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Te midden van de moeilijkheden van de coronacrisis wensen
pastoraal team en kerkbesturen allen een gezond, vreugdevol
en gezegend Paasfeest 2020 toe!

Volg de vieringen van de Goede Week, het Paastriduum en
Pasen online via http://www.sterre-der-zee.nl/uitzendingen.

Help arme gezinnen! Geef aan de Voedselbank Zuid-Limburg
goed houdbare levensmiddelen. Verzamelpunt: kapel van Onze
Lieve Vrouw Sterre der Zee. Tot het einde van de coronacrisis.

De Vastenactie gaat nog een tijdje dóór. Vergeet U niet uw
bijdrage over te maken?

Extra meebidden? Welkom! Elke avond tussen 19.00 en 20.00
uur is een gebedsuur met Aanbidding, Rozenkrans, Vespers,
Overweging Online te volgen via de website van Onze Lieve
Vrouw.

Machteloos
Machteloos staan wij bij de
doorbraak van het Corona-virus.
Heimelijk, onzichtbaar, laf en
gemeen, want wie het hééft, merkt
het pas als het te laat is.
Machteloos staan regeringen, want
welke maatregelen moeten
genomen worden? Niemand weet
hoe lang deze epidemie nog zal
duren. En deze machteloosheid
verwekt angst. Machteloos zijn we.
En dan sluiten we maar alle
kerken, alle cafés en restaurants,
alle bibliotheken, alle plekken waar
mensen elkaar ontmoeten. We
kunnen alleen nog maar bidden.
En ons afvragen hoe we met elkaar
omgaan. En vooral solidair zijn.
Solidariteit, is dat ook niet één van
de drie grote thema’s van de
Veertigdagentijd? Met Soberheid
en Spiritualiteit?
Machteloos was Hij, toen hij de
hatelijke foltering van de Romeinse soldaten moest ondergaan.
Machteloos was Hij toen hem een koningskroon op het hoofd werd
gedrukt, en het bloed van alle kanten vloeide. Maar die koningskroon
was een doornenkroon, een corona spinea. Een koning draagt een
kroon. Hij ook. Maar het was de kroon van een machteloze koning.
“Ja, koning ben ik”, zei Hij tegen Pilatus, op Goede Vrijdag. Dit jaar
2020 zegt Hij het ons weer. Alweer op Goede Vrijdag. Maar de
doornenkroon, de corona spinea, droeg Hij niet meer op die
zondagochtend van Pasen.
Machteloos waren onze voorouders op het Limburgse platteland,
wanneer er een pestepidemie, vogelpest of een koeienziekte uitbrak.
En de dokters van toen wisten niet wat en hoe. Het waren rampen,
halve gezinnen werden weggevaagd. Het waren ook economische
rampen. Een misoogst, een epidemie waren catastrofen waar men
soms nooit meer overheen kwam. Uit machteloosheid gingen onze
2

voorouders naar Sint Rochus. Hij is de patroonheilige van de
bescherming tegen de pest en de besmettelijke ziekten, vooral bij het
vee. Wanneer er weer eens een dierenpest heerste, werd hij
aangeroepen. De Sint-Nicolaaskerk, en later dus de Onze Lieve
Vrouwekerk, had een broederschap van de H. Rochus. In de zuidelijke
dwarsbeuk van de basiliek staat een mooi beeld van hem. Hij wijst op
de wond van de besmetting aan zijn been. Het beeld van Rochus staat
er nog altijd, in die dwarsbeuk die nu de Sacramentskapel is. Hij staat
er als een stille getuige van al die epidemieën, al die ziektegolven die
ons in het verleden hebben getroffen, en die ons ook vandaag weer
treffen. Vroeger en nu. Het beeld staat er ook om ons te zeggen dat
ons leven ons gegeven is, maar dat het kwetsbaar is, maar ook dat,
wat ons ook kan treffen, hoe erg het ook kan zijn, straks de
zondagochtend van Pasen zal aanbreken.
Régis de la Haye, diaken
Inzamelactie voor de Voedselbank Zuid-Limburg
Een initiatief dat de Bisschoppen aanprijzen, is het
verzamelen van voedsel voor de Voedselbank. Omdat
de Voedselbank Zuid-Limburg ongeveer 900 gezinnen
helpt en de toevoer van levensmiddelen momenteel
minder is, lijkt het ons een zinvolle actie.
