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Uit het leven gegrepen
Wij gaan nu in de liturgie van wat heet “de sterke tijden” naar wat
heet “de tijd door het jaar”. De “sterke tijden”. Dat zijn de grote
thema’s: de geboorte van Jezus, de vastentijd, Pasen en de paastijd,
Pinksteren, Drieëenheid, Sacramentsdag. Genoeg materie om over na
te denken, en om ons verbonden te voelen met het Godsgeheim.
In de “tijd door het jaar” worden we weer met de neus op de dagelijkse werkelijkheid gedrukt. De grote feesten zijn voorbij. Nu is het de
beurt aan ons. En dat zien we aan de lezingen uit de Schrift die de
Kerk ons de komende weken voorhoudt.
Het gaat over zaken die uit het leven zijn gegrepen. Wat moet ik
doen om op mijn niveau, in mijn omgeving, de Blijde Boodschap van
Jezus bespreekbaar te maken? Kan ik het wel aan? Wat moet ik doen
om als goed mens te leven? Wie is mijn naaste? Ben ik wel zo gastvrij
als ik zelf denk? Ja, en wat is eigenlijk gastvrijheid? Kan ik eigenlijk
wel bidden? Bid ik wel genoeg? En hoe moet ik bidden? Doe ik mijn
werk wel goed?
Het mooie van de teksten van de Heilige Schrift, en in het bijzonder
van het Evangelie, is nu juist dat het geen theologische tractaten zijn,
maar gewoon verhalen uit het dagelijks leven. Als aan Jezus een
vraag wordt gesteld, dan antwoordt Hij niet met een dogma of een
verbod of een definitieve uitspraak. Nee, Hij vertelt een verhaal, uit
het leven gegrepen. Als men Hem vraagt: “Wie is mijn naaste?”, dan
vertelt Hij een verhaal: “Er was eens….” De conclusie mag je dan zelf
invullen. Iedereen snapt het, want gegrepen uit het volle leven. En als
men Hem vraagt: “Hoe moet ik met mijn geld omgaan?”, dan zegt
Hij: “Er was eens…” En dan heb je het al gesnapt. Het Evangelie staat
in het volle leven.
Kijk maar eens in de Evangelieteksten. Waar ontmoeten de mensen
Jezus? Juist, op straat…!
Régis de la Haye, diaken

Zomerrooster H. Missen OLV en STP
22 juli 2019 t/m 15 september 2019
Vanaf maandag 22 juli 2019 tot en met zondag 15 september 2019
zal het volgende zomerrooster gelden:
OLV: door de week elke dag om 9.30 uur
Zondagsmissen: za 9.30 en 17.00 uur, zo 9.00 en 11.00 uur
STP: dinsdagavond 19.00 uur BE
Zondagsmissen: za 18.30 BE, in even weken zo 10.00 uur BO,
in oneven weken zo 10.00 uur BE
Lambertuskapel: woensdag 8.30 uur (NB niet om 9.00 uur)
Vervoer naar H. Mis Kerk St. Pieter Boven
Tijdens het zomerrooster is op de zondagen 4 augustus, 18 augustus,
1 september en 15 september om 10.00 uur een H. Mis in de kerk St.
Pieter Beneden en op de zondagen 28 juli, 11 augustus, 25 augustus
en 8 september om 10.00 uur een H. Mis in de kerk St. Pieter Boven.
Mensen die de H. Mis in de kerk Boven willen bijwonen en een probleem hebben met het vervoer, kunnen zich opgeven bij het Parochiekantoor, tel.nr. 043-3214694 met vermelding van naam en datum. Er
staat om 9.45 uur een auto klaar op het kerkplein St. Pieter Beneden
om u naar de kerk van St. Pieter Boven te brengen en na de mis weer
terug te brengen naar het kerkplein van St. Pieter Beneden.
Mochten er mensen zijn die vervoer nodig hebben om de H. Mis in de
kerk beneden bij te wonen, dan kunt u zich ook melden bij het Parochiekantoor.
