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Verslag van de verrichtingen onzer Broederschap over het jaar 2017, uitgebracht door het Bestuur, overeenkomstig
het bepaalde in artikel 5, lid 2 van het Huishoudelijk Reglement van 31 augustus 2006 .

Aan het begin van dit nieuwe jaar kijken we terug op een mooi jaar met allerlei activiteiten.
Het jaar 2017. Volgens de CBS brochure Trends in Nederland 2017 geven zes op de tien jongeren aan niet tot een
kerkelijk gezindte te behoren, tegenover drie op de tien 75-plussers. De meesten zijn gelukkig rooms-katholiek.
Ondanks deze negatieve trend ben ik ervan overtuigd dat de mensen nog meer dan vroeger een baken nodig hebben
waarin ze kunnen geloven. Onze Slevrouwe. Ons licht in de duisternis. Die mooie lichtmomenten hebben we in 2017
zeker mogen meemaken. Zoals de unieke bijeenkomst van alle Nederlandse Bisschoppen op 13 mei naar aanleiding
van 100 jaar Fatima. Maar ook de mooie afscheidsviering van onze bisschop Frans Wiertz was een van de
hoogtepunten van het jaar. En laten we zeker niet de revival van onze historische Bidweg vergeten. Tevens hebben
we investeringen in de broederschapskamer voor de toekomst gedaan door nieuwe vloerbedekking te leggen en
buitenschilderwerk te laten uitvoeren. We zijn verheugd met al deze activiteiten te kunnen bijdragen aan het uitdragen
van het katholieke geloof en in het bijzonder de devotie tot Maria. Laten we tenslotte hopen en ervoor bidden dat
onze wereldleiders het hoofd koel kunnen houden in 2018. Maar gelukkig wordt dit een prachtig jaar. Het jaar van
wellicht een nieuwe bisschop en de Heiligdomsvaart……Doe goed en zie niet om.

VERGADERINGEN
Het Bestuur kwam 4-maal in vergadering bijeen en wel op de dinsdagen 10 januari, 21 maart en op maandag 10 juli
en maandag 9 oktober.

In en buiten deze vergaderingen kwamen aan de orde:
• Viering van de Mariafeesten: Maria Lichtmis (02 febr.), Maria Boodschap (25 mrt.), Maria Geboorte (08 sept.).
• Viering van de plechtigheden rond Pasen, Maria Tenhemelopneming (15 aug.), feest van O.L.V. Sterre der Zee
(10 okt.) en Maria Onbevlekt Ontvangen (08 dec.).
• Het bezoek van de Nederlandse Bisschoppen (13 mei).
• Aanvragen bezoek met het Genadebeeld.
• Contacten met het Dragersgilde, Kerkbestuur en andere Broederschappen.
• Bepaling agendapunten voor de Algemene Vergadering (8 april) en de Ledenvergadering (04 nov.).
• Verdieping en Mariale Spiritualiteit.
• Herinvoering van de Bidweg.
• Introductie Maria-app.

Op 8 april 2017 werd de Algemene Vergadering en op 04 november 2017 werd de Ledenvergadering gehouden.
De notulen van deze vergaderingen werden resp. worden aan de leden toegezonden.
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BESTUUR.
Het bestuur bestond in 2017 uit de volgende leden:
Dhr.
Ir.
Dhr.
Drs.
Drs.
Mgr.

P.H.H.
R.J.A.
R.
H.T.J.M.
A. C.J.
Dr. J.G.M.

Marx
Daniels
Houben
Theunissen
Huenges Wajer
Vries

Voorzitter,
Vice-voorzitter
Secretaris.
Penningmeester
Commissaris
Pastoor – Directeur

Het rooster van aftreden ziet er als volgt uit:
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Vice-voorzitter:
Commissaris:

najaar 2019
najaar 2020
najaar 2018
najaar 2018
voorjaar 2020

BROEDERMEESTERS.
Helaas heeft onze broedermeester Jos Schols eind 2017 te kennen gegeven dat hij zijn lidmaatschap ging
beëindigen. Dit vanwege zijn zeer drukke werkzaamheden als hoogleraar in combinatie met mantelzorg.
Op 31 december 2017 behoorden dus tot de kring van onze Broederschap, onder vermelding van het jaar van
toetreding, de volgende 41 (leken)leden: (gem. leeftijd = 70 jaar).
1970
1974
1976
1977
1978
1982
1985
1988
1990
1991
1992
1993
1994
1997
1998
1999
2000
2002

