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De stagiair stelt zich voor
Beste parochianen, mijn naam is
Robin Thomas, een zesdejaars student van de priesteropleiding
Grootseminarie Rolduc. In het
zesde studiejaar biedt het Grootseminarie mij de mogelijkheid om
stage te lopen in uw parochies, om
de kennis die ik tijdens mijn studie
heb opgedaan in de praktijk toe te
passen. Deze stage duurt een jaar
en zal tijdens dit werkjaar plaatsvinden.
Ik kom uit een zuidelijke deelstaat
van India die Kerala heet. Ik behoor tot het Syro Malabaarse bisdom Kanjirapally en Mgr. Mathew
Arackal is mijn bisschop. De SyroMalabaarse Kerk is een oosterse
katholieke Kerk met de Oost-Syrische ritus. Zij staat in volledige gemeenschap met de Kerk van Rome.
Syro-Malabaarse christenen danken hun bestaan aan de prediking van
de heilige apostel Thomas in de eerste eeuw na Christus.
Al vanaf mijn kindertijd heb ik een groot verlangen naar het priesterschap. Daarom ben ik na mijn middelbare school, vanaf juni 2006, begonnen aan mijn priesteropleiding aan het kleinseminarie van het bisdom Kanjirapally. Vanuit het kleinseminarie ging ik naar de universiteit voor mijn universitaire opleiding. Daar heb ik een bachelor in
handel en economie behaald. Mijn bisschop heeft mij gevraagd om de
theologiestudie in Rolduc te doen en om na de priesterwijding een
aantal jaren in het bisdom Roermond als priester te gaan werken.
Vanaf september zal ik wekelijks op diverse momenten, ook op de
zondagen, in uw parochies aanwezig zijn. Van velen heb ik gehoord

dat uw parochies echt levendige gemeenschappen zijn. Gedurende
mijn pastoraal jaar zie ik uit naar een nadere persoonlijke kennismaking met velen van u bij verschillende gelegenheden. Ik hoop dat ik
veel van u kan leren voor mijn toekomstige werk in een parochie.
Robin Thomas
H. Vormsel schooljaar 2018-2019: op 24 november 2018
NB: komend schooljaar start de vormselvoorbereiding al op 10 september, want de viering van het vormsel is op 24 november. Op een
leuke, boeiende en diepgaande manier bespreken we samen belangrijke thema’s van het leven en wat het geloof voor je kan betekenen.
Ouders en kinderen: aanmelden bij het parochiekantoor of via onze
website www.parochiesintpieter.nl/aanmelding-vormeling/,
a.u.b. uiterlijk 3 september!
Slevrouwe inspireert Gods volk onderweg
Informatie- en gespreksavond over het beleidsplan van de parochie
Onze Lieve Vrouw op 24 september 2018.
De parochie van Onze Lieve Vrouw werkt samen met de parochies van
Sint Pieter, maar ook met andere parochies in het Dekenaat Maastricht. Dat is sinds enkele jaren de nadrukkelijke wens van het Bisdom, onder andere zichtbaar in de benoeming van één pastoraal team
voor Sint Pieter en Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming.
Als je gaat samenwerken, stel je je de vraag, waar moet dit toe leiden, wat levert het op, waar gaan we naar toe? Maar ook, wat is voor
ons van waarde en wat brengen wij in, wat willen wij veiligstellen voor
de toekomst? Deze vragen heeft het kerkbestuur van de parochie van
Onze Lieve Vrouw, sinds februari van dit jaar nagenoeg nieuw van samenstelling, zich gesteld. Via een muurkrant en het formuleren van
een parochievisie heeft dit geleid tot het opstellen van een conceptbeleidsplan voor de komende vijf jaar met als titel ‘Slevrouwe inspireert
Gods volk onderweg’. Hoe dit beleidsplan er ook uitziet, het wordt pas
werkelijkheid als er een draagvlak voor is, als we het samen willen
doen!
Daarom is onderdeel van dit beleidsplantraject om samen met de diverse geledingen binnen de parochie van Onze Lieve Vrouw hierover
van gedachten te wisselen. De inbreng van actieve parochianen is belangrijk en meer dan welkom. Met dit doel wordt op maandag 24 september, 19.30 uur een informatie- en gespreksavond gehouden in de
parochiezaal Slevrouweheukske, Stokstraat 46a. De diverse geledingen van Slevrouwe zijn hiervoor inmiddels uitgenodigd.