Wij houden de inzamelactie in de kapel van Onze Lieve Vrouw Sterre
der Zee, waar nog redelijk wat mensen komen (hoewel véél minder
dan normaal). In de voorkapel wordt een tafel geplaatst met een
mand, waarin mensen goed houdbare levensmiddelen kunnen
deponeren. Elke ochtend wordt de mand geleegd en worden de
levensmiddelen opgeslagen en op donderdagnamiddag worden ze
afgeleverd. U kunt ook houdbare levensmiddelen afgeven op het
parochiekantoor (tijdens openingstijden).
Uiteraard geldt ook hier de voorzichtigheidsmaatregel.
Kerk en Wereld - Er is één ding…..
Nu Moeder Aarde eventjes de handrem heeft aangetrokken met
verstrekkende gevolgen wereldwijd, nu lijken heel veel dingen
plotseling niet meer zo’n haast te hebben, ineens niet meer zo nodig
te hoeven, niet meer zo belangrijk te zijn. Veel zaken worden
uitgesteld of afgelast, de wereld lijkt wel een beetje stil te staan…..
Geen terrasjes, geen uit-etentjes, geen festivals of concerten, geen
schouwburg, geen vergaderingen, geen voetbal of wielerrondes, geen
familie- of jubileumfeestjes, geen grotere bijeenkomsten en vul het
verder zelf maar in. Het lijkt wel een beetje of we met zijn allen in
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retraite zijn………Wel heerlijk rustig!
MAAR…… wacht eens even! Er is één ding dat niet stilstaat, één ding
dat wel degelijk doorgaat, één ding dat juist nu onze extra aandacht
vraagt. En dat is……DE VASTENACTIE! Die wordt zelfs met een aantal
maanden verlengd!
Het mooie doel van de Vastenactie van dit jaar, namelijk het
ondersteunen van de stichting Dovenzorg Malawi, verdient nu meer
dan ooit onze speciale aandacht. Nu er door het verminderd
kerkbezoek ook minder bijdragen binnenkomen via de traditionele
vastenzakjes in de kerk, nu blijft er toch een mogelijkheid open om uw
steentje (liefst steen) bij te dragen en wel via ons banknummer
NL05ABNA0640183107 t.n.v. OLV Sterre der Zee en St-Pieter o.v.v.
Vastenactie. De dove kinderen van Malawi zullen u zo dankbaar zijn!
Kerk en Wereld
Jos Burg-Gilissen
Relieken in tijden van nood
Het was een bijzondere Maria
Boodschap dit jaar, 25 maart
2020. Wegens de coronacrisis was de H. Mis van 9.30
uur in de Onze-LieveVrouwebasiliek niet voor
gelovigen fysiek toegankelijk,
maar gelukkig konden we via
internet de plechtigheid live
volgen. Vóór het altaar was
het beeld van de Sterre de
Zee geplaatst, in haar blauwe mantel met een mooi boeket bloemen
aan haar voeten. Op het altaar was de reliek van de gordel van Maria.
In voorbije eeuwen werden in tijden van nood, met name van
oorlogsdreiging en natuurrampen, in de OLV-kerk tijdens speciale
heilige missen de belangrijkste relieken uitgestald op het altaar om de
gebeden kracht bij te zetten. Hiervan zijn in de loop der eeuwen
diverse gelegenheden gedocumenteerd, maar liefst teruggaand tot het
jaar 1587. Het waren telkens dezelfde relieken die tevoorschijn
gehaald werden: het patriarchaalkruis, de reliek van Bartholomeus en
de gordel van Maria. De huidige reliekkast van de gordel van Maria is
weliswaar uit de negentiende eeuw, maar de houder van de gordel zelf
is wel degelijk dezelfde als in de oude tijden van nood. Hoe bijzonder!
Truus Wanrooij-Roks
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Diamanten priesterjubileum Pastoor Fons Kurris
Op 2 april a.s. is het zestig jaar geleden
dat pastoor Fons Kurris priester werd
gewijd.