Raymond Hommes
Ing. Peter Lambriex
Maarten Marres
Pie Dassen (install. 15-08-77)
Drs. Jan van Turnhout
Hub Berghof
Drs. Fred Verhaegh
Harry Jagersma
Dr. Ruud Philips
Drs. Ben Teunissen
Mr. Jo Ruyters
Drs. Jacques Prevoo
Mr. Joop Rikmenspoel
Mr. Toine Huenges Wajer
Roeland Schoonbrood
Drs. Maurice Verhey
Harry Paping (install. Pasen 98)
Maurice Joskin (install. Pasen 99)
Frans Nelissen
Fred Dorren
Ing. Jan Duchateau
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2004
2005
2006
2007

2010

2011

2012
2013
2015
2016
2016

Frans Manderveld
Drs. Joep Offerman
Edmond Koekkelkoren
Drs. Joep Pluymaekers
Ir. Marcel Timmers
Ir. Rick Daniels
Mat van Lier, MMI
Pierre Marx
Robert Jessen
Drs. Harry Theunissen
Mr. Luc Vosters
Ing. Hans Adriaens
Drs. Paul Dovermann
Prof. Dr. Jos Schols
Peter van de Loo
Mathieu Rasquin
Drs. Jef Maurer
Roland Houben
Drs. Paul Gillhaus
Mr. Eugéne Rosier
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Mgr. Frans J.M. Wiertz, bisschop van Roermond - beschermheer.
Mgr. Dr. Alphons M.W.J. Kurris, ging per 1 januari als pastoor en dus ook als pastoor-directeur met
emeritaat en werd opgevolgd door Mgr. Dr. Jan G.M. Vries, rector van het groot-seminarie Rolduc.
Mgr. Dr. Jan G. M. Vries, pastoor-directeur, vanaf 01 januari

ERELEDEN.
Het College van Ereleden - met vermelding van het jaar van benoeming - was per 31 december als volgt
samengesteld:
1988
2010
2014
2015

Mgr. R.H.M. Maessen, pastoor-deken van Thorn.
Mgr. Dr. H.G.M. Janssens, docent Groot Seminarie Rolduc en St. Janscentrum ’s Hertogenbosch,
assistent O.L. Vrouwenbasiliek Maastricht.
Prof. Dr. N.M.J.A. Dister, OFM, Missionaris in Papua en Hoogleraar aan het seminarie in Jayapura.
Mgr. Dr. A. M.W.J. Kurris, emeritus pastoor van de OLV Parochie.