Mocht u geïnteresseerd zijn en ook graag willen komen, meldt u dan
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a.u.b. vóór 19 september aan bij de secretaris van het kerkbestuur
via e-mail kerkbestuur@sterre-der-zee.nl
Piet Walthaus, vicevoorzitter kerkbestuur
Nationale Ziekendag en collecte Zonnebloemafdeling St. Pieter
In het weekend van 8 en 9 september wordt er in het hele land weer
de Nationale Ziekendag gehouden om aandacht te vragen voor onze
zieke medemens. Tijdens de diensten in de beide kerken van St. Pieter mogen we weer collecteren ten bate van het werk van de Zonnebloem in onze wijk. Onze Zonnebloemvrijwilligers brengen regelmatig
een bezoek aan mensen die vanwege hun leeftijd of lichamelijke handicap moeilijk of niet meer uit huis komen. Ook organiseren we jaarlijks enkele activiteiten. Door uw bijdrage aan deze collecte steunt u
dit belangrijke werk. De Zonnebloemafdeling van Sint Pieter.
Ziekenzalving 14 september 2018
Op vrijdag 14 september om 14.30 uur wordt in de kerk van St. Pieter
Beneden het sacrament van de Zieken (Ziekenzalving ) toegediend
aan mensen die door ziekte of ouderdom verzwakt zijn en wat kracht
en genade van “Boven” kunnen gebruiken.
In dit sacrament mag u ervaren dat u er in deze moeilijke periode van
uw leven niet alleen voor staat. Zowel parochianen van Sint Pieter als
van de O.L.V. Basiliek zijn hierbij van harte welkom. De viering duurt
ongeveer een uur. Daarna is er nog een samenzijn met koffie, thee en
vlaai in het Pieterkelderke, Sint Willibrordusstraat 12.
Graag opgeven bij het parochiekantoor van Sint Pieter, tel. 321 4694.
Ook als u dit sacrament al in voorgaande jaren ontvangen hebt, kunt
u gerust weer meedoen. Ook dan graag doorgeven, dat u komt. Mocht
u problemen hebben met vervoer, meldt dit bij opgave.
Kapellentocht zaterdag 8 september
Op zaterdag 8 september is de prachtige en sfeervolle kapellentocht in
de groene rand van Parkstad-Limburg. Start: 8.30 uur in de Antonius
van Paduakerk, Beersdalweg 64 te Heerlen, Vrank. Daar is ruime parkeergelegenheid.
Om 17.00 uur brengt een bus ons vanuit Rolduc, het eindpunt van
deze pelgrimstocht, weer terug naar de Beersdalweg. Organisatie: de
St. Franciscaanse Voettochten met Mattie Jeukens ofm als verantwoordelijke. De onkosten zijn 7,50 euro voor een boekje, een ‘tas koffie’ en de reis met de bus terug. Info: 043 363 4348.
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Lezing ‘Maria als spiegel voor de levensweg’
De Verdiepingscommissie van de Broederschap van Onze Lieve Vrouw
Sterre der Zee nodigt iedereen uit, op dinsdag 25 september 2018
voor een lezing door zuster Sanny Bruijns O.Carm, over ‘Maria als
spiegel voor de levensweg’. De lezing wordt gehouden in de Parochiezaal, Stokstraat 46A te Maastricht, en begint om 19:30 uur. De lezing
zal bestaan uit een inleiding, met na de pauze gelegenheid tot het
stellen van vragen en verdere wisseling van gedachten.
Het thema is het leven van Maria als spiegel voor onze eigen levensweg. Zuster Sanny Bruijns beschouwt dit thema vanuit de geheimen
van de rozenkrans. In het rozenkransgebed is het leven van Maria als
een brug tussen het dagelijkse leven en de goddelijke werkelijkheid.
Sanny Bruijns is theologe en zuster van de Orde van Onze Lieve
Vrouw van de berg Karmel. Van haar hand zijn diverse publicaties,
waaronder het boek ‘Weg van Maria’. Ook verzorgt zij lezingen en retraites, mede vanuit een mariale invalshoek.
Graag uiterlijk vrijdag 21 september aanmelden, per e-mail naar
LucVosters@ziggo.nl, of telefonisch via 06 819 11 641.