Pastoor Kurris was werkzaam in de
parochies van Vrangendaal/Sittard, in
Eys/Wahlwiller/Nyswiller en in de basiliek
van Onze Lieve Vrouw “Sterre der Zee”
van Maastricht.
Buiten zijn werkzaamheden als pastoor is
Fons Kurris musicus en autoriteit op het
gebied van de Gregoriaanse muziek.
Voor al zijn verdiensten werd pastoor
Kurris in 2006 benoemd tot Kapelaan van
Zijne Heiligheid en mag zich derhalve
monseigneur noemen. In 2002 werd hij
benoemd tot Officier in de Orde van
Oranje Nassau.
In verband met de verspreiding van het Corona-virus gaan de
geplande activiteiten en vieringen in het weekend van 18 en 19 april
niet door. Ze worden verplaatst naar een later tijdstip.
Voor meer informatie: Maurice Th.J.M. Verhey, Oranjeplein 102,
6224 KV Maastricht, tel. 06–53163625, mail: mtjmverhey@ziggo.nl
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Beste buurtgenoten,
Buurthulp in de tijd van Corona
In deze Corona-tijd zijn saamhorigheid, omzien naar elkaar en handen-span diensten in je eigen omgeving nog belangrijker dan anders.
Waarschijnlijk zelfs voor wat langere tijd.
In onze wijken Jekerdal, Sint Pieter en Villapark hebben bewoners
gelukkig al heel wat initiatieven genomen om elkaar de helpende hand
te reiken. Fantastisch!
Het bestuur van het Buurtnetwerk Pieterbuurt ondersteunt dit
natuurlijk van harte. Samen met het Buurtcentrum Sint Pieter willen
we graag weten waar in onze buurt wél initiatieven zijn en waar nog
steun welkom is.
Onderlinge steun
Wij vragen u:
• Kent U buurtinitiatieven? Graag met locatie en contactgegevens
• Waar of voor wie nog geen ondersteuning beschikbaar is?
• Wilt u zelf worden betrokken bij initiatieven?
• Heeft u suggesties of plannen voor ondersteuning van
buurtgenoten?
U kunt uw informatie sturen naar:
• info@pieterbuurt.nl of
• Contactpersoon Buurtnetwerk Pieterbuurt:
Niek Jaspers, tel. 043-3213796/06-55348595;
n.m.v.jaspers@home.nl
• Contactpersoon Buurtcentrum:
Rob Beaumont, tel. 06-20139102, r.beaumont53@gmail.com
De website: https://pieterbuurt.nl is nog in ontwikkeling. Binnenkort is
daar actuele informatie te vinden.
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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
Voorlopig zijn alle vieringen in besloten kring, maar zij
zijn wel online te volgen via de website van OLV
(www.sterre-der-zee.nl/uitzendingen).
Elke avond (behalve zondagavond) is er van 19.00 – 20.00 uur
een gebedsuur, online te volgen via bovenstaande website.
Zaterdag 4 april
OLV
9.30 H. Mis met samenzang t.e.v. Maria Sterre der Zee; voor
de levenden en overleden leden van de Broederschap
van Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee
OLV
15.30-16.30 Biechtgelegenheid
Er is gelegenheid om het sacrament van de biecht te ontvangen
gedurende de dagen van de Goede Week en het Paastriduum.
U kunt met de pastoor of kapelaan een afspraak maken.
DE GOEDE WEEK
Zondag 5 april - Palmzondag van het lijden van de Heer
Ev: Mt. 26, 14-27,66 of 27, 11-54
OLV 10.00 Hoogmis;
jrd Annemiek Boyens-Janssen; jrd fam. HameleersMontulet (st); echtelieden Speet-Luder (st); John
Debats; Verie Majoie-Ruyters; Berty Geraerds-Gorren
Palmtakjes zijn te verkrijgen in de Basiliek na de viering en op het
parochiekantoor gedurende de Goede Week tijdens de openingsuren.
Maandag 6 april
OLV
9.30 H. Mis
Dinsdag 7 april
OLV
9.30 H. Mis; overl. van de fam. Peltzer (st); Michel en Marthe
Debats-Muller; voor een gezin op voorspraak van Pater
Pio
Woensdag 8 april
OLV
9.30 H. Mis
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PAASTRIDUUM
Donderdag 9 april - Avondmis van Witte Donderdag
OLV 18.30 Viering van de instelling van de H. Eucharistie, van het
priesterschap en het gebod van de naastenliefde
Vrijdag 10 april - Goede Vrijdag van het lijden en sterven
van de Heer
Verplichte vasten- en onthoudingsdag
OLV
15.00 Herdenking van het lijden en sterven van de Heer
OLV
19.00-20.00 Kruisweg (uitgezonden via website OLV)
Zaterdag 11 april - Paaszaterdag/Stille Zaterdag
OLV
15.30-16.30 Biechtgelegenheid of volgens afspraak met de
pastoor of kapelaan
PAASTIJD
Paaszondag 11/12 april - Verrijzenis van de Heer
Zaterdagavond 11 april - Heilige Paasnacht
OLV 20.00 Paaswake; Jacques, Truus en Hellen van Zeyl; Nic
Hoekstra en lev. en overl. fam. Hoekstra-Sleijpen; jrd.
Jef Hendrikx
Zondag 12 april - Paaszondag - Verrijzenis van de Heer
Ev: Joh. 20, 1-9 of Mt. 28, 1-10
OLV 10.00 Dagmis van Paaszondag; echtelieden Bèr en Jeannette
Spronck-Pleumeekers (st); Tom en Victoire CremersKerpen (st); lev. en overl. leden v.d. fam. MulkensClosset (st); Emilia Mendes de Leon-van Berckel; Peter
Franssen; overl. ouders, zusters en broers v.d. fam. van
Pol-Verheijden en voor Maria Kleijnen; Jef en Maria
Ritzen-Dingelstadt (st); Agnes Dinjens-Pricken; Mia Op
den Camp; Gré en Bèr Duys
Maandag 13 april - Maandag onder het octaaf van Pasen
(Tweede Paasdag)
OLV 10.00 Hoogmis; jrd Gerard en Josephine van GoethemHochstenbach tevens verjaardag vader; jrd Gertruda
Vosters-Wetzels en Wil Vosters; overl. ouders Theo en
Jos Bovens-Olivers; Pie Dassen
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Dinsdag 14 april - Dinsdag onder het octaaf van Pasen
OLV
9.30 H. Mis
Woensdag 15 april - Woensdag onder het octaaf van Pasen
OLV
9.30 H. Mis
Donderdag 16 april - Donderdag onder het octaaf van Pasen
OLV
9.30 H. Mis
Vrijdag 17 april - Vrijdag onder het octaaf van Pasen
OLV
9.30 H. Mis; ter ere van het Kostbaar Bloed van OHJC
Zaterdag 18 april - Zaterdag onder het octaaf van Pasen
OLV
9.30 H. Mis; met samenzang t.e.v. Maria Sterre der Zee
OLV
15.30-16.30 Biechtgelegenheid of volgens afspraak met de
pastoor of kapelaan
Zondag 19 april - Tweede zondag van Pasen - Beloken Pasen en
zondag van de goddelijke Barmhartigheid
Ev: Joh. 20, 19-31
OLV 10. 00 Hoogmis; jrd Louis en Treeske Meijers-Berghmans (st);
André Schöpping (st); overl. v.d. fam. Gorissen (st)
Maandag 20 april
OLV
9.30 H. Mis; overl. ouders Thewissen-van Noorden (st)
Dinsdag 21 april
OLV
9.30 H. Mis; Jef Ritzen (st)
Woensdag 22 april
OLV
9.30 H. Mis
Donderdag 23 april
OLV
9.30 H. Mis
Vrijdag 24 april
OLV
9.30 H. Mis
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Zaterdag 25 april – H. Marcus, evangelist (F)
OLV
9.30 H. Mis met samenzang t.e.v. Maria Sterre der Zee
OLV
15.30-16.30 Biechtgelegenheid of volgens afspraak met de
pastoor of kapelaan
Zondag 26 april - Derde zondag van Pasen
Ev: Lc. 24, 13-35
OLV 10.00 Hoogmis; Lou Buytendijk (st); Sophie DuterlooVeltmaat; Wies en Jan Poolen-Caberg
Maandag 27 april - H. Petrus Canisius, priester en kerkleraar (G)
OLV
9.30 Hoogmis;
Dinsdag 28 april
OLV