LECTOREN.
In de bezetting van de lectorengroep kwam in 2017 geen verandering. De lezingen tijdens de (Broederschaps)
vieringen werden dus verzorgd door Frans Manderveld (coördinator), Rick Daniels, Peter Lambriex, Harrie
Theunissen en Luc Vosters.
PRESENTIES.
In de 51 zaterdagochtendvieringen kunnen we terugzien op een gemiddelde bezetting van 15 leden per viering,
met een laagste aantal van 5 en een hoogste aantal van 24 broedermeesters.
Deze gemiddelde bezetting is de hoogste sinds 2009:
2016: 13
2015: 13
2014: 12
2013: 12
2012: 13
2011: 13
2010: 11
2009: 13
In het verslagjaar vonden, naast de zaterdagochtend vieringen, nog diverse andere bijeenkomsten, onder meer van
processies waarbij de broederschap de Maria devotie uitdroeg, plaats.
DIVERSE PLECHTIGHEDEN.
Maria Lichtmis – donderdag 02 februari 09.30 u.
In het bijzijn van ca. 40 parochianen en de Broederschap (14x) werden in de kruisgang de kaarsen door de Pastoor
gewijd. Daarna werd het Genadebeeld door de kerk met brandende kaarsen naar voren begeleid en voor het altaar
geplaatst. In zijn preek ging Pastoor Vries in op de betekenis van Maria Lichtmis. Na afloop van de H. Mis kon men
in de kruisgang de Blasiuszegen ontvangen.
Zaterdag 25 maart - Maria Boodschap 09.30 u.
De plechtige Hoogmis werd opgedragen door pastoor J. Vries. Er was geen orgelmuziek, maar er werden
Marialiederen gezongen. Deze viering werd door 12 broedermeesters bijgewoond.
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Witte Donderdag – 13 april, 18.30 u.
De plechtige Latijnse Avondmaalviering werd voorgegaan door pastoor Janssens. Zes parochianen ondergingen de
voetwassing. Na enige tijd werd het orgel tot zwijgen gebracht en tot Pasen zullen de kleppers worden gebruikt. Na
afloop van de dienst werd het Allerheiligste via een processie naar de aanbiddingskapel gebracht, waar tot 21.00 u
gelegenheid was tot aanbidding. Er waren 21 medebroeders aanwezig.
Viering Paasmaandag: 17 april, 10 u.
Nadat de heren geestelijken door de broederschappen OLV en het Dragersgilde afgehaald waren bij de pastorie,
werd in een volle Basiliek de Pontificale Hoogmis opgedragen door Pastoor Vries, aangezien onze bisschop Mgr.
Frans Wiertz, door visuele problemen daartoe niet meer in staat is. Concelebrant was pastoor-deken Dautzenberg.
Broederschap en het Dragersgilde, namen plaats achter op het priesterkoor. Tijdens de dienst werden drie nieuwe
leden van het Dragersgilde geïnstalleerd. Na afloop van de dienst volgde de traditionele processie. Daarna werd in
de Broedersschapskamer een kopje koffie met paasbrood en een paaseitje en natuurlijk ook met een glaasje wijn
genuttigd. De voorzitter verwelkomde naast Bisschop Fr. Wierts ook pastoor-deken Dautzenberg voor de eerste keer
in de Broedersschapskamer. Er waren 28 medebroeders aanwezig.
Bezoek aan Marthe Flora (Molenhof AZM Herstelzorg) vrijdag 21 april om 10 uur:
Samen met het genadebeeld brachten 4 leden van de Broederschap en het dragersgilde een bezoek aan AZM
Herstelzorg (Molenhof). Na de heilige mis, die werd opgedragen door Mgr. Kurris, kregen de patiënten nog de
gelegenheid om de mantel aan te raken. Vervolgens werd het Genadebeeld nog naar een gesloten afdeling gereden,
waar korte momenten van stilte en gebed werd genomen.
Maria Vespers, Nederlandse Bisschoppen 100 jaar Fatima: zaterdag 13 mei, 15 uur.
De zeven Nederlandse bisdommen zijn toegewijd aan het onbevlekt hart van Maria. Dat gebeurde zaterdag 13 mei
tijdens een plechtige vesperdienst in de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek. Alle Nederlandse bisschoppen en
hulpbisschoppen én emeritus-aartsbisschop kardinaal Ad Simonis waren hiervoor speciaal naar Maastricht
gekomen. De toewijding van de Nederlandse bisschoppen aan Maria vond plaats in het kader van de 100e
verjaardag van de verschijningen van Maria aan drie herderskinderen in het Portugese Fátima. De kinderen zagen
Maria daar voor het eerst op 13 mei 1917. In totaal zouden er zes verschijningen plaatsvinden, steeds op de 13e van
de maand. Tijdens een van die verschijningen riep Maria gelovigen op om zich toe te wijden aan haar onbevlekt
hart. Door het uitspreken van het toewijdingsgebed door alle bisschoppen gebeurde dat voor de Nederlandse
bisdommen. Vlak daarvoor had kardinaal Wim Eijk in zijn preek gezegd dat zo’n toewijding een dubbele betekenis
heeft. “Door ons toe te wijden aan Maria volgen wij haar in haar keuze om ‘ja’ te zeggen tegen God én wijden wij
ons toe aan haar moederlijke zorg.”
De vesperviering vond plaats in een overvolle Onze-Lieve-Vrouwebasiliek. De oudste Mariakerk van Nederland
was tot de laatste plek bezet. Vanuit het hele land waren gelovigen naar Maastricht gekomen om de plechtigheid bij
te wonen. Op het priesterkoor stond een beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Fátima. Aan het einde van de viering
staken vertegenwoordigers van diverse groepen gelovigen een kaars bij het beeld aan.
Na afloop van de vesperviering bracht een aantal bisschoppen nog een bezoek aan de Sint-Servaasbasiliek in
Maastricht, omdat 13 mei ook de feestdag van Sint Servatius is.

