nummer 5

mei 2020, jaargang 3
God en het coronavirus

Vanwege de corona-epidemie las ik nog eens de bekende roman van
Albert Camus, De Pest, geschreven in 1947. De stad Oran aan de kust
van de Middellandse Zee werd door de pest getroffen en kwam in een
maandenlange, totale lockdown. Op een zondag preekte pater
Paneloux in de volle kathedraal van Oran. Hij begon als volgt:
“Broeders, gij zijt in grote nood, broeders, gij hebt het verdiend”. Dat
was wat je noemt een mokerslag. Een pestepidemie als de verdiende
straf van God!
Van de huidige corona-epidemie wordt dat hier en daar óók gezegd.
Inderdaad kenmerkt de Bijbel rampen soms als straffen van God. Het
bekendste verhaal is wel dat van de ‘zondvloed’ in de tijd van Noach.
Toch mag je niet van daaruit redeneren: een grote ramp is (dus) een
straf van God. De Bijbel bevat immers ook het verhaal van Job, door
rampen getroffen, die zijn lijden juist niet als een straf van God kan en
wil zien. En wat te denken van het lijden dat Onze Heer Jezus Christus
trof? Er is niets in onze werkelijkheid dat buiten God om gebeurt, ook
geen woekerend virus dat ellende en dood brengt. Maar wie kan Gods
bedoelingen doorgronden als Hij dat toelaat? In ieder geval kan ik niet
tegen een coronazieke mens zeggen: ‘Jij verdient dit als een straf van
God’.
Elke ramp, ook de corona-epidemie, kun je zien als een vijfvoudige
wake up call. Op de eerste plaats om opnieuw te beseffen dat de
aarde geen paradijs is, maar een bedreigde en soms bedreigende
werkelijkheid. God heeft ons die aarde toevertrouwd. Het is onze
opgave om de bedreigende krachten te beteugelen en te helen. Op de
tweede plaats om tot bezinning te komen: hoe kwetsbaar zijn wij en
onze samenleving? Hoe gaan wij daar mee om? Op de derde plaats
om tot meeleven te komen: de lijdende mens heeft solidariteit en zorg
nodig. Jezus is een meelijdende God die zegt: “Al wat gij gedaan hebt
voor een van de geringste van mijn broeders, hebt gij voor Mij
gedaan” (Mt. 25). Op de vierde plaats om vooruitgang te boeken: de
politiek en wetenschap worden gestimuleerd om stappen te zetten