Het Kerkbestuur
Zilveren jubileum van ons parochiekantoor
Op 4 juli 1994 werd het parochiekantoor van de parochies van St. Pieter opgezet. Wij vieren dus het zilveren jubileum van een onderdeel
van onze parochies, dat niet meer is weg te denken. Integendeel, het
parochiekantoor is uitgegroeid tot het kantoor voor zowel St. Pieter
als Onze Lieve Vrouw. Het parochiekantoor behoort tot het ‘hart’ van
onze parochies, omdat het een plek van ontmoeting, overleg, organisatie, communicatie en administratie is. De groei en complexiteit
maakten professionele leiding nodig, maar nog altijd is het parochiebureau vooral het werk van onze vrijwilligers.
Op donderdag, 13 juni 2019 hebben wij het zilveren jubileum intern
gevierd. Wij hebben vooral de vrouw van het eerste uur, Marianne
Beekwilder-Gilissen, in het zonnetje gezet. Zij is al 25 jaren betrokken
bij het parochiekantoor en nog altijd op velerlei manieren werkzaam
in onze parochies. Marianne, hartelijk dank! Ook danken wij hartelijk
alle vrijwilligers die in de loop van de jaren actief waren en zijn in het
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parochiekantoor. Wij danken de tweede leidinggevende: Marion
Bruynzeels-Smeets, die onlangs afscheid heeft genomen als hoofd van
het parochiekantoor. Wij zullen haar tijdens de vrijwilligersavond van
de parochie op 4 oktober 2019 nog extra bedanken. Wij wensen de
medewerkers van het parochiekantoor nog vele jaren toe, in dezelfde
fijne sfeer van samenwerking en inzet, nu onder leiding van Tinie Willems-Peters die sinds kort als hoofd is benoemd.
Pastoor Jan Vries
Een hartelijk dankuwel voor de viering van mijn robijnen priesterjubileum!
Beste parochianen, graag wil ik u allen bedanken voor het feest van
mijn robijnen priesterjubileum op pinksterzondag, 9 juni 2019. De parochiegemeenschappen van Onze Lieve Vrouw en Sint Pieter hebben
mij, en ook mijn familie, een onvergetelijke dag geschonken. De Eucharistieviering in de basiliek, de receptie in de kruisgang en de Danken vesperviering in de kerk van St. Pieter beneden waren door de hartelijke deelname van alle geledingen van de parochies een echt feest
van dankbaarheid, blijheid en saamhorigheid. Dank voor uw veelvoudige medewerking, voor het drievoudige ‘iconen’-cadeau van de parochies, de andere geschenken, de felicitaties en de persoonlijke aanwezigheid. Aparte namen wil ik niet gaan noemen - dat zou een lange
lijst worden – maar ik dank u allen hartelijk. Graag ga ik samen met u
verder de toekomst in.
Pastoor Jan Vries
Afscheid Charles Larik van kerkbestuur OLV: Je kunt op hem rekenen!
Per 1 juni 2019 is Charles Larik door het Bisdom Roermond eervol ontslagen als kerkbestuurslid van de parochie Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming. Ruim 10 jaar heeft Charles voor ons klaar gestaan, als
kerkmeester, waarvan de laatste anderhalf jaar als secretaris, en als
‘portefeuillehouder’ voor liturgie, acolieten en Basilicakoor. Charles
heeft veel werk verzet, je kon altijd op hem rekenen want zijn toewijding was en is groot. Daarmee is Charles voor velen van ons een voorbeeld. Wat nu zo mooi is, ook al is Charles geen bestuurslid meer, zijn
inzet voor liturgie en acolieten blijft, en daar zijn wij blij mee. Charles,
namens het kerkbestuur, pastoraal team en alle parochianen van Slevrouwe: heel hartelijk bedankt voor jouw inzet!
Piet Walthaus
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Orgelfestival l’Europe & l’Orgue, 9 juli - 13 augustus 2019
Op dinsdag 9 juli om 20.00 uur a.s. opent in de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek de 59e jaargang van het internationale orgelfestival Maastricht l’Europe & l’Orgue, hieronder het programma:
- dinsdag 9 juli: 20.00 uur: Onze-Lieve-Vrouwebasiliek : Marcel Verheggen, met Studium Chorale.
- vrijdag 12 juli: 12.30 uur: Onze-Lieve-Vrouwebasiliek koororgel |
Bart Rodyns, met Sarah van Mol, sopraan.
- dinsdag 16 juli: 20.00 uur: Sint-Servaasbasiliek | Hans Leenders,
met Blazersensemble Zuiderwind.
- vrijdag 19 juli: 12.30 uur : Sint-Martinuskerk (Wyck)| Poppeia Berden, met Eva Diederix, sopraan.
- dinsdag 23 juli: 20.00 uur : Onze-Lieve-Vrouwebasiliek : Christopher Hollman (USA) met Cynthia Hollman, sopraan.
- vrijdag 26 juli: 12.30 uur : Onze-Lieve-Vrouwebasiliek koororgel |
Vincent van Laar.
- dinsdag 30 juli:20.00 uur:Sint-Servaasbasiliek |Sophie Rétaux (FR)
- vrijdag 2 augustus: 12.30 uur: Sint Servaaskapel : Jo Louppen.
- dinsdag 6 augustus: 20.00 uur : Onze-Lieve-Vrouwebasiliek : Andreas Liebig (CH).
- vrijdag 9 augustus: 12.30 uur : Onze-Lieve-Vrouwebasiliek koororgel | Marcel Verheggen, met Regula Boeninger, sopraan.
- dinsdag 13 augustus: 20.00 uur : Sint-Servaasbasiliek : Luc Ponet
(BE), met Alexander Ponet, slagwerk.
Meer info: www.orgelfestivalmaastricht.nl
Stichting Vrienden Onze Lieve Vrouwe Basiliek
De “Stichting Vrienden Onze Lieve Vrouwe Basiliek” werd opgericht bij
akte op 28 juli 1999 en was destijds genaamd “Stichting Renovatie
Schatkamer“.
Doelstelling is het werven van fondsen, jaarlijkse giften en donaties ten
behoeve van het onderhoud van de O.L.V. Basiliek te Maastricht en ten
behoeve van het realiseren van restauratieprojecten in het kerkgebouw, die buiten de financiële middelen van de Parochie vallen.
Het beleid is om actief financiële middelen te verwerven om het monumentale kerkgebouw in uitstekende conditie te houden en daarbij uiterste zorgvuldigheid te betrachten met betrekking tot de monumentale
aspecten van het gebouw.
“Vrienden” van deze Stichting zijn mensen, die jaarlijks (minimaal 50
Euro) doneren voor dit doel. Projecten in het verleden zijn: renovatie
schatkamer, de orgelluiken, de torens, en het schilderij “de Droom van
Jacob”. Dit jaar staat de renovatie van de Merodekapel of wel de “Sterre
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der Zee” kapel centraal.
Om voor de Stichting Vrienden een breed draagvlak te creëren wordt
jaarlijks een “Vriendenmiddag” georganiseerd. Deze zal dit jaar gehouden worden op 18 augustus a.s., het programma luidt als volgt:
- een power point lezing met muziek over hoe het “Sterre der Zee
beeld” in de Merodekapel terecht is gekomen door onze diaken dr.
Régis de la Haye;
- een voordracht van onze kerkmeester de heer Jan Voorvelt (architect) inzake de restauratie;
- een solist die met onze organist de middag opluistert.
Aansluitend worden de vrienden uitgenodigd voor een hapje en een
drankje. Steeds weer wordt getracht nieuwe vrienden te vinden.
Als u de Sterre der Zee een warm hart toedraagt, meldt u dan aan als
vriend. Wij verwelkomen u graag op 18 augustus 2019 op onze Vriendenmiddag. Voor meer informatie mail naar vrienden@sterre-derzee.nl en wij nemen contact met u op.
Marianne van de Ven-Hesemans, voorzitter
Beter?
Was vroeger alles beter? Welnee! Slechter dan? Ook niet. Alleen anders.
Bijvoorbeeld: kòkkerelle op de middenweg. Nee, dat kan nu echt niet
meer. Maar wij kunnen nu wel mobiel bellen. “Bellen” met je broertje
deed je vroeger via stroopblikjes van Canisius, met elkaar verbonden
door een lang touw. Knikkeren kon overal en trefbal kon prima op de
middenweg, liefst ’s avonds na het eten met de kinderen uit de straat.
Je haalde “kwartjesboeken” uit de bieb, je had de Roomse Jeugd met
op de achterkant Sjors en Jimmy. Later op de Middelbare School waren
er de Schoolconcerten, waar echt “live” voor ons optraden grootheden
als Jo Vincent, Cor de Groot, Herman Krebbers en Theo Olof, om er
maar een paar te noemen. In het lichtere genre waren er favorieten als
Doris Day en Frank Sinatra. Wij “draaiden” Franse chansons en naderhand The Beatles. Geen Netflix, maar de familie Doorsnee en Paul
Vlaanderen.
En alle “grote mensen” waren nog “U” (met een hoofdletter).
Beter? Welnee! Anders, totaal anders. Net zo anders als de omstandigheden waaronder de kinderen in bepaalde delen van India opgroeien.
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Kerk en Wereld heeft, mede dankzij uw bijdragen, elf sponsorkindjes
kunnen adopteren in het zuid westen van India. En door die hulp zijn
lieve zusters daar in staat die kinderen te laten leren en spelen. Te laten
opgroeien tot mooie mensen.
Uw hulp maakt het verschil en daardoor wordt het voor de kinderen
daar echt Anders! Uw bijdrage is zeer welkom op ons rek.nr. NL05
ABNA 0640183107 t.n.v. Kerk en Wereld OLV Tenhemelopneming en
St.-Pieter. Dank u wel!
Kerk en Wereld - Jos Burg-Gilissen
H.Vormsel 2019
Het toedienen van het H.Vormsel zal plaatsvinden op zaterdag 23 november 2019 om 18.30 uur door Vormheer Deken Dautzenberg.
U kunt uw kind aanmelden via de website of telefonisch bij het parochiekantoor tot uiterlijk 23 augustus 2019.
Begin september starten we met de voorbereidingen.
Zie voor meer informatie www.parochiesintpieter.nl
Werkgroep H.Vormsel
Dekenaat Maastricht
Wilt u het blad Dekenaal Nieuws digitaal ontvangen, dan kunt u zich
aanmelden per email via dekenaat.maastricht@gmail.com of via
http://www.facebook.com/dekenaatmaastricht.
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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 6 juli – Maria op Zaterdag (VG)
OLV
9.30 Hoogmis ter ere van de H.Maagd Maria
OLV 15.30-16.30 Biechtgelegenheid
OLV 17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte
SPBE 18.30 H. Mis; jrd. Lieke Meyers-Limpens
Zondag 7 juli – Veertiende zondag door het jaar Ev: Lc. 10, 112+17-20 of 10, 1-9
OLV
9.00 H. Mis; overl. van de fam. Peltzer (st)
SPBO 9.45 Hoogmis m.m.v. Schola; Jean Vangangelt; Jean Meertens; José Bollen-Pans; Els Lamberti-Christ
OLV 10.00 Hoogmis m.m.v. het Basilicakoor: Missa concertata (Casati), Aller Augen (Schütz), Ave verum (Mozart);
Edmond, Daniëlle en Huub Mingels (st); Kitty LambriexVlasblom; Ben en Fien Verhey-Frijns
SPBE 11.15 Hoogmis m.m.v. Schola; jrd. Fons Kerckhoffs; Cees en
Thérèse Verlinden-Janssen (st); Jo Sprokel; Jean
Dupont; Trees Vonken-Tielens
OLV 11.30 H. Mis m.m.v. Bedford schoolkoor; Annelies Pieters-Gardeneers; Henri Vojacek
SPBE 18.00 Spaanstalige H. Mis
Maandag 8 juli
OLV
9.30 H. Mis; Sjef Franssen
Dinsdag 9 juli – HH. Martelaren van Gorcum (F)
OLV
9.30 H. Mis; Theo Bovens
SPBE 18.40 Vespers
SPBE 19.00 H. Mis; voor een gezin op voorspraak van Pater Pio
Woensdag 10 juli
Lamb 9.00 H. Mis
OLV
9.30 H. Mis
Donderdag 11 juli – H. Benedictus (F)
OLV
9.30 H. Mis; Ben Teunissen
Vrijdag 12 juli
OLV
9.30 H. Mis
Zaterdag 13 juli – H. Henricus (VG)
OLV
9.30 Hoogmis ter ere van de H. Maagd Maria
OLV 15.30-16.30 Biechtgelegenheid
OLV 17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte
SPBE 18.30 H. Mis m.m.v. Cantores; jrd. Harrie Opheij
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Zondag 14 juli – Vijftiende zondag door het jaar Ev: Lc. 10, 25-37
OLV
9.00 H. Mis
SPBO 9.45 Hoogmis m.m.v. Ceciliakoor; 5e jrd. Agnes CreijghtonMotké; Pierre en Annie Schroeders-van Hontem; Maria
Hijnens-Zöll; Martin Kusters
OLV 10.00 Hoogmis met Schola; jrd. Monique Janssen en haar vader; jrd. Paula Arts-Gielen; jrd. Ans Bos-van Bun; echtelieden Bèr en Jeannette Spronck-Pleumeekers (st)
SPBE 11.15 Hoogmis met samenzang; zwd. Tiny Niesten-van de
Ven; Tom en Victoire Cremers-Kerpen (st); Theo en Annie Klaassen-Janssen
OLV 11.30 H. Mis met samenzang; Mariëtte Vos-Huinen; Ans Miesen-Smeets
Maandag 15 juli – H. Bonaventura (G)
OLV
9.30 H. Mis; Sjef Franssen
Dinsdag 16 juli – H. Maagd Maria van de berg Karmel (VG)
OLV
9.30 H. Mis
SPBE 18.40 Vespers
SPBE 19.00 H. Mis; Michel Debats
Woensdag 17 juli
Lamb 9.00 H. Mis
OLV
9.30 H. Mis
Donderdag 18 juli
OLV
9.30 H. Mis
Vrijdag 19 juli
OLV
9.30 H. Mis
Zaterdag 20 juli – Maria op Zaterdag (VG)
OLV
9.30 Hoogmis ter ere van de H.Maagd Maria
OLV 15.30-16.30 Biechtgelegenheid
OLV 17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte
SPBE 18.30 H. Mis met samenzang
Zondag 21 juli – Zestiende zondag door het jaar Ev: Lc. 10, 38-42
OLV
9.00 H. Mis; Mevr. M.H. Peltzer (st)
SPBO 9.45 Hoogmis met samenzang; José Bollen-Pans; Els Lamberti-Christ
OLV 10.00 Hoogmis met Schola
SPBE 11.15 Hoogmis met samenzang
OLV 11.30 H. Mis met samenzang; Annelies Pieters-Gardeneers;
Henri Vojacek
BEGIN ZOMERROOSTER
Maandag 22 juli – H. Maria Magdalena (F)
OLV
9.30 H. Mis
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Dinsdag 23 juli – H. Birgitta (F)
OLV
9.30 H. Mis; t.e.v. het Kostbaar Bloed van Onze Heer Jezus
Christus
SPBE 18.40 Vespers
SPBE 19.00 H. Mis; overl. v.d. fam. v.d. Weijer
Woensdag 24 juli – H. Christoffel (VG)
Lamb 8.30 H. Mis
OLV
9.30 H. Mis
Donderdag 25 juli – H. Jakobus (F)
OLV
9.30 H. Mis
Vrijdag 26 juli – HH. Joachim en Anna (G)
OLV
9.30 H. Mis; Guido Coenen; Sjef Franssen
Zaterdag 27 juli – Z. Titus Brandsma (G)
OLV
9.30 Hoogmis ter ere van de H. Maagd Maria
OLV 15.30-16.30 Biechtgelegenheid
OLV 17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte
SPBE 18.30 H. Mis met samenzang
Zondag 28 juli - Zeventiende zondag door het jaar Ev: Lc. 11, 1-13
OLV
9.00 H. Mis
SPBO 10.00 Hoogmis met samenzang; Martin Kusters
OLV 11.00 Hoogmis met samenzang; Mariëtte Vos-Huinen; Ans
Miesen-Smeets
Maandag 29 juli – H. Martha (G)
OLV
9.30 H. Mis
Dinsdag 30 juli
OLV
9.30 H. Mis
SPBE 18.40 Vespers
SPBE 19.00 H. Mis; Piet en Anna Hijnens-Guisson (st); Jef Ritzen
(v.w. verjaardag) (st)
Woensdag 31 juli – H. Ignatius (G)
Lamb 8.30 H. Mis
OLV
9.30 H. Mis
Donderdag 1 aug
OLV
9.30 H. Mis
Vrijdag 2 aug
OLV
9.30 H. Mis
Zaterdag 3 aug – Maria op zaterdag (VG)
OLV
9.30 Hoogmis ter ere van de H. Maagd Maria
OLV 15.30-16.30 Biechtgelegenheid
OLV 17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte
SPBE 18.30 H. Mis m.m.v. Cantores
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PAROCHIENIEUWS
Gedoopt:
OLV
Don, zoon van Mick el Giliam en Dominique Frijns
Joah, zoon van Olivier Mans en Priscilla Bons
SPBO

Olivier, zoon van J. Vis en V. Aronvert
Levy, zoon van Maurice Theeven en Laura Wellens
Veronie, dochter van Jeff Oostwegel en Cecile Henquet.

Overleden:
OLV
Marie-Louise Schenk-Nieuwenhuis, 103 jaar
Enny Waltmans-Wijnen, 79 jaar
SINT-PIETER
Joep Uiterwijk, 81 jaar
Jean Marie Pieters, 86 jaar
Jean Bovy, 93
Jos Kolkman (Franciscaan), 79 jaar

BUURTNIEUWS SINT PIETER
Activiteiten vanuit Buurtcentrum Sint Pieter
(Adres: Past. Kribsweg 14 A). Op donderdag vrije inloop tussen 10.00-17.00
uur. Welkom, de koffie/ thee staat klaar!
Open Bibliotheek elke donderdag 10.00-17.00 uur: kom gratis boeken halen
en breng uitgelezen boeken mee. Doe uzelf en anderen een plezier.
4 juli 11.00-12.30: Luisteren naar klassieke muziek door Ilona de Jong
(€ 12,50) ilonadejong@gmail.com.
4 juli 13.30-16.30: salon St.Pieter. Vrijwillige bijdrage.
11 en 25 juli 15.30-17.30 en 18 juli 15.00-17.00: Taalcafé.
Gesprekken van vrijwilligers en niet/weinig Nederlands sprekende inwoners
van onze wijk. Vrije inloop. Info: Marianne Bruijnzeels: (06) 1757 7432 /
Fernanne van der Meer: (06) 8180 1319.
18 juli 11.30-13.30: Koken voor elkaar (€ 8,00). I. Baaten 3253970,
H. Koene 3219458, miekebessemsvangrinsven1@gmail.com.
11 en 25 juli: Buurtcentrum Sint Pieter gesloten tot 14:00 uur!
Vrij inloopspreekuur aan Glacisweg 1
U bent iedere donderdag tussen 15 en 16 uur -zonder afspraak- van harte
welkom met uw vragen over thuiszorg, gezondheid etc. tijdens het inloopspreekuur van Envida. De wijkverpleegkundigen, Medisch Centrum.
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Spreekuur Sociaal Team, Kantoor Envida, Glacisweg 1
Iedere 2de donderdag van de maand van 14:00 tot 15:00 voor vragen of ondersteuning rondom thuissituatie.
Sociale Zaken Maastricht Heuvelland: Digitaal? Nee, niet altijd
Uw zaken regelen met de overheid in een paar muisklikken. Reuze handig.
Maar niet altijd, en niet voor iedereen. Geen nood: bij Sociale Zaken Maastricht Heuvelland kunt u op maandagen terecht met vragen voor het CAK,
DUO, SVB, Juridisch loket en het UWV. Heeft u een vraag voor een van deze
instanties die u liever niet via de telefoon of e-mail wilt stellen? Of bent u niet
zo handig met de computer en wordt u liever persoonlijk geholpen? Kom dan
op maandag tussen 08.30 en 16.00 uur naar Sociale Zaken, Randwycksingel
22, Maastricht. Let op: het Juridisch Loket is alleen ’s middags aanwezig. Bel
14 043 of kijk op www.socialezaken-mh.nl/samenwerking voor meer informatie.
Stichting Leergeld: financiële ondersteuning voor kinderen in armoede
De Stichting Leergeld Maastricht & Heuvelland wil voorkomen dat kinderen uit
gezinnen die moeten leven van een minimum inkomen op sociaal gebied uitgesloten worden.
Als het inkomen van een gezin niet meer bedraagt dan 110% van het bijstandsniveau, dan kunnen ouders een aanvraag indienen bij Leergeld voor
ondersteuning op het gebied van onderwijs (ouderbijdrage, reizen/excursies,
schoolmaterialen e.d.), welzijn (scouting, kindervakantieweek e.d.), sport
(lidmaatschap sportclub en voucher voor sportkleding) en cultuur (lidmaatschap harmonie, dansles, muziekles e.d.).
Indien u een gezin in dergelijke omstandigheden kent, wijs hen dan op de
website www.leergeldmaastrichtenheuvelland.nl. Daar staat op de homepage
een eenvoudig aanvraagformulier dat ze in moeten vullen; als ze dat zelf niet
kunnen, kan een hulpverlener of het wijkservicepunt hen daarbij helpen.
Ze ontvangen onmiddellijk bevestiging van ontvangst en binnen vier weken
neemt een intermediair van Leergeld contact op om een afspraak voor een
huisbezoek te maken. Dan wordt uitgelegd wat er allemaal mogelijk is en
wordt een bewijs van het inkomen gevraagd.
We hebben veel contact met scholen en hulpverleners, maar ondanks al deze
inspanningen bereiken we toch slechts 1/3 deel van de kinderen die in armoede leven. Help ons dus mee ons doel te bereiken.
Stichting Leergeld Maastricht & Heuvelland
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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 meestal in het parochiekantoor
aanwezig vanaf 10.30 uur. Graag een afspraak maken als u een gesprek wilt.
Em.-pastoor F.Delahaye 043-323 3679; 06-4838 6099; framtr@hotmail.com
Em.-pastoor F. Kurris, 06-1342 7861; a.m.w.j.kurris@gmail.com
Diaken R. de la Haye 06-1395 5311; diaken@sterre-der-zee.nl
Catechist OLV: Th. Heffels 046-4855421; thei.lea@live.nl
Catechiste 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 NL57 INGB
0004011981 t.n.v. Kerkhof Sint Pieter:
Kerk en Wereld
Bijdragen voor Kerk en Wereld: NL05ABNA 0640 1831 07 t.n.v. Kerk en Wereld OLV Tenhemelopneming en St.-Pieter
Betalingen Sint Pieter
Storting van kerkbijdragen en misintenties: NL41 SNSB 0858 2429 07
t.n.v. Parochie H. Petrus
Betalingen Onze Lieve Vrouw
Storting van kerkbijdragen: NL73 INGB 0001 0545 51 t.n.v. RK O.L.Vrouwe
Tenhemelopneming
Storting van misintenties en andere betalingen: NL54 ABNA 0576 1185 75
t.n.v. RK PAR O.L.Vrouw
Storting Stichting Vrienden OLV-basiliek: NL12 ABNA 0644 1457 22
Opgeven misintenties; kopij
Misintenties en/of kopij voor het parochieblad aug (4-8-2019 t.e.m. 31-82019): t.e.m. maandag 22-7-2019 12.00 uur, info@parochiesintpieter.nl of
info@sterre-der-zee.nl
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