Stadsprocessie, zondag 14 mei, 10.00 u.
Tegen 09.30u vertrok het Genadebeeld samen met de Broederschap en het Dragersgilde richting de St.
Servaasbasiliek. De 26 Broedermeesters namen als een van de eerste plaats in de voor hun gereserveerde plaatsen.
Veel wereldlijke en militaire autoriteiten waren present. Ook waren nog enkele Broedermeesters in hun andere
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hoedanigheid aanwezig. De H. Mis werd opgedragen door Pastoor Vries met o.a. Hulpbisschop Everard de Jong als
concelebranten. Hulpbisschop verwelkomde alle groeperingen apart en in het bijzonder diverse St-Servaesparochies
uit Duitsland. De processie vertrok om 12.30 u onder een voorzichtig zonnetje naar de OLV kerk. De afsluiting was
in de OLV Kerk met daarna een aubade op het OLV plein. Enkele broedermeesters gingen daarna nog voor een
kopje koffie en een pilsje naar de Servaaskelder.
Zondag 03 juli, processie St. Pieter.
Na de H. Mis in “St. Pieter boven” vertrok om ca. 11.15u de processie naar “beneden”. Zoals ieder jaar was er een
gewijzigde route. Aan de vijfsprong was een rustaltaar opgesteld. De afsluiting was op het plein voor de kerk met de
zegening en een dankwoord van pastoor J. Vries. Daarna kon op het plein een verdiend drankje worden genuttigd.
Viering Maria “kroedwusj”, maandag 15 augustus.
Nadat de heren geestelijken door de broederschappen OLV en het Dragersgilde afgehaald waren bij de pastorie werd
in een volle Basiliek de Pontificale Hoogmis opgedragen door Pastoor Vries, aangezien onze bisschop Mgr. Frans
Wiertz, door visuele problemen daartoe niet meer in staat is.
Het geheel werd opgeluisterd door orgelmuziek, het zangkoor en een zangeres. De preek werd door de hulpbisschop
gehouden. Mgr. De Jong zegende de kroedwusj en bij een gang door het middenschip ook de kerkgangers.
De Broedermeesters en hun gasten hebben na afloop genoten van een stukje vlaai in de Broederschapkamer. Waarna
ook nog een glaasje wijn genuttigd werd.
Na afloop hebben, zoals gebruikelijk, een aantal broedermeesters met hun eega’s genoten van een prima lunch in
restaurant Villeneuve op Sint-Pieter.
Zondag 03 september, Processie te Wijck.
Ook dit jaar namen we met het Genadebeeld weer deel aan de jaarlijkse Sacramentsprocessie te Wyck.
Na de H. Mis vertrok de processie om ongeveer 11.00 uur. Er was één rustaltaar (in de Hoogbrugstraat). De processie
eindigde met een korte plechtigheid in de kerk, waar plaatsen voor ons waren gereserveerd.
Viering "Maria Geboorte" – vrijdag 8 september, 09.30 uur.
De gezongen Hoogmis werd opgedragen door pastoor J. Vries. 16 Broedermeesters begeleidden de heren
geestelijken naar voren.
Bisdom Mariafeest – zaterdag 10 oktober, 10.00 uur.
De feestdag van O.L.Vrouw Sterre der Zee in het bisdom Roermond werd gevierd in onze basiliek met om 10.00
uur een plechtige Hoogmis. De hoofdcelebrant was Vader Abt Ad Lenglet, van klooster Benedictusberg Mamelis in
Vaals. De broedermeesters, het Dragersgilde met het genadebeeld, de misdienaars en de leden van het kerkbestuur
begeleidden de heren geestelijken door de kerk naar voren. Vader Abt Lenglet benadrukte in zijn preek Maria als
ons licht in de duisternis. Na afloop gingen we met zijn allen en enkele geestelijken naar de Broederschapskamer
voor koffie met koekjes én een glaasje wijn.