naar verbetering. Op de vijfde plaats om ons vertrouwen in God te
vernieuwen en Zijn hulp te vragen bij deze grote uitdaging.
Pastoor Jan Vries
Er bestaat een Heilige Corona, een martelares uit de
tweede eeuw in Syrië. Zij wordt vooral vereerd in Oosterrijk
en Beieren. Samen met de H. Victor wordt zij herdacht op
14 mei. Bijzonder is dat zij o.a. tegen epidemieën wordt
aangeroepen!
“Siet wat de liefde doet”… bij een epidemie
In de dagkapel van
de Sint Servaaskerk
in Maastricht hangt
een mooi schilderij uit
de 17e eeuw, waarop
te zien is hoe de
paters kapucijnen van
Maastricht tijdens de
pestepidemie van
1632 de zieken
verzorgden, maar zelf
besmet raakten en
aan de pest
overleden. Het paneel
onder het schilderij geeft de uitleg in dichtvorm:
“Als Maestricht door de Pest seer jammer wirdt geschonden,
Soo syn dees Mannen strackx in liefde g’heel verslonden;
En hebben met het Cruys, met Leven en haer Bloedt
De stadt soo bÿgestaen. Siet wat de liefde doet.”
Daarnaast staat het jaartal: A° 1632. Dat jaartal komt ons bekend
voor: het was het jaar van de verovering van Maastricht door de
soldaten van de Staten Generaal, onder commando van prins Frederik
Hendrik. En het was niet de eerste keer dat er besmettelijke ziektes
uitbraken, wanneer er in ons Maasdal weer eens militairen
rondzwierven en plunderden. Van 1632 tot 1636 is er in de
overlijdensregisters van de pastoors regelmatig sprake van mensen,
ook jonge mensen, soms hele gezinnen, die aan de pest overleden.
Uit dankbaarheid voor de kapucijnen, die met gevaar voor eigen leven
de pestlijders van toen hebben verzorgd, en waarvan er 25 zelf aan de
pest zijn overleden, heeft een kunstschilder dit schilderij gemaakt.
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Diezelfde dankbaarheid betuigen wij nu aan al die artsen, verplegers,
verpleegsters, ziekenhuispersoneel, ambulanciers en alle mensen die
werken in de zorg, die vandaag ook, met gevaar voor eigen leven, de
mensen bijstaan die getroffen zijn door het coronavirus. “Siet wat de
liefde doet”, zo schreven ze in 1632. Dat mogen wij nu ook schrijven.
Régis de la Haye, diaken
Kerk en Wereld - Verliezen……
Eerlijk gezegd: ik kan normaal gesproken best tegen
mijn verlies! Dat wil zeggen: Je telefoon verliezen, nou
ja! Heel vervelend! Je boodschappenlijstje, daar kom
je ook wel overheen. Je portemonnee, afhankelijk van
de inhoud, ook niet zo rampzalig, maar…… twee broers
verliezen in twee dagen tijd, dat is een ander verhaal!
Hoeveel mensen, dichtbij of ver weg, verliezen
dierbaren. Bij elk verlies hoort verdriet, hoort een
verhaal. Ineens worden we allemaal mensen met een
hart en met een achtergrond, met een familie, met
naasten van wie we houden, met een geschiedenis, met tranen.
In deze omstandigheden is het een beetje moeilijk om om geld te
vragen. Te meer ook omdat u al zo gul gegeven hebt in het kader van
de Vastenactie. Waarvoor natuurlijk heel hartelijk dank! Maar we gaan
het toch doen, om de eenvoudige reden dat er heel wat mensen in ons
vizier zijn, die geld nodig hebben om te (over)leven, om verder te
komen. Mensen, die rekenen op Kerk en Wereld. En Kerk en Wereld
rekent weer op ù!
Dus, alstublieft, maakt u iets over op onze bankrekening
NL05ABNA0640183107 t.n.v. Kerk en Wereld OLV Tenhemelopneming
en St. Pieter. U helpt ècht. U doet ertoe!
Jos Burg-Gilissen
Communicanten 2020
U kunt begrijpen dat het voor de communicanten een teleurstelling is
dat ze op 17 mei niet hun Eerste Heilige Communie gaan doen.
Maar we hebben hen beloofd dat ze sowieso hun Communie gaan
doen, alleen later op een andere datum.
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Hoe worden ze dan voorbereid zult u zich afvragen.
Ze hebben weliswaar geen les meer op school gehad, maar ze krijgen
van ons les via YouTube. Fijn dat we zo’n technische kapelaan hebben,
die van de lessen mooie filmpjes heeft gemaakt. De kinderen sturen
trouw hun gemaakte opdrachtjes aan ons op en zo blijven we toch
‘samen verbonden’.
Dit jaar hebben we ook geen Palmpasenstok kunnen maken voor
medeparochianen, die het wat moeilijker hebben. Maar toch wilden de
communicanten hen niet teleurstellen en daarom hebben ze mooie
tekeningen gemaakt. Deze hebben we naar onze medeparochianen
gebracht. We hebben hierop hele warme en enthousiaste reacties
ontvangen. Dank je wel communicanten!
Inzamelactie voor de Voedselbank Zuid-Limburg
Veel mensen zijn houdbare levensmiddelen komen
brengen voor onze inzamelactie voor de Voedselbank.
Hartelijk dank daarvoor. De Voedselbank is hier heel blij
mee!
Aangezien de crisis nog niet voorbij is gaat de inzamelactie door.
“Stay safe en geef”!
U kunt houdbare levensmiddelen deponeren in de mand in de kapel
van Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee of afgeven op het
Parochiekantoor, Sint Willibrordusstraat 12 (tijdens openingstijden).

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 (aanbidding, vespers, rozenkrans), online te
volgen via bovenstaande website.
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De kapel van Onze Lieve Vrouw en de basiliek zijn elke dag
geopend tot 20.00 uur. De kerk van St. Pieter op de Berg is
geopend op zondag van 9.45 – 10.45 uur. De kerk van St.
Pieter Beneden is geopend op zaterdagavond van 18.30 tot
19.30 uur en op zondag van 11.15 tot 12.15 uur.
Zaterdag 2 mei - H. Athanasius, bisschop en kerkleraar (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
Zondag 3 mei - Vierde zondag van Pasen Roepingenzondag (zondag
van de Goede Herder)
Ev: Joh. 10, 1-10
OLV 10.00 Hoogmis; Marie-Louise Schenk-Nieuwenhuis; Isabella
Coenegracht (st); Truus Adang-Knubben; Sophie
Duterloo-Veltmaat; overl. v.d. fam. Coenegracht en
fam. Dumoulin (st); Servé van Kessel
Maandag 4 mei
OLV
9.30 H. Mis
Dinsdag 5 mei
OLV
9.30 H. Mis; Julien en Gina Hamelers-Daems b.g.v. 15-jarig
jubileum; Raf v.w. verjaardag
Woensdag 6 mei
OLV
9.30 H. Mis
Donderdag 7 mei
OLV
9.30 H. Mis; overledenen van de fam. Peltzer (st)
Vrijdag 8 mei - HH. Wiro en Plechelmus, bisschoppen en Otger,
diaken (VG)
OLV
9.30 H. Mis; Bert en Gerard Bastiaens; overl. ouders Hijnenvan Loo
Zaterdag 9 mei
OLV
9.30 H. Mis met samenzang t.e.v. Maria Sterre der Zee,
bijzondere online pelgrimsmis; jrd Pie Dassen
OLV
15.30-16.30 Biechtgelegenheid of volgens afspraak met de
pastoor of kapelaan
Zondag 10 mei - Vijfde zondag van Pasen – Zondag van de Oosterse
Kerken
Ev: Joh. 14, 1-12
OLV 10.00 Hoogmis; jrd Rick Daniels; jrd Annelies PietersGardeneers; 5e jrd Vic Hellwig; Mariette Hellwig-Eggen;
Willy Roemen-Schoonenberg; Peter Franssen
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Maandag 11 mei
OLV
9.30 H. Mis
Dinsdag 12 mei
OLV
9.30 H. Mis; Michel en Marthe Debats-Muller
Woensdag 13 mei - H. Servatius, bisschop (F)
OLV
9.30 H. Mis
Donderdag 14 mei - H. Mattias, apostel (F)
OLV
9.30 H. Mis; ter ere van het Kostbaar Bloed OHJC
Vrijdag 15 mei - Alle heilige bisschoppen van Maastricht (VG)
OLV
9.30 H. Mis
Zaterdag 16 mei
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 17 mei - Zesde zondag van Pasen
Ev: Joh. 14, 15-21
OLV 10.00 Hoogmis
Maandag 18 mei
OLV
9.30 H. Mis
Dinsdag 19 mei
OLV
9.30 H. Mis; overledenen van de fam. Disch
Woensdag 20 mei
OLV
9.30 H. Mis
Donderdag 21 mei - Hoogfeest Hemelvaart van de Heer
OLV 10.00 H. Mis; Theodora Johanna Smits (st)
Vrijdag 22 mei – Begin van de pinksternoveen
OLV
9.30 H. Mis; jrd overl. v.d. fam. Le Bron de Vexela (st)
Zaterdag 23 mei
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 24 mei - Zevende zondag van Pasen - Wereldgebedsdag
voor de Kerk in China
Ev: Joh. 17, 1-11a
OLV 10.00 Hoogmis; jrd Jef Ritzen (st); Yvonne Mulkens (st); Servé
van Kessel
Maandag 25 mei
OLV
9.30 H. Mis; uit dankbaarheid
Dinsdag 26 mei - H. Filippus Neri, priester (G)
OLV
9.30 H. Mis; jrd Bertie Hendriks-Costongs; Theo van Unen
Woensdag 27 mei
OLV
9.30 H. Mis
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Donderdag 28 mei
OLV
9.30 H. Mis
Vrijdag 29 mei
OLV
9.30 H. Mis
Zaterdag 30 mei
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

PAROCHIENIEUWS
Overleden
OLV

Ton Willems, 70 jaar
Horrie Smeets, 86 jaar

SINT-PIETER

John Delamboy, 69 jaar
Sjo Dresens, 73 jaar
Liliane Michiels-Haijen, 81 jaar
Mien Cretz-Schroder, 83 jaar
Annie Duplessis-Debie, 93 jaar
Marianne Kleijnen-van Schoubroeck, 57 jaar

BUURTNIEUWS SINT PIETER
Buurtcentrum Sint Pieter GESLOTEN!
(Adres: Pastoor Kribsweg 14 A)
In verband met de landelijke maatregelen wegens het coronavirus zal het
buurtcentrum St. Pieter ook in de maand mei gesloten blijven. Naar huidige
verwachting zal dit ook gebeuren in de maand juni.
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!
Gevonden
Er is een gouden ring gevonden op de parkeerplaats bij de sportvelden
Mergelweg. U kunt voor inlichtingen bellen met het Parochiekantoor.
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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 juni (30-5-2020 t/m 4-6-2020 )
t/m vrijdag 22-5-2020 12.00 uur, info@parochiesintpieter.nl of info@sterreder-zee.nl
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