JAARVERSLAG 2019 VAN DE BROEDERSCHAP VAN DE ONBEVLEKTE ONTVANGENIS
VAN ONZE LIEVE VROUW "STERRE DER ZEE" MAASTRICHT (publieksversie).

Verslag van de verrichtingen onzer Broederschap over het jaar 2019, uitgebracht door het Bestuur, overeenkomstig
het bepaalde in artikel 5, lid 2 van het Huishoudelijk Reglement van 31 augustus 2006.

Dit jaarverslag getuigt van een bewogen jaar 2019:
De Broederschap heeft in dit jaar opnieuw een belangrijke impuls kunnen geven aan het dragen en uitdragen
van de devotie tot de Sterre der Zee. Alle activiteiten van de jaarkalender 2019 zijn uitgevoerd dankzij de
vereende kracht en steun van vele deelnemende broedermeesters en de groeiende aandacht voor
samenwerking met het Dragersgilde. Ook bij momenten van lief en leed wordt van dit kenmerkend
broederschap blijk gegeven. We noemen hier enkele gedenkwaardige momenten:
Het 40-jarig priesterjubileum van de pastoor-directeur op 9 juni.
Twee broedermeesters zijn 25 jaar lid van de Broederschap.
Het overlijden en de uitvaarten van de vicevoorzitter van het bestuur en van een broedermeester in mei.
Het overlijden en de uitvaart van een erelid in augustus.
De Bidweg op 14 september bij gelegenheid van 75 jaar Bevrijding Maastricht.
Op het feest van Maria Lichtmis 2 februari wordt een nieuw lid geïnstalleerd als broedermeester.
Een broedermeester verlaat eind december na 20 jaar lidmaatschap de Broederschap
om persoonlijke redenen.
Op 31 december telt de Broederschap 41 leden. De gemiddelde leeftijd is 70 jaar.
Er is een groeiende zorg om continuiteit. Dit vraagt om herbezinning op de inzet van de beschikbare kracht.
Het vernieuwde bestuur besluit daartoe het jaar met het voornemen koers te zetten op waarborg van de
continuiteit van ons Broederschap.
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Onze Lieve Vrouw, Sterre der Zee bid voor ons.

Samenstelling Bestuur
De voorzitter legt in november de voorzittershamer na acht jaar neer.
Tijdens het souper op 9 december ontvangt hij een “grande merci” voor zijn substantiële bijdrage aan de
Broederschap. De nieuwe voorzitter en de nieuwe vicevoorzitter zijn benoemd in november.
De volgende bestuursleden continueren hun functie het gehele jaar:
De secretaris, de penningmeester, de commissaris en de pastoor – directeur.
Het bestuur kwam viermaal in vergadering bijeen op 22 januari, 29 maart, 25 juni en 8 oktober.
De overlegagenda omvat de volgende onderwerpen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inhoud en uitvoering activiteiten jaarkalender.
Behandelen aanvragen bezoeken Genadebeeld.
Verdieping en Mariale Spiritualiteit.
Samenwerking met het Dragersgilde, Kerkbestuur en andere Broederschappen.
Agendabepaling bestuursvergaderingen en (algemene) ledenvergaderingen.
Ledenwerving.
Benoemingen nieuwe voorzitter en vicevoorzitter.
Faciliteiten en beheer.
Financiën.

Op 13 april wordt de algemene vergadering en op 2 november de ledenvergadering gehouden.
Van de bestuursvergaderingen en van de (algemene) ledenvergadering worden notulen vastgesteld.
Lectoren / Acolieten
De lezingen tijdens de vieringen van Maria op Zaterdag worden verzorgd door vijf broedermeesters. Deze nemen op
toerbeurt eveneens deel aan de Heilige Mis van Maria op Zaterdag als acoliet.
Deelname broedermeesters
Bij de 50 vieringen van Maria op Zaterdag is er in 2019 een gemiddelde deelname van 15 broedermeesters.
Het laagste aantal deelnemers is 8 en het hoogste aantal 29.