Musica Sacra 2018: Vergelden, Vergeven, Verzoenen
Van donderdag 20 t/m zondag 23 september vindt festival Musica Sacra plaats. Ook in de Basiliek is er een concert en speciale Hoogmis op
23 september om 10.00 uur. Het programma vindt u op www.musicasacramaastricht.nl
Uitstapje misdienaars
Op 23 september, aansluitend aan de H. Mis van 11.15 uur, zijn de
misdienaartjes en acolieten van Sint Pieter en Slevrouwe, evenals ons
kinder-/familiekoor van harte uitgenodigd voor het jaarlijkse uitstapje.
Iedereen krijgt via de mail verder informatie.
Vrijwilligersavond 5 oktober a.s.
Op vrijdag 5 oktober a.s. vindt, evenals vorig jaar, ‘s avonds in de
Slouw een bijeenkomst plaats waar alle vrijwilligers van de parochie
St. Pieter welkom zijn. Wij vragen u deze datum alvast in uw agenda
te noteren. Een persoonlijke uitnodiging volgt.
Concert gemengd koor
Op zondag 30 september om 16:00 uur geeft het gemengd koor
Fun 4 All uit Loosdrecht een gratis concert in de Basiliek van de Sterre
der Zee. Op het programma o.a. Ave Verum, Anthem, Zum Sactus,
Tibie Paiom, Cantique de Jean Racine, Ave Maria (Lorenc). De 50
koorleden staan onder leiding van Pieter van de Dolder
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Kerk en Wereld - “Wat leefden ze eenvoudig toen…..”,
zong Wim Sonneveld, alweer een hele tijd geleden in een prachtigmooi liedje. Inderdaad. Het leven was een stuk ongecompliceerder.
Bij voorbeeld: één grote zwarte telefoon in de gang voorzag ons van
alle mogelijke informatie. Als je 002 “draaide”, zei een vriendelijke
stem aan de andere kant van de lijn hoe laat het precies was bij de
volgende toon. De meneer achter 003 vertelde wat voor weer het was
en zou worden. Aan 008 kon je een telefoonnummer opvragen en nog
zo’n paar 00-nummers hielpen je desgewenst uit de brand.
Twee keer per dag klepperde de brievenbus, die niet voor niks zo
heette. We kregen echte brieven, geschreven met een echte vulpen,
in prachtig of minder sierlijk handschrift. Elke verjaardag was er een
lieve mooi geschreven, licht geurende brief met daarin een tientje om
“zelf een cadeautje te kopen”! Van je peettante.
De “Grote Vacantie” was puur genieten van lange wandelingen met
boterhammen mee. De onderweg “verworven” sneeuwappeltjes waren
dan wel een beetje zuur, maar o zo goed voor de dorst.
Op regendagen bleven we thuis. Maar dat was ook apart. Soms mochten we met gewassen handen in de Grote Boschatlas van mijn Vader
kijken. Er ging van die Boschatlas met zijn dikke donkergroene kaft
met zilveren opdrukletters iets bijzonders uit. Heel verre landen in
enorme zeeën. Eilandengroepen, waarvan je de naam nauwelijks kon
uitspreken, en zo ver weg, dat je er niet eens kon komen. We vlogen
toen nog niet zo veel.
Zouden de mensen van nu gelukkiger zijn dan die van toen? Armoede
is nog steeds de wereld niet uit. Nog lang niet. Er zijn nog steeds veel
meer arme dan rijke mensen. En worden die arme mensen dan geholpen? Nee, eigenlijk bedroevend vaak niet of in ieder geval lang niet
genoeg. Via Kerk en Wereld heeft u de kans daadwerkelijk iets aan dit
geweldige probleem te doen.
Wij kùnnen helpen. Hoe dan? Door iets over te maken op ons bankrek.nr. NL05 ABNA 0640 1831 07 ten name van RK Parochie OLV
Tenhemelopneming inz. Kerk en Wereld OLV. Zeggen ze niet: “Het is
beter te geven dan te ontvangen!”?
Jos Burg-Gilissen, Kerk en Wereld
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Vastenactie Sint Pieter 2018
De opbrengst van de Vastenactie in Sint Pieter was bijna € 5.000.
Dankzij een ruime bijdrage van het Bisdom konden wij aan elk van
onze drie projecten (in Zuid Bangladesh, Ethiopië en Nepal) een bedrag van €2.500 overmaken. Een heel mooi resultaat. Dank aan allen
die hieraan hebben bijgedragen en aan alle collectanten welke huisaan-huis de zakjes ophaalden. Helaas namen wij afscheid van onze
voorzitter, Mark van de Laar. Hij heeft zich de afgelopen acht jaren
enorm ingezet in de Werkgroep Kerk en Wereld. Mede dankzij hem
waren de acties een succes.
