Vrolijk en Voorspoedig Nieuwjaar toe!
Jos Burg-Gilissen
Deken Hanneman Stichting: “Ik reken op u”
Maastricht is een mooi hulpproject rijker: Van Harte Maastricht, een project
van de Deken Hanneman Stichting. Betrouwbare vrijwilligers worden gekoppeld aan mensen die wat extra hulp kunnen gebruiken in hun thuissituatie. Denk aan klusjes in huis, een stukje samen wandelen, of ondersteuning met vervoer. Van Harte Maastricht zal vanaf medio 2018 actief zijn.
Hulpvragen kunnen vanaf dan gemeld worden bij de telefonische hulpdesk.
Initiatiefnemer en bestuursvoorzitter Alain Hendrikx: “Het thema van de
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komende Heiligdomsvaart is: Doe goed en zie niet om, gekozen door de
voormalige deken van Maastricht, deken Hanneman z.g. Hij wilde dat dit
thema ook na de Heiligdomsvaart handen en voeten zou krijgen. Daarom
hebben we (in eerste instantie vanuit de Sint Servaas- en de Onze Lieve
Vrouwebasiliek, de Sint Jan en de Beyart) de Deken Hanneman Stichting
opgericht en vanuit deze Stichting starten we nu ons project Van Harte
Maastricht. Hoewel de stichting in het leven geroepen is vanuit de diaconale
taak van de kerken, is Van Harte Maastricht voor en door iedereen, ongeacht hun achtergrond.
Hendrikx: “Mijn verbondenheid met het geloof en de Sint Servaasbasiliek geven mij de motivatie om dit te doen. Vanuit deze verbondenheid
wilde ik ook dat het thema van de Heiligdomsvaart handen en voeten zou
krijgen. Met een groep enthousiaste mensen om mij heen is dit prachtig
werk om te doen. Ik wil laten zien dat we niet alleen op deze wereld leven!”
Van Harte Maastricht zit in de voorbereidende fase en begint binnenkort
met het werven van vrijwilligers. Hendrikx: “Ik zou de mensen heel graag
willen oproepen om zich bij ons als vrijwilliger aan te sluiten. Dadelijk krijgen wij heel wat vragen en wensen binnen van mensen die niet meer mobiel zijn, eenzaam zijn en wat extra aandacht kunnen gebruiken. Een paar
uurtjes tijd van ieder mens maakt dat de stad er heel anders zal gaan uitzien. We hebben u hard nodig en u doet een goed werk. Ik reken op u!”
Kijk voor meer informatie (ook over donaties) op www.vanhartemaastricht.nl
Peggy Thekkaekurikattukunnal-Braeken, projectcoördinator

LITURGISCHE KALENDER EN INTENTIES
Zondag 31 december ‒ Feest van de H. Familie, Jezus, Maria, Jozef
9.30
H. Mis; voor Martinah Denninger
11.00 Latijnse Hoogmis
Maandag 1 januari 2018 ‒ Hoogfeest van de H. Maria, Moeder van
God / Octaafdag van Kerstmis / Wereldvredesdag
11.00 Latijnse Hoogmis, met aansluitend Nieuwjaarsreceptie op de pastorie
Dinsdag 2 januari ‒ Gedachtenis van de H.H. Basilius de Grote en
Gregorius van Nazianze, bisschoppen en kerkleraren
9.30
H. Mis; voor Marie Mellaart-Vinken
Woensdag 3 januari ‒ Vrije gedachtenis van de Heilige Naam Jezus
9.30
H. Mis
Donderdag 4 januari
9.30
H. Mis
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Vrijdag 5 januari ‒ Vrije gedachtenis van de H. Karel Houben van
Sint Andries, priester / Eerste vrijdag van de maand
9.30
H. Mis met aansluitend uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste; voor Gil Schiepers en Rina Gilson
Zaterdag 6 januari ‒ Maria op zaterdag
9.30
H. Mis; voor de levende 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
17.00 Vertrek van de Driekoningenstoet op het OLV Plein
Zondag 7 januari ‒ Hoogfeest van de Openbaring des Heren (Driekoningen)
9.00
H. Mis; voor de overledenen van de familie Peltzer (st)
10.00 Latijnse Hoogmis; voor Rob Wanrooij (jrd); voor overleden ouders
Poolmans-van Beek
11.30 H. Mis; voor de overledenen van de familie Pelzer (st) voor Leo van
Wetering
Maandag 8 januari ‒ Feest van de Doop van de Heer
9.30
H. Mis; voor Maria Semmeling-Gräper
Dinsdag 9 januari
9.30
H. Mis; voor Johanna Kramer; voor Theo Bovens
Woensdag 10 januari
9.30
H. Mis; voor Leo van Wetering
Donderdag 11 januari
9.30
H. Mis; voor Marie Mellaart-Vinken
Vrijdag 12 januari
9.30 H. Mis; voor Marieke van Bekkum-Magermans