Gemiddelde deelname voorgaande vijf jaar: 2018: 15, 2017: 15, 2016: 13, 2015: 13, 2014: 12.
Jaarkalender
Hierna volgt een beknopt verslag van de uitvoering van de activiteiten van de jaarkalender 2019:
Gerlachusoctaaf 10 januari
De Broederschap heeft dit octaaf met 7 broedermeesters bijgewoond.
Maria Lichtmis 2 februari
In het bijzijn van parochianen en 32 leden van de Broederschap wijdt en ontsteekt de pastoor in de kruisgang de
kaarsen. Daarna begeleidt de Broederschap samen met het Dragersgilde het Genadebeeld naar voren en plaats het
voor het priesterkoor. Tijdens deze mis wordt een nieuwe broedermeester geïnstalleerd.
Na afloop van de H. Mis ontvangen de aanwezigen de Blasiuszegen.
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Maria-Boodschap 25 maart
De plechtige Hoogmis wordt opgedragen door de pastoor. Er is samenzang met Marialiederen.
24 broedermeesters wonen deze viering bij.
Witte Donderdag 18 april
In de plechtige Avondmaalviering gaat de kapelaan voor. De Broederschap begeleidt de intrede met brandende
flambouwen. Vier mannen en twee vrouwen nemen deel aan de voetwassing. Na het uitzingen van het Gloria-lied
verstomt het orgel tot Pasen en worden kleppers gebruikt.
Aan het slot van de eredienst brengen alle aanwezigen het Allerheiligste in processie naar de Sacramentskapel, waar
gelegenheid is tot aanbidding. Er zijn bij deze Avondmaalviering 15 broedermeesters aanwezig.
Viering Paasmaandag 22 april
De priesters worden door de Broederschap en het Dragersgilde vanaf de pastorie in cortège via het Onze Lieve
Vrouwe plein de Basiliek binnengeleid. In een volle Basiliek wordt een Pontificale Hoogmis opgedragen door de
bisschop in concelebratie met twee priesters. Het is de eerste keer dat deze bisschop hoofdcelebrant is in de Onze
Lieve Vrouwe Basiliek. Na de Hoogmis volgt de traditionele processie door het Stokstraatkwartier. De
broedermeesters ontvangen na afloop hun gasten in de Broederschapskamer voor een gezellig samenzijn. De
voorzitter verwelkomt daarbij de bisschop. Er zijn die dag 26 broedermeesters aanwezig.
Stadsprocessie 19 mei
Het Genadebeeld wordt ook dit jaar weer meegedragen door de Broederschap en het Dragersgilde in de jaarlijkse
stadsprocessie vanaf de Sint Servaas Basiliek. De Plechtige Hoogmis voorafgaand aan de processie wordt opgedragen
door de hulpbisschop. Er zijn 23 broedermeesters hierbij aanwezig.
Pinksterzondag 9 juni
Op deze dag vieren wij het 40-jarig priesterjubileum van de pastoor-directeur met een Plechtige Hoogmis.
Er zijn 24 broedermeesters aanwezig.
Processie St. Pieter 30 juni
Het Genadebeeld wordt ook dit jaar weer meegedragen door de Broederschap en het Dragersgilde in de jaarlijkse
Sacramentsprocessie op Sint Pieter.
Na de Heilige Mis in een binnentuin achter een herenhuis vertrekt de processie. Vanwege de hitte is besloten om
geen rokkostuum en handschoenen te dragen, wel de mantel, zonder flambouwen. Op het plein voor de kerk vindt
de afsluiting plaats met zegen en dankwoord van de pastoor-directeur. Daarna is er op het kerkplein een informeel
samenzijn van de processiedeelnemers. Er zijn 7 broedermeesters aanwezig.

Het Genadebeeld van de Sterre der Zee bezoekt pelgrims
Op zondag 7 juli viert de parochie Terwinselen in Kerkrade haar Eeuwfeest. Voor het begin van de Plechtige
Hoogmis wordt het Genadebeeld in processie de kerk binnen geleid en op het priesterkoor opgesteld door de
Broederschap en het Dragersgilde. Na afloop van de Heilige Mis is er gelegenheid voor aanbidding. De organist,
het koor en een solist brengen daarbij Marialiederen ten gehore.