Kerk en Wereld Sint Pieter
Actie Kerkbalans, terugblik en vooraankondiging
Verleden week kwam via het bisdom Roermond het foldermateriaal
binnen voor de “Actie Kerkbalans 2019”. Op dat ogenblik realiseer je
je opeens hoe snel de tijd voorbij gaat; het lijkt pas enkele maanden
geleden dat de vorige actie gestart werd.
De vakanties zijn voor velen van u voorbij en de zomerperiode, met
een lange tijd van hoge temperaturen, loopt ten einde. Daarom is het
nu de gelegenheid terug te blikken op het actiejaar 2018. Velen hebben hun bijdrage overgemaakt en anderen doen dit nog steeds. Mogen wij de mensen, die zich hadden voorgenomen aan de actie deel te
nemen, maar dit om welke reden dan ook vergeten zijn, vragen dat
alsnog te doen? Bovendien doen we een beroep op degenen die nog
nooit een bijdrage hebben overgemaakt, maar bij wie dit idee wel op
sympathie kan rekenen, om ook aan te sluiten.
Tot slot danken we alle mensen, die de parochies van Onze Lieve
Vrouw en van Sint Pieter in de vorm van deze actie geldelijk of anderszins ondersteund hebben. Wij zijn aangenaam verrast door de
manier waarop U ons helpt, waardoor wij de kans krijgen alle plechtigheden en diensten in stand te houden. Want zonder uw steun zou
dit een zeer moeilijke opgave worden.
Ook in de toekomst hopen wij op uw onmisbare ondersteuning te mogen rekenen om van de “Actie Kerkbalans 2019” eveneens een succes
te maken.
Kerkbijdrage Sint Pieter: NL41 SNSB 0858 2429 07
Kerkbijdrage Onze Lieve Vrouw: NL73 INGB 0001 0545 51
De kerkbesturen
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LITURGISCHE KALENDER EN INTENTIES
OLV = Onze Lieve Vrouw; SPBE = Sint Pieter Beneden; SPBO = Sint Pieter Boven;
Lamb = Lambertuskapel
G = Gedachtenis, VG = vrije gedachtenis, F = Feest

Zaterdag 1 september – Maria op zaterdag
OLV
9.30 H. Mis; Pie Dassen
OLV
15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid
OLV
17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte
SPBE 18.30 H. Mis; Joseph en Josephine Gulikers-Vrancken
Zondag 2 september – 22e zondag door het jaar
Ev: Mc. 7, 1-8+14-15+21-23
OLV
9.00 H. Mis; Marjan Swertz-Hecker
SPBO 9.45 Hoogmis; m.m.v. Schola; jrd. overl. ouders Leo en Marietje Last-Raemaekers; jrd. overl. ouders Coen en
Betsy Ottenheijm-Thissen; Marga Henfling-Lamberti;
Corry Teheux-Meertens; Marie-Louise Evers-Bergholtz
OLV
10.00 Plechtige Hoogmis, m.m.v. Schola Nova; zwd. Ans Bosvan Bun; Jan Bogman (jrd) en overl. ouders Dresensvan den Boorn
SPBE 11.15 Hoogmis, m.m.v. Schola; jrd. Victoire Cremers-Kerpen
(st); Tom Cremers (st); Maria Ritzen-Dingelstadt (v.w.
verjaardag (st); Zusters Onder de Bogen en fam.; Jean
Dupont; Ton Jessen en kinderen
OLV
11.30 H. Mis; jrd. Jeanne Houben-Cortenraede
SPBE 18.00 Spaanstalige H. Mis
Maandag 3 september – Verjaardag van de wijding van de kathedraal van het bisdom Roermond (F)
OLV
9.30 H. Mis
Dinsdag 4 september – H. Gregorius De Grote (G)
OLV
9.30 H. Mis
SPBE 19.00 H. Mis; Michel Debats; op voorspraak van Pater Pio
Woensdag 5 september
Lamb 9.00 H. Mis; jrd. Jean Cremers; Winand en Mia ClaessensHuynen (st)
OLV
9.30 H. Mis
Donderdag 6 september
OLV
9.30 H. Mis; Theo Bovens
Vrijdag 7 september – Eerste vrijdag, H. Hart van Jezus
OLV
9.30 H. Mis; om bekering van kinderen;
aansluitend aanbidding tot 11.00 uur
OLV
14.00 Huwelijk Thijs Heuts en Daniëlle Cimmermans
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Zaterdag 8 september – Maria Geboorte (F)
OLV
9.30 H. Mis; Pie Dassen
OLV
15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid
OLV
17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte
SPBE 18.30 H. Mis; m.m.v. Cantores; André Willems
Collecte Zonnebloem.