9.30 H. Mis; fam. Voermans-Struijk
Woensdag 29 april - H. Catharina van Siena, maagd en kerklerares,
medepatrones van Europa (F)
OLV
9.30 H. Mis
Donderdag 30 april
OLV
9.30 H. Mis
Vrijdag 1 mei - H. Jozef, de arbeider (VG); Eerste Vrijdag van de
Maand
OLV
9.30 H. Mis; echtelieden Hijnens-Guisson (st)
Zaterdag 2 mei – H. Athanasius (G)
OLV
9.30 H. Mis met samenzang t.e.v. Maria Sterre der Zee; voor
de levenden en overleden leden van de Broederschap
van Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee
OLV
15.30-16.30 Biechtgelegenheid of volgens afspraak met de
pastoor of kapelaan
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PAROCHIENIEUWS
Gedoopt
OLV
Lewis, zoon van Jérome Meijers en Maud van Hugten
Yana, dochter van Charlie Wolters en Anissa Liégeois
Overleden
OLV

Jules Smeets, 88 jaar
Hans Kuipers, 88 jaar

SINT-PIETER
Ton Dassen, 69 jaar
Jim Wilson, 72 jaar
Harry Maassen, 78 jaar
Laurent Bemer, 82 jaar
Parochieblad
We doen ons best om het parochieblad gewoon uit te brengen. Mocht
dit de komende maand(en) onverhoopt niet lukken, dan kunt u de
digitale versie op de websites vinden. Wilt u het parochieblad digitaal
ontvangen geef dit dan door aan het parochiekantoor.
BUURTNIEUWS SINT PIETER
Buurtcentrum Sint Pieter GESLOTEN!
(Adres: Pastoor Kribsweg 14 A)
In verband met de landelijke maatregelen wegens het corona virus zal
het buurtcentrum St. Pieter ook in de maand april gesloten blijven.
Naar huidige verwachting zal dit ook gebeuren in de maand mei.
Bestuur buurtcentrum wenst iedereen veel kracht en sterkte toe in
deze periode en laten we goed zorgen voor elkaar, oog hebben voor
elkaar en SAMEN ertegen aan gaan.
Bestuur Buurtcentrum Sint Pieter
Kantoor Envida, Glacisweg 1
De spreekuren van Envida gaan tot nader bericht niet door!
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COLOFON
Pastoraal team
Pastoor J. Vries en kapelaan M. Pascual 043-3213854 (O.L.V.-plein 7)
Pastoor J. Vries 06-51187863; jgmvries@hetnet.nl
Kapelaan M. Pascual 06-26508619; 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 043-3233679; 06-48386099; framtr@hotmail.com
Em.-pastoor F. Kurris, 06-13427861; a.m.w.j.kurris@gmail.com
Diaken R. de la Haye 06-13955311; diaken@sterre-der-zee.nl
Catechist OLV: Th. Heffels 046-4855421; thei.lea@live.nl
Catechiste SP: M. Sprenger 043-3217161; margosprenger@hotmail.com
Priesterwachtdienst van het dekenaat Maastricht via 043-3690670 (Envida,
Klevarie) of 043-3212082 (parochiebureau St. Servaas)
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; 043-3214694;
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: 043-3213255, koster@sterre-der-zee.nl
Koster SP Boven Gerard Felix, 06-12033171
Koster SP Beneden Marianne Beekwilder, 043-3213372; 06-81722537
R.K. Kerkhof Sint-Pieter kerkhofciesp@gmail.com
Beheerders Kerkhof Pierre en Lilian Swaen, tel. 043-3214419; 06-40388778;
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
Pieterkelderke Sint Willibrordusstraat 12, 6212 CB Maastricht, 043-3214694
Aon de Slouw Ursulinenweg 20, 6212 NC Maastricht, 043-3214694
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 en/of kopij
Misintenties en/of kopij voor het parochieblad mei (2-5-2020 t/m 30-5-2020):
t/m vrijdag 23-4-2020 12.00 uur, info@parochiesintpieter.nl of info@sterreder-zee.nl
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