Na afloop is er een gezellig samenzijn in het parochiehuis en op de cour naast de kerk.
De Broederschap en het Dragersgilde zijn onder de indruk van de grote belangstelling en de getoonde devotie. Er
is zichtbaar draagvlak en grote betrokkenheid vanuit de parochie en vanuit andere maatschappelijke organisaties:
het stadsbestuur is present in de persoon van de burgemeester en een wethouder.
Het is de Sterre der Zee die de parochie Terwinselen die zondag raakt en haar licht vooruitwerpt op de toekomst.
Op 4 december brengt het Genadebeeld een bezoek aan Zorgcentrum Croonenhoff Maastricht. Voor het begin
van een Plechtig Maria lof, voorgegaan door een priester wordt het Genadebeeld in processie de aula binnen
geleid en opgesteld door de Broederschap en het Dragersgilde. De organist en het bewonerskoor brengen
Marialiederen ten gehore. Na afloop van de viering is er gelegenheid voor aanbidding. Het geheel wordt besloten
met een gezellig samenzijn. De Broederschap en het Dragersgilde zijn onder de indruk van de grote belangstelling
en de getoonde devotie. Er is zichtbaar draagvlak bij de bewoners en hun familie, maar ook van de zijde van het

3

personeel en het management. Die dag branden meer dan honderd kaarsen bij het Genadebeeld en talrijke
medailles worden uitgereikt
Maria Tenhemelopneming 15 augustus
De priesters worden door de Broederschap en het Dragersgilde vanaf de pastorie in cortège via het Onze Lieve
Vrouwe plein de Basiliek binnengeleid. In een overvolle Basiliek wordt een Plechtige Hoogmis opgedragen door de
bisschop. De dienst wordt opgeluisterd door orgelmuziek en zang door Schola Nova en een soliste. Aan het eind van
de viering vindt de zegening en uitreiking van de traditionele kroedwösj plaats.
De Broedermeesters ontvangen na afloop hun gasten in de Broederschapskamer voor een gezellig samenzijn.
Die dag zijn 27 broedermeesters aanwezig.
Processie Sint Martinusparochie Wyck 1 september
Het Genadebeeld wordt ook dit jaar weer meegedragen door de Broederschap en het Dragersgilde in de jaarlijkse
Sacramentsprocessie te Wyck.
Na de Heilige Mis trekt de processie uit. Er is een rustaltaar in de Hoogbrugstraat. De processie eindigt met een korte
plechtigheid in de kerk. Er nemen 7 broedermeesters deel.
Maria Geboorte 7 september
De gezongen Hoogmis wordt opgedragen door de pastoor-directeur. 18 broedermeesters nemen hieraan deel.
Speciale Bidweg in teken van 75 jaar Bevrijding Maastricht 14 september
Drukbezochte Bidweg met de aanwezigheid van bisschop, deken, gouverneur en wethouder. Na afloop wordt een
speciaal bidweg-routeboekje aangeboden aan de bisschop. Er zijn 18 broedermeesters aanwezig.
Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee, patrones van Limburg 10 oktober
De priesters worden door de Broederschap en het Dragersgilde vanaf de pastorie in cortège via het Onze Lieve
Vrouwe plein de Basiliek binnengeleid. Hoofdcelebrant, de hulpbisschop bisdom Den Bosch gaat in deze Heilige
Mis voor. Er zijn 23 broedermeesters aanwezig.
De broedermeesters ontvangen na afloop hun gasten in de Broederschapskamer voor een gezellig samenzijn. In de
namiddag vindt er onder grote belangstelling de ziekenzegening plaats in de Basiliek met Mariahulde. De pastoordirecteur geeft aan tijdens de daaropvolgende ledenvergadering, dat hij hierbij de deelname van de Broederschap
mist.
Maria Onbevlekt Ontvangen 9 december / 305e verjaardag van de Broederschap
De Plechtige Heilige Mis in de ochtend in de Onze Lieve Vrouwe Basiliek wordt opgedragen door de emeritus
pastoor. Er zijn daarbij 21 broedermeesters aanwezig. De plechtigheid wordt opgeluisterd door de Schola Nova.
De broedermeesters ontvangen na afloop hun gasten in de Broederschapskamer voor een gezellig samenzijn.
In de ochtend zijn 25 broedermeesters aanwezig.
De kapelaan draagt de plechtige Heilige Mis aan het begin van de avond op.
De dienst wordt opgeluisterd door orgelmuziek en solozang.
Na afloop vindt het jaarlijkse souper plaats in de Broederschapskamer, waarbij de scheidende voorzitter wordt
gefêteerd en de nieuwe broedermeester bijzonder welkom wordt geheten.
De zilveren jubilarissen brengen een toost uit op de toekomst van de Broederschap. Bij de avondmis zijn ook 25
broedermeesters aanwezig.
Verdieping en Mariale spiritualiteit
Drie broedermeester en de pastoor-directeur vormen samen de verdiepingscommissie.
De Verdiepingscommissie organiseert in 2019 twee lezingen en één informatieavond. De lezingen betroffen de
positie van de christenen in het Heilig Land en Maria in de iconografie. Bij de lezing over Maria in de iconografie
zijn 35 mensen aanwezig, waarvan 12 broedermeesters. De informatieavond betreft de renovatie van de
Merodekapel. Hierbij zijn 22 mensen aanwezig. Een kamerlid van het CDA verzorgt ook een lezing.
Dit jaar vindt de Bidweg plaats in september bij gelegenheid van 75 jaar Bevrijding van Maastricht. Ongeveer
150 mensen nemen hieraan deel.
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De Verdiepingscommissie wil door haar activiteiten een bijdrage leveren aan de vorming van de Broederschap op
geloofsgebied. De commissie wil hiermee aansluiten op de doelstellingen van de Broederschap als bedoeld in
artikel 2 van de Statuten. Zij doet dit vanuit de overtuiging dat devotie wordt gevoed door spirituele en religieuze
vorming. Zij richt zich daarbij op de leden van de Broederschap en alle andere belangstellenden vanuit de
geledingen binnen de parochie.
De Verdiepingscommissie wil haar activiteiten graag opgenomen zien op de jaarkalender en in de Statuten van de
Broederschap.
De Gebedskring van de Sterre der Zee
De door de Broederschap geïnitieerde Gebedskring van de Sterre der Zee neemt geen plaats in op de jaarkalender
2019.
Evaluatie pastoor-directeur
De deelname aan de Broederschapsmis op zaterdagochtend is gemiddeld zeer goed. Deze gezongen Heilige Mis
met preek ter ere van Onze Lieve Vrouw ‘Sterre der Zee’ is intussen een door velen gewaardeerde viering
geworden, getuige het grote aantal andere gelovigen dat deelneemt. Op deze wijze maakt de Broederschap haar
doelstelling, namelijk “de bijzondere verering van de Allerheiligste Maagd en Moeder Gods Maria ‘Sterre der
Zee’ aan te kweken, te onderhouden, en ook buiten eigen kring te bevorderen”, prima waar.
De Verdiepingscommissie, waar de pastoor-directeur deel van uitmaakt, probeert door een drietal thematische
avonden in de loop van het jaar aan de doelstelling van de Broederschap bij te dragen. De avonden zijn
toegankelijk voor iedereen, maar de deelname van de broedermeesters is soms gering. Dat gegeven vraagt
aandacht van de broedermeesters voor het belang van de voortdurende vorming. Van de commissie vraagt het
reflectie op de methode en inhoud van de avonden.
Op Pinksterzondag 9 juni 2019 viert de pastoor-directeur zijn veertigjarig priesterjubileum. Bij het afhalen van de
jubilaris en zijn familie, de cortège en de feestelijke Hoogmis in de basiliek heeft de Broederschap een
prominente rol gespeeld. De pastoor-directeur dankt de broedermeesters daarvoor hartelijk.
De aloude Bidweg is gelukkig niet verdwenen en vergeten. In de loop van dit jaar zijn verschillende
broedermeesters en hun echtgenotes enkele keren de Bidweg gelopen op zaterdagochtend vóór de
Broederschapsmis om te bidden voor ernstig zieken. Het gaat hierbij om de kleine of eenvoudige Bidweg. De
Grote Bidweg met het genadebeeld van Onze Lieve Vrouw ‘Sterre der Zee’ heeft een aantal jaren niet
plaatsgevonden, maar wordt sinds kort jaarlijks gehouden op 10 oktober, het feest van Onze Lieve Vrouw Sterre
der Zee, patrones van Limburg. Omdat op 14 september 2019 wordt herdacht dat Maastricht 75 jaren geleden is
bevrijd van het Duitse naziregime is de Grote Bidweg dit jaar verplaatst van 10 oktober naar 14 september. De
belofte in september 1944 gedaan, de dankbaarheid voor de bevrijding en het gebed om behoud van de vrede
vormt de aanleiding voor de bijzondere Grote Bidweg. De bisschop neemt hieraan deel en sluit de Bidweg af in
de Basiliek.
De poging van enkele broedermeesters om het vroegere Triduüm vóór het hoogfeest van Maria Onbevlekte
Ontvangenis op 8 december nieuw leven in te blazen, bleek niet levensvatbaar. In de voorbije twee jaren werden
op 6 en 7 december ’s avonds rozenkransvieringen gehouden in de kapel van de ‘Sterre der Zee’, verzorgd door
de Verdiepingscommissie. De deelname was gering. Conform het besluit op de algemene ledenvergadering is het
Triduüm dit jaar niet meer gehouden
Financiën
In 2019 is flink geïnvesteerd in diverse facilitaire vernieuwingen in de Broederschapskamer. Mede dankzij
vrijwillige giften en een genereuze gift van een broedermeester kan de jaarbalans met een batig saldo worden
afgesloten.
Het bestuur van de Steunstichting besluit om haar eigen bankrekening op te heffen. Zij kiest samen met de
Broederschap voor een rekening courant. Hierbij blijven de middelen van de beide stichtingen gescheiden.
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Facilitaire aangelegenheden
Facilitaire aangelegenheden worden vervuld door vijf broedermeesters onder leiding van de Commissaris van de
Broederschap. Deze groep heeft sinds haar aantreden een aantal dringende verbeterpunten in de eeuwenoude
Broederschapskamer voortvarend ter hand genomen: Na aanpassing van het leidingwerk is de verlichting van het
trappenhuis verbeterd en is de kamer voorzien van krachtstroom. Er is een elektrische cv-ketel met boiler
geïnstalleerd en de keuken is voorzien van een ruimere koeling.
Het interieur is eveneens onderhanden genomen, waarbij na het nodige schilderwerk de vloeren zijn voorzien van
nieuwe vloerbedekking. Enkele onderdelen van het meubilair zijn gerepareerd en volgend jaar wordt voorzien in
een side-table.
De portrettengalerij van de Limburgse Bisschoppen vanaf Mgr. Paredis is gecompleteerd. De panelen met de
ledenlijsten van de afgelopen 305 jaar worden komend jaar aangevuld en deels gerestaureerd.
Voor het komende jaar wordt gezocht naar een externe ondersteuning bij schoonmaak en klein onderhoud. Deze
ondersteuning wordt ook gezocht bij de praktische voorbereiding en uitvoering van de catering bij grotere
groepsbijeenkomsten in de kamer.

Dankzij inspanningen en naspeurwerk van een broedermeester is een broederschapsmedaille uit het jaar
1716 achterhaald en verkregen. Deze medaille prijkt nu op de muur van de Broederschapskamer.
Er is eveneens een exposé beschikbaar van de eigendomsgeschiedenis van de Broederschapskamer,
alsmede een exposé over de restauratie van de Kamer. Een en ander blijft bij het Rijksarchief aan de St.
Pieterstraat beschikbaar.
Maastricht, 15 augustus 2020
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