Zaterdag 13 januari ‒ Vrije gedachtenis van de H. Hilarius, bisschop
en kerkleraar / Maria op zaterdag
9.30
H. Mis
15.30-16.30 Biechtgelegenheid
17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte
Zondag 14 januari ‒ Tweede zondag door het jaar
9.00
H. Mis
10.00 Latijnse Hoogmis; voor Charles Wijler (6wd)
11.30 H. Mis; voor Giel Braecken (1e jrd)
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Maandag 15 januari ‒ Gedachtenis van de H. Arnold Janssen, priester
9.30
H. Mis
Dinsdag 16 januari
9.30
H. Mis; voor Maria Semmeling-Gräper
Woensdag 17 januari ‒ Gedachtenis van de H. Antonius, abt
9.30
H. Mis; voor Leo van Wetering
Donderdag 18 januari
9.30
H. Mis; voor Pastoor Heijnen ‒ begin van de Internationale Gebedsweek voor de eenheid der christenen
Vrijdag 19 januari
9.30
H. Mis; voor Bert en Gerard Bastiaens
Zaterdag 20 januari ‒ Vrije gedachtenis van de H. Fabianus, paus
en martelaar / Maria op zaterdag
9.30
H. Mis; voor Marie Mellaart-Vinken
15.30-16.30 Biechtgelegenheid
17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte
Zondag 21 januari ‒ Derde zondag door het jaar
9.00
H. Mis
10.00 Latijnse Hoogmis
11.30 H. Mis
Maandag 22 januari ‒ Vrije gedachtenis van de H. Vincentius, diaken en martelaar
9.30
H. Mis; voor Marieke van Bekkum-Magermans
Dinsdag 23 januari
9.30
H. Mis; voor Marieke van Bekkum-Magermans
Woensdag 24 januari ‒ Gedachtenis van de H. Franciscus van Sales,
bisschop en kerkleraar
9.30
H. Mis ‒ laatste dag van de Internationale Gebedsweek voor de
eenheid der christenen
Donderdag 25 januari ‒ Feest van de Bekering van de H. apostel
Paulus
9.30
H. Mis; voor Leo van Wetering
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Vrijdag 26 januari ‒ Gedachtenis van de H.H. Timoteüs en Titus, bisschoppen
9.30
H Mis
Zaterdag 27 januari ‒ Vrije gedachtenis van de H. Angela Merici,
maagd
9.30
H. Mis
15.30-16.30 Biechtgelegenheid
17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte
Zondag 28 januari ‒ Vierde zondag door het jaar
9.00
H. Mis
10.00 Latijnse Hoogmis; voor Sjef Leufkens en Greetje Leufkens-Petit en
twee broers Steffie en Servaas (jrd); voor Jeanne Poolmans-van
Beek (jrd)
11.30 H. Mis
Maandag 29 januari
9.30
H. Mis; voor Maria Semmeling-Gräper; voor Marieke van BekkumMagermans
Dinsdag 30 januari
9.30
H. Mis; voor Leo van Wetering
Woensdag 31 januari ‒ Gedachtenis van de H. Johannes Bosco
9.30
H. Mis; voor Marie Mellaart-Vinken
Donderdag 1 februari
9.30
H. Mis
Vrijdag 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); voor Dorry van
Dijk-de Greef (st)
Zaterdag 3 februari ‒ Gedachtenis van de H. Blasius
9.30
H. Mis met toediening van de Blasiuszegen; voor Marieke van Bekkum-Magermans
15.30-16.30 Biechtgelegenheid
17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte
Zondag 4 februari ‒ Vijfde zondag door het jaar
9.00
H. Mis
10.00 Latijnse hoogmis; voor Dick Lambriex (6wd)
11.30 H. Mis; voor Maria Semmeling-Gräper
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PAROCHIENIEUWS
Zijn door het Sacrament van het Heilig Doopsel in onze Kerkgemeenschap opgenomen:
Luna Willems
Stef Corsius
Devi en Milan van Loenhout
Amélie Pluijmakers
Inea Sposini
Daeley Remmers
Gingen ons voor naar het eeuwig Vaderhuis:
Leo van Wetering, 96 jaar
Marieke van Bekkum-Magermans, 93 jaar
Dick Lambriex, 72 jaar
Ria Semmeling-Gräper, 88 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
Infopunt/Accueil in de kerk: maandag van 13.00-16.00 uur, dinsdag t/m vrijdag
11.00-16.00 uur, zaterdag 11.00-17.00 uur
Parochiezaal: Stokstraat 46 A, 6211 GD Maastricht
Banknummer: NL54 ABNA 0576 1185 75, t.n.v. RK parochie Onze Lieve Vrouw
Tenhemelopneming, Maastricht (misintenties en andere betalingen)
Kerkbijdrage: bij voorkeur op rekeningnummer NL73 INGB 0001 0545 51 t.n.v. RK
Parochie Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming
Kerk & Wereld (missionaire werkgroep): rek.nr. NL05 ABNA 0640 1831 07 t.n.v.
RK Parochie 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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