Zondag 9 september – 23e zondag door het jaar Ev: Mc. 7, 31-37
OLV
9.00 H. Mis
SPBO 9.45 Hoogmis, m.m.v. Ceciliakoor; jrd. May Ogg-Janssen en
Frans Ogg; Clara Lemmerling-Debets; Lieke MeijersLimpens; Marie-Louise Evers-Bergholtz
Collecte Zonnebloem.
OLV
10.00 Plechtige Hoogmis, m.m.v. Basilicakoor: Missa antiqua,
Wolfram Menschick
SPBE 11.15 Hoogmis; m.m.v. Ceciliakoor; jrd. Jacqueline LahaijeBerendschot; jrd. Maria Ritzen-Dingelstadt (st)
Collecte Zonnebloem.
OLV
11.30 H. Mis
Maandag 10 september
OLV
9.30 H. Mis
OLV
19.00 Openingsmis van de vormselcursus in de crypte
Dinsdag 11 september
OLV
9.30 H. Mis
SPBE 19.00 H. Mis;
Woensdag 12 september – H. Naam van Maria (VG)
Lamb 9.00 H. Mis
OLV
9.30 H. Mis; overl. ouders Wil Vosters en Gertruda VostersWetzels
Donderdag 13 september – H. Johannes Chrysostomus (G)
OLV
9.30 H. Mis
Vrijdag 14 september – Kruisverheffing (F)
OLV
9.30 H. Mis; Gil Schiepers en Rina Gilson
SPBE 14.30 Ziekenzalving
Zaterdag 15 september – H. Maagd Maria, Moeder van Smarten (G)
OLV
9.30 H. Mis;
OLV
15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid
OLV
17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte
SPBE 18.30 H. Mis; voor alle overledenen van de fam. Somers
Zondag 16 september – 24e zondag door het jaar Ev: Mc. 8, 27-35
OLV
9.00 H. Mis
SPBO 9.45 Hoogmis; m.m.v. Ceciliakoor; Marga Henfling-Lamberti;
Marie-Louise Evers-Bergholtz
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OLV
10.00 Plechtige Hoogmis; m.m.v. Schola Nova
SPBE 11.15 Hoogmis, m.m.v. Ceciliakoor; Els de Jong-Kho
OLV
11.30 H. Mis; overl. ouders Wil Vosters (jrd) en Gertruda Vosters-Wetzels
Maandag 17 september – H. Lambertus (VG)
OLV
9.30 H. Mis
Dinsdag 18 september
OLV
9.30 H. Mis
SPBE 19.00 H. Mis; Michel Debats
Woensdag 19 september – H. Januarius (VG)
Lamb 9.00 H. Mis; Winand en Mia Claessens-Huynen (st)
OLV
9.30 H. Mis
Donderdag 20 september – HH. Andreas Kim Taegon en Paulus
Chong Hasang, en gezellen (G)
OLV
9.30 H. Mis
Vrijdag 21 september – H. Matteüs (F)
OLV
9.30 H. Mis
Zaterdag 22 september – Maria op zaterdag
OLV
9.30 H. Mis; Martin Bollen (3e jrd)
OLV
15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid
OLV
17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte
SPBE 18.30 H. Mis; m.m.v. Cantores; zwd. Don Bannier-Chambille
Zondag 23 september – 25e zondag door het jaar Ev: Mc. 9, 30-37
OLV
9.00 H. Mis
SPBO 9.45 Hoogmis, m.m.v. Ceciliakoor; jrd. Mies Hackeng-Oomes;
Erna Brans Brabant-van Engelshoven / Lieke MeijersLimpens; Marie-Louise Evers-Bergholtz; Jean en Annie
Mordang-Snels (b.g.v. 65-jarig huwelijk)
OLV
10.00 Plechtige Hoogmis, m.m.v. Basilicakoor: Missa Lux et
origo, Jiri Strejc
SPBE 11.15 Hoogmis; m.m.v. Ceciliakoor; jrd. Miep Coumans; Ton
Jessen en kinderen
OLV
11.30 H. Mis
Maandag 24 september
OLV
9.30 H. Mis;
Dinsdag 25 september
OLV
9.30 H. Mis
SPBE 19.00 H. Mis; Hans Raatz; Math Castermans
Woensdag 26 september – HH. Cosmas en Damianus (VG)
Lamb 9.00 H. Mis
OLV
9.30 H. Mis; Pie Dassen
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Donderdag 27 september – H. Vincentius De Paul (G)
OLV
9.30 H. Mis
Vrijdag 28 september – H. Wenceslaus (VG)
OLV
9.30 H. Mis
Zaterdag 29 september - HH. Michaël, Gabriël en Rafaël (F)
OLV
9.30 H. Mis; Pie Dassen
SPBO 11.00 Herdenkingsdienst Annie Pieters-Messing
OLV
15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid
OLV
17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte
SPBE 18.30 H. Mis
PAROCHIENIEUWS
Gedoopt:
OLV
Mees, zoon van Micha Frissen en Anouk Vonken
Kenzo, zoon van Simão José en Sandy Dobbelsteyn
Vicco, zoon van Ivano Riggio en Maxime Heuts
Louis, zoon van Pim van Lier en Jeanette Verhey
Sophie, dochter van Patrick Heubel en Floortje Moenen
Joep, zoon van Roy Deckers en Indira Pellaers
Sofia, dochter van Nando Pibiri en Patricia Faggio Del Giglio
Lorenzo, zoon van Mitchell Lion en Ashley Siegmund
Quinn, zoon van Tom Pinxt en Veronique Wilhelmus
Mayssane, dochter van Dornell Petronia en Mandy Frissen
Gaan trouwen:
OLV
Thijs Heuts en Daniëlle Cimmermans op 7 september
Overleden:
OLV
Grietje Frèrejean-Bakker, 84 jaar
Jes Frencken–Thimister, 91 jaar
Tiny Candel–Bos, 88 jaar
SP
Jan van Wieringen, 88 jaar
Don Bannier-Chambille, 89 jaar
Jef Kreuwels, 90 jaar
Proficiat
Proficiat voor José Narinx-Zink die benoemd is tot ridder in de orde
van Oranje-Nassau. José werkt al jaren als verpleegkundige voor de
Zonnebloem, en deed daarnaast veel vrijwilligerswerk.
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BUURTNIEUWS SINT PIETER
Activiteiten vanuit Buurtcentrum Sint Pieter
(Adres: Past. Kribsweg 14 A). Zie de posters in de wijk en website.
Op donderdag kunnen buurtgenoten elkaar ontmoeten in het buurtcentrum tussen 10.00-12.30 uur. Een kopje koffie/thee drinken, een
praatje maken, een kaartje leggen, een tijdschrift lezen. Welkom!
Bibliotheek In de bibliotheek van het buurtcentrum kunt u gratis
boeken ophalen. Boeken en actuele tijdschriften die u over hebt kunt
u brengen op donderdag tussen 10 en 17 uur.
6 sept 10.30- 12.00 Workshop mindfull schilderen (€10) door Juul
Hermkens. Tekenen en schilderen kunnen bijdragen aan een rustiger
geest. Laat u verrassen! Aanmelden: juul.hermkens@gmail.com of
06-2399 3306
6 sept 14.00: Salon Sint Pieter Lezing door John Pieters over het
werk in de gemeenteraad, in het bijzonder: onderwijs en cultuur. Info:
Angelika 321 7018 - angelika.rose@ziggo.nl of Helma 321 0995 helmavandeurse@live.nl
13 sept 12.00 Concert (€10) Violiste Paula Paashuis en pianiste Sophia Shapiro; werken van o.a. Mozart, Kreisler, Brahms en Monti.
6,13,20,27 sept 15.00 tot 17.00: Taalcafé. Info: Marianne Bruijnzeels: (06) 1757 7432 / Fernanne van der Meer: (06) 8180 1319
20 sept. 11.30-14.00 Koken voor elkaar (8€). I. Baaten 325 3970,
H. Koene 321 9458,miekebessemsvangrinsven1@gmail.com
27 september: 12.00: Lunchen met elkaar (€4,50). Opgeven uiterlijk 25 september bij Annewies Majoor (321 7507 of majoor_berger@hotmail.com) of Igna Heerkens (785 0777 of ignaheerkens@telfort.nl)
Humanitas zoekt vrijwilligers
Humanitas Maastricht zoekt vrijwilligers als maatje en/of coördinator
voor diverse projecten. Informatie via tel: 043-3560448 (09-12 uur)
of per mail: maastricht@humanitas.nl
Enquête buurtcentrum
Het buurtcentrum wil weten wat u van de geboden activiteiten vindt
en wat uw behoeften/vragen daarin zijn. In Sint Pieter is een enquête
bij dit parochieblad ingevoegd. Bedankt voor uw medewerking!
Open Dag Boulodrome op 8 september
U bent welkom in de nieuwe Jeu de Boules hal, de Severenstraat 201.
Wijkambassadeurs 6212 in de “wijkkroeg” de Sjans
Iedere laatste woensdag van de maand, nu op 26 september 2018, is
de “wijkambassadeur” van 16-17 u in Eetcafé De Sjans, Mergelweg 1.
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COLOFON
Pastoraal team

Pastoor J. Vries en kapelaan M. Pascual 043-321 3854 (O.L.V.-plein 7)
Pastoor J. Vries 06-5118 7863; jgmvries@hetnet.nl
Kapelaan M. Pascual 06-2650 8619; mangelpascual@outlook.com
Op vrijdagochtend zijn de pastoor of kapelaan in het parochiekantoor aanwezig tussen 10.30 en 12.00 uur voor een gesprek
Em.pastoor F.Delahaye 043-323 3679; 06-4838 6099; framtr@hotmail.com
Diaken R. de la Haye 06-1395 5311; diaken@sterre-der-zee.nl
Catechist OLV: Th. Heffels 046-4855421; thei.lea@live.nl
Catechist SP: M. Sprenger 043-321 7161; margosprenger@hotmail.com
Parochiewachtdienst 06-2198 6873 (indien dringend)
Priesterwachtdienst (dekenaat Maastricht) 043-631 4500 (Envida, Klevarie)
Websites www.parochiesintpieter.nl; www. sterre-der-zee.nl
Parochiekantoor Sint Willibrordusstraat 12, 6212 CB Maastricht
Ma 19.00-20.00 uur; Di t/m vrij: 10.00-12.00 uur; 043-321 4694; info@parochiesintpieter.nl
Infopunt/Accueil OLV Ma 13 -16 uur, di t/m vrij 11-16, Za 11-17 uur
Kerkbestuur O.L.Vrouw kerkbestuur@sterre-der-zee.nl
Kerkbestuur Sint Pieter info@parochiesintpieter.nl
Koster OLV M. Pleunis sacristie: 043 - 321 32 55, koster@sterre-der-zee.nl
Koster SP Boven Gerard Felix, 06-1203 3171
Koster SP Beneden Marianne Beekwilder, 043-321 3372; 06-8172 2537
R.K. Kerkhof Sint Pieter kerkhofciesp@gmail.com
Beheerders Kerkhof Pierre en Lilian Swaen, tel. 043-321 4419; 06-4038
8778; pierreswaen@hotmail.com. Storting van grafkosten t.n.v. Kerkhof Sint
Pieter: NL57 INGB 0004011981
Betalingen Sint Pieter
Storting van kerkbijdragen en misintenties Sint Pieter t.n.v. Parochie
H. Petrus : NL41 SNSB 0858 2429 07
Bijdragen voor Kerk en Wereld Sint Pieter: NL63 SNSB 0942 6861 52
Betalingen Onze Lieve Vrouw
Storting van kerkbijdragen OLV t.n.v. Parochie O.L.Vrouw Tenhemelopneming: NL73 INGB 0001 0545 51
Storting van misintenties en andere betalingen: NL54 ABNA 0576 1185 75
Bijdragen voor Kerk en Wereld O.L.Vrouw: NL05 ABNA 0640 1831 07
Storting Stichting Vrienden OLV-basiliek: NL12 ABNA 0644 1457 22
Opgeven intenties; kopij
Intenties en/of kopij voor het parochieblad oktober (29-09-2018 t.e.m. 2610-2018): t.e.m. maandag 24-09-2018 12.00 uur, info@parochiesintpieter.nl
of info@sterre-der-zee.nl
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