Donderdag 8 december, Onbevlekt Ontvangen, 09.30 u.
De plechtige H. Mis van 09.30 u werd opgedragen door em. pastoor A. Kurris. Er waren 28 broedermeesters
aanwezig en de plechtigheid werd opgeluisterd door zang van het Schola Novakoor.
Na afloop gingen de Broedermeesters, hun echtgenoten voor de koffie, een broodje en een bescheiden glaasje wijn
naar de Broederschapskamer. Door ziekte kon medebroeder Pie Dassen helaas niet gehuldigd worden vanwege zijn
40 jarig lidmaatschap. Dit was echter al enige dagen eerder door het bestuur gedaan bij hem thuis.
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Dinsdag 8 december, 303ste verjaardag van de Broederschap, 18.30 uur
De plechtige H. Mis, speciaal voor de Broederschap, werd opgedragen door pastoor J. Vries.
Er werden dit jaar helaas geen nieuwe leden geïnstalleerd. Er waren wel 26 broedermeesters aanwezig. De dienst
werd opgeluisterd met orgel en fraaie solozang.
Na afloop vond voor de Broedermeesters het jaarlijkse souper in de Broederschapskamer plaats. Het souper was
weer goed en de onderlinge sfeer was prima. De dames hadden een apart etentje in hotel-restaurant Derlon. J. Vries,
F. Kurris, Pierre Marx en A. Huenges Wajer zijn met een doosje bonbons gaan informeren hoe het met de dames
ging. Zij kwamen terug met de boodschap dat het bij de dames gezellig was en met de vraag wanneer de
broederschap weer op reis gaat.

Zaterdag 9 december, afscheidsviering Mgr. Frans Wiertz
Tijdens de feestelijke hoogmis ter gelegenheid van het afscheid van onze bisschop en beschermheer Mgr. Frans
Wiertz in de Sint Christoffelkathedraal in Roermond was het voltallige bestuur van de Broederschap aanwezig. Een
prachtige en emotionele bijeenkomst tijdens welke onze bisschop afscheid nam van zijn diocees.

OVERIGE MEMORABELE ACTIVITEITEN.
De Verdiepingscommissie:
De Verdiepingscommissie bestaande uit Luc Vosters, woordvoerder, Maarten Marres en Rick Daniels hebben in het
jaar 2017 diverse activiteiten/lezingen georganiseerd:
Op dinsdag 17 januari: Bidweg.
Op dinsdag 26 september: Maria in de Islam.
Op dinsdag 31 oktober: Maria in de Reformatie.
Broche voor reismantel:
De werkgroep Reismantel Sterre der Zee heeft een broche voor het reismanteltje van het Jezuskindje laten
vervaardigen door de getalenteerde edelsmid Elwy Schutten (zij heeft destijds ook het slot van de reismantel
ontworpen). De vormgeving is gebaseerd op de reststukjes van de mantelstof tijdens de fabricage, die samen tot een
lelie vloeien: Een lelie van zuiverheid.
Het geloof geeft kracht en hoop, een hoop dat het beter wordt. Ook al moeten we eerst door een moeilijke en soms
pijnlijke periode. Als een ruwe steen (saffier) beginnen we en worden geslepen in moeilijke situaties. We leren hoe
het moet en hoe zuiver te zijn, om aan het einde zo mooi te zijn als een edelsteen (diamant).
Slijpen kan pijnlijk zijn, maar er komt altijd iets moois uit. Wees eigen en vorm je eigen edelsteen.
Bezoek Catharijne Convent, Utrecht:
Vanuit de leden en de ledenvergadering kwam de wens of het voorstel om samen naar de tentoonstelling “Maria” in
het Catharijneconvent te Utrecht te gaan. Broedermeester M. Joskin en P. Gillhaus hebben derhalve deze reis
georganiseerd. Met een hele bus vol broedermeesters en familie is deze tentoonstelling op 28 mei bezocht.
Camino Luc Vosters.
Tevens willen wij met bewondering melding maken van de pelgrimstocht van onze medebroeder Luc Vosters van
Lourdes naar Santiago de Compostella. Hij heeft deze in mei en juni 2017 gelopen en volbracht.
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Op vrijdag 27 januari werd het jaarlijkse Nieuwjaarsdiner in restaurant de L'Empereur georganiseerd. De
deelnemers waren weer vol lof over het diner en over de locatie. Het werd een gezellige avond.

Maastricht, februari 2018- vastgesteld in de Algemene vergadering van 24 maart 2018.
Namens het bestuur,
Roland Houben, secretaris.
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