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LICHT UIT DE HEMEL
Het kerstfeest wordt ook wel eens het feest van het
licht genoemd. Het licht dat Jezus is, wordt geboren
en zal onder ons leven.
Dat mogen wij op 25 december vieren.
Een ding is zeker: ook dit jaar wordt het weer Kerst.
De vraag is: hoe kunnen wij dit feest vieren?
Kunnen wij bij elkaar op bezoek?
Kunnen wij naar een restaurant? Terwijl ik dit artikel schrijf is het allemaal nog
onduidelijk. Wel komen er al uitgelekte berichten, dat dit waarschijnlijk niet
mogelijk zal zijn. Maar is Kerstmis niet meer dan eten? Met het feest van
Kerstmis vieren we dat Jezus is geboren. God die mens is geworden. Hij laat zien
dat Hij met ons begaan is. Dat Hij ons wil steunen waar dit nodig is. Jezus is
geboren om ons te verlossen. Dit was in een tijd van onderdrukking. Het Joodse
land werd bezet door de Romeinen. Er was geen vrede. Hij is dus niet in
vredestijd geboren. Het bedje waar Hij in geboren werd, was een voederbak in
een stal. Er was geen groot paleis en er was geen gouden bedje voor Hem
beschikbaar. God wilde laten zien dat Jezus geboren is voor iedereen. Dat Hij
met de armen en met mensen die lijden verbonden is. Hij heeft niet voor niets aan
het kruis geleden. Daarom kunnen wij zeker in deze tijd bij Hem aankloppen en
Hem vragen om steun. Kortom het licht uit de hemel is op ons neergedaald.
Daarom zou het goed zijn, als wij net als Jezus ook een steun zijn voor mensen in
onze omgeving. Dat wij licht zijn voor mensen in de duisternis. Met name voor de
eenzamen. Die zijn nu in deze coronatijd dubbel eenzaam. Laten we proberen
buiten ons huis te kijken en een hulp te zijn waar dat nodig is.
Dit dekenaal nieuws wil u helpen de kerstdagen door te komen. Wij zijn
verheugd, dat het nu verschijnt in zijn nieuw jasje. We hopen dat het u bevalt.
Ook uw parochie is vertegenwoordigd in dit blad. U zult zien dat de parochies in
ons dekenaat vol staan van activiteiten in de kersttijd. Ondanks corona, kunt u
toch een mooie kerst vieren. U zult ook zien, dat juist vanuit de samenwerking in
ons dekenaat hierdoor veel meer mogelijk is geworden. Samen staan we sterk.
Het is nu dus een blad geworden, dat u breed informeert over ons dekenaat.
Ik wens u veel leesplezier en een zalig kerstfeest en een gezegend 2021.
En zoals wij dat hier in Maastricht zeggen: Haw Pin.
Pastoor R. Schols,
Pastoor van parochiefederatie West
en parochiefederatie Zuidwest
Vicevoorzitter dekenaat Maastricht.

VIERINGEN KERSTPERIODE
zie pagina 15

Wij wensen iedereen Zalig Kerstmis
en een Gezegend en een in alle opzichten
Voorspoedig 2021
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Uitgave van het Dekenaat
Maastricht
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Federatie Centrum (cluster 1+2)
Parochie OLV ten Hemelopneming, H. Petrus en
Allerheiligste Verlosser, H. Petrus (cluster2),
H. Martinus (cluster 1), H. Servaas en H. Matthias
(cluster 1).
Federatie West (cluster 3+4+5)
Parochie H. Theresia en H. Jozef (cluster 3), H. AnnaLambertus (cluster 3), H.H. Petrus en Paulus,
Onbevlekt Hart van Maria, San Salvator, H. Hart van
Jezus, H. Cristoforus, De Vier Evangelisten, O.L.V. van
Goede Raad, Christus Hemelvaart (clusters 4+5).
Federatie OOST-2 (cluster 6):
Parochie OLV van Lourdes, H. Familie, Guliëlmus (en
uiteindelijk H. Johannes de Doper, Ant. van Padua
(Nazareth), H. Hart van Jezus (Koepelkerk), H. Joannes
Bosco.
Federatie OOST-1 (cluster 7):
Parochie St. Petrus Banden, H.H. Monulphus en
Gondulfus, H. Walburga, H.Michaël, H. Ant. van Padua
(Scharn).
Federatie Meerssen (cluster 9):
Parochies van cluster 8: H. Bartholomeus, St. Jozef
Arbeider, H. Hart van Jezus
Parochies van cluster 9: H. Agnes, H. Martinus,
H. Onbevlekt Hart van Maria, H. Catharina
Parochies van cluster 9: H. Cornelius, H. Martinus
(en voorlopig nog H. Johannes de Doper, H. Antonius
van Padua (Nazareth)uit cluster 6).

SERVAAS-MATTHIAS
Met ingang van het
nieuwe jaar zal de
samenwerking van de
Servaasparochie met parochie Sint
Matthias-Hubertus geïntensiveerd worden. Concreet
is dat allereerst te merken aan het gezamenlijk
parochieblad. Verder wordt er ook gewerkt aan een
persoonlijke welkomstgroet in deze kersttijd aan alle
nieuwe bewoners rondom het Lindenkruis, het
Sphinxkwartier en het Polvertorenplein. Uiteindelijk
komen er zo’n duizend nieuwe adressen bij beide
parochies. Met deze gezamenlijke groet mogen de
nieuwe bewoners zich welkom weten in onze
parochies en krijgen zij enige wegwijs naar onze
websites en adressen.

DE GIVT-APP
Vanaf eerste adventszondag is de GIVT-app in
de Sint Servaasbasiliek
officieel in gebruik
genomen. Nadat men de applicatie op zijn mobiel
gedownload heeft kan men ter plekke in de kerk of
daarbuiten (maar binnen wifi-bereik) contactloos
aansluiten bij de collecte, een kaars opsteken of de
kerk begiftigen met een donatie. In deze tijd van
coronavirus is het contactloos betalen erg handig.
Een ander bijkomend voordeel is dat mensen op
afstand, bijvoorbeeld wanneer ze de mis bijwonen via
tv, toch kunnen deelnemen aan de collecte.
Op zondagavond, tijdens de Engelse mis, is het al
heel gewoon om met zijn mobiel aan de collecte deel
te nemen. Naast de app blijft de gebruikelijke
rondgang met klomp of het mandje.

ENGELSE MIS OP ZONDAG
Het is lente in de kerk, iedere week! Op zondagavond
komen heel wat jonge mensen, veelal studenten en
expats, samen in de Servaasbasiliek voor de
Engelstalige Heilige Mis. Door de maatregelen
omtrent Covid-19 moet er gereserveerd worden,
plaats is helaas beperkt en er mag kan ook niet
gezongen worden. Evenmin kunnen de bezoekers van
de mis zich na afloop treffen. En ondanks deze
beperkingen is het toch lente. Voorlopig zullen we in
afgeslankte vorm samenkomen maar ooit zal de
groep (nog) groter worden. Via de studentenapp is er
veel onderling contact, de jonge mensen zoeken
elkaar op, vinden door hun geloof een thuis bij elkaar
en bidden voor elkaar.
Ook op donderdagavond vóór de eerste vrijdag is er
aanbidding en heilige Mis in het Engels, in de
dagkapel van de Servaasbasiliek. De eerstvolgende
donderdag is niet in januari, maar 4 februari dan
4 maart, 18.00 uur aanbidding, 19.00 uur heilige Mis
in het Engels.

HET SACRAMENT VAN BOETE
EN VERZOENING
De biecht wordt ook weleens
‘het vergeten sacrament’
genoemd. Dat zegt veel maar
niet alles. Steeds weer
opnieuw en zeker door de
komst van internationale
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DEFINITIEVE TOEKOMSTIGE
FEDERATIES:
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SAMENWERKING ANNALAMBERTUS MET
THERESIA EN JOZEF
In opdracht van het bisdom
en door onderling overleg
hebben de parochies in
Maastricht West besloten
om samen – uiteindelijk –
één grote federatie te
vormen. Dat is een heel
proces! Daarom gebeurt dit
in fases. Aan de kant van
Oud-Caberg, Malberg,
Daalhof en Wolder wordt er
onder de bezielende leiding
van pastoor Schols hard
gewerkt aan de
samenwerking en
federatievorming van de vier
parochies. Aan de andere
kant ‘van West’ gaan de
parochie Anna-Lambertus, Theresia en Jozef intensief
samenwerken. Dit laatste komt tot uitdrukking in een
gezamenlijke kerstkaart en een gezamenlijk
parochieblad. In dit grote gebied “Maastricht West”
zijn thans drie pastoors, twee kapelaans en drie
diakens actief. Samen met enthousiaste
bestuursleden en vrijwilligers kan er heel veel goed
werk verzet worden. Christus present stellen in deze
tijd vergt moed en inspiratie. Dit wensen wij allen van
harte toe.

SINT ANNAPAROCHIE
In april 2021 hoopt het kerkbestuur stil te kunnen
staan bij het feit dat de Annaparochie 65 jaar
geleden werd opgericht. Op 23 april 1956 werden de
oprichtingsakten getekend, spoedig verrees er een
stenen noodkerk en later het prachtige kerkgebouw
aan de Dr. van Kleefstraat / Via Regia. Het mooie
gebouw met bijzondere lichtinval en symboliek bood
aanvankelijk plaats voor 900 parochianen.

De parochie kent een bijzondere geschiedenis. In het
nieuwe jaar probeert het kerkbestuur dit feit feestelijk
te gedenken.

Reserveren en betaald parkeren
Voor de komende weken en dus ook de aanstaande
feestdagen blijft het noodzakelijk om te reserveren
voor het Heilige Missen. Het maximum van 30
personen wil het kerkbestuur aanhouden.
Reserveren is mogelijk via het parochiekantoor.
Wel wordt erop gewezen dat Heilige Avond en
Oudejaarsavond, bij gemeente als ‘koopavond’
wordt aangemerkt omdat het een donderdagavond
betreft. Derhalve is er betaald parkeren. Gelieve hier
rekening mee te houden.

GROEPSVACCINATIE
Enkele weken geleden
ontvingen de
kerkbesturen van ons
bisdom een brief van onze
bisschop. Deze brief
betrof het verzoek om
huisartsen tegemoet te
komen wanneer er door
maatregelen omtrent het
coronavirus gebrek was
aan ruimte om te kunnen
vaccineren. Enkele weken
daarvoor had het kerkbestuur van de AnnaLambertusparochie echter al besloten om dit te
doen. De vaccinatie met de griepspuit is inmiddels al
achter de rug. Het is heel goed en waardig verlopen.
Straks bij de vaccinatie tegen het coronavirus zal het
niet anders zijn. Het is fijn dat het kan; samen ben je
sterk.

KERSTSTAL TE ZIEN
Vanaf de eerste kerstdag
tot en met Driekoningen
(3 januari) zal de Annakerk
overdag geopend zijn zodat
mensen – met kinderen –
de prachtige kerststal
kunnen bezoeken.
De deuren aan de Via Regia
zullen geopend zijn tot
18.00 uur zodat het
voorportaal, tot aan de
glazen deuren, toegankelijk is.
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studenten is er de roep om een gesprek met een van
de priesters en het verzoek om vergeving te
ontvangen voor persoonlijke misstappen en zonden.
Naast vaste uren ( iedere eerste zaterdag van de
maand na de ochtendmis in de Servaasbasiliek) zijn de
priesters altijd bereid om een afspraak te maken.
Maandag 21 december om 19.00 uur is er in de
Annakerk een boeteviering. Aansluitend is er
gelegenheid om persoonlijk absolutie te ontvangen.
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Sinds de eerste lockdown is er iedere woensdagavond
om 19.00 uur een avondmis in de Sint Annakerk.
Voorafgaand is er vanaf 18.30 uur rozenkransgebed.
Inmiddels heeft zich een hechte club gevormd die
samenkomt om te bidden en elkaar tot steun te zijn in
het geloof. Wees welkom om ook door de week tijd
vrij te maken om met elkaar het geloof te delen.

ADVENTSACTIE VOOR
CURAÇAO
Met veel enthousiasme wordt door de parochianen
van de Servaasparochie en de AnnaLambertusparochie royaal bijeengebracht voor de
parochianen van oud-kapelaan Marc Hooijschuur. Het
door corona ernstig getroffen toeristeneiland kampt
met grote armoede. De pastoor heeft een eigen
voedselvoorziening geregeld. Met financiële giften is
hij geholpen.
Uw bijdrage kunt u overmaken naar het
Kerkbestuur St. Servaasbasiliek rekeningnummer
NL 15 INGB 0679 4602 09, onder vermelding van
“bijdrage Marc Hooijschuur” of Kerkbestuur AnnaLambertus
NL 70 INGB 0679 8150 15, onder vermelding van “
bijdrage Marc Hooijschuur

Vrees niet!
‘Vrees niet’, sprak de engel,
zo lezen wij bij Lucas.
Maria zou moeder worden
van Jezus, Gods zoon. Maar
hoe zou dat kunnen? Een
lichte aarzeling, zo
begrijpelijk. Maar dan het
‘fiat’, ja, ik wil, zo
indrukwekkend! Vandaag
horen wij deze vertrouwde
woorden maar ze klinken zo nieuw. Niet langer
alleen tot Maria gericht, maar tot ieder van ons. Ook
tot mij…
‘Vrees niet! Wil ook jij meewerken? Wil ook jij helpen
om God mens te laten worden in onze wereld? Let
dan op Maria, op haar houding, op haar leven, op
haar vertrouwen. Spreek met haar, vertrouwelijk en
intiem. Roep haar aan, in dank en nood. Vraag haar
te helpen en buig twijfels om naar vertrouwen, vrees
naar hoop. En verleg je blik van jezelf naar haar,
naar Hem, Immanuel, God in ons midden.

De Roep van Joep
Er is iets vreemds aan de
hand. Ik weet dat er
vanmiddag een grote
vergadering van alle pastoors
is en toch zie ik niemand.
-Nou ja, niemand die vreemd
is. Mijn baasje zit samen met
diaken Austin achter de
computer en wacht rustig af. Ik lig er voor de gezelligheid
bij. Maar voor de rest is er niemand. Coronaproof, wordt
gezegd. Ik begrijp het niet. Vreemd.
Dan komt er ineens het gezicht van een buurtpastoor op
het scherm. En dan nog een, en nog een. Binnen enkele
minuten is het scherm gevuld met vrolijk kijkende mensen.
De host geeft het sein dat iedereen aanwezig is en de
vergadering kan beginnen. Oei, eentje is nog onderweg,
vast en zeker technische problemen. Maar we beginnen
alvast. Ja, ook nu wordt gebeden. Iedereen slaat een
kruisteken en bidt het ‘Onze Vader’. Een prachtig gebed.
Dan neemt mijn baasje de leiding. Hij stelt een vraag en
om beurten geven ze antwoord. Er wordt veel gesproken
maar toch is er altijd maar één aan het woord. Dat is fijn,
dan verloopt de vergadering soepel en effectief. Er is
plaats voor ‘lief en leed’ en pastorale plannen. Alles komt
aan de orde. Maar dan hoor ik opeens een nieuw geluid.
Wandelen - Coronaproof! Ik spits mijn oren en kwispel al
voorzichtig met mijn staart. Het is inderdaad geen
vergissing… en er geven zich zelfs drie kapelaans op om de
zaak te regelen. Ik luister aandachtig mee. Opeens zie ik
dat mijn baasje naar mij kijkt en hij geeft mij een knipoog.
Ik weet wat dat betekent. Hij heeft een plannetje. Zo gaat
het vaak. Na de vergadering zal hij het beslist uitleggen.
Nu zijn we een paar weken verder, er is heel wat werk
verzet maar het resultaat mag er zijn. Het kerstkribbeteam
(de drie kapelaans Taison, John en Austin) hebben een
mooie kerstkribbetocht georganiseerd. Vanaf 25 december
tot 3 januari tussen 14.00 en 18.00 uur kan men vanuit
verschillende hoeken van ons dekenaat naar het centrum
van de stad lopen en onderweg allemaal kerstkribben
bezoeken. In het centrum zijn op korte afstand van elkaar
verschillende bijzondere kerstgroepen te bewonderen.
En dat is nog niet alles. Onderweg zijn er verwijzingen en
gedachten mee te nemen die samen één grote puzzel
vormen die in de Pandhof van de Servaasbasiliek is op te
lossen. Ja, natuurlijk, voor de winnaars is er een verrassing.
Het is nu aan mij om plechtig deze Maastrichtse
sterretocht aan te kondigen en jullie allen aan te sporen
om eraan deel te nemen. Ja, zelf zal ik er ook zijn. Laat je
maar verrassen. Ik lig in ieder geval bij de schapen.
Je komt toch zeker kijken? Alvast een gezegende advent,
zalig kerstfeest en graag tot later,
D’r Joep
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WOENSDAGMIS IN DE
ANNAKERK
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Op 27 maart 1980 verzocht pastoor Bonnemayers
dhr. Paul Willems om de taken van misdienaar en
koster in de St. Jozefkerk in Belfort Maastricht op zich
te nemen. Paul was destijds 14 jaar oud. Een gouden
greep zo bleek. Nu 40 jaar later viert Paul zijn
40 jarig jubileum als koster en misdienaar in de
St. Jozefkerk en is hij de rechterhand van de huidige
pastoor Andries van den Berg.
Pauls betrokkenheid bij de kerkgemeenschap in
Belfort bleek niet alleen uit zijn kosterschap maar ook
uit het feit dat hij meer dan 25 jaar lid was van het
kerkelijk zangkoor St. Jozef.
Sinds april 2019 heeft Paul ook de taak van koster in
de St. Theresiakerk op zich genomen.
Het kerkbestuur van de St. Jozef- St. Theresiaparochie
wilde dit heugelijke feit niet onopgemerkt voorbij
laten gaan. Het plan was om Paul met een ere-insigne
van de kostersbond te fêteren in de H. Mis op 28
maart 2020 en aansluitend de parochianen de
gelegenheid te bieden om Paul te feliciteren.
Maar..... helaas, corona gooide roet in het eten.
De kerken moesten sluiten en de geplande
feestelijkheden werden uitgesteld. Iedereen hoopte
dat er snel een einde aan de pandemie zou komen
zodat Pauls jubileum alsnog gevierd zou kunnen
worden. Toen bleek dat dit niet op korte termijn ging
lukken werd besloten om in de H. Mis van zaterdag
7 november de ere-insigne van de kostersbond met
bijbehorende oorkonde aan Paul uit te reiken.
Natuurlijk hoorden hier bloemen en cadeau's bij en
een staande ovatie van de aanwezigen.
Paul, nogmaals van harte gefeliciteerd en wij hopen
dat jij nog heel lang onze koster mag blijven.

Eucharistievieringen rond kerst in
St. Jozef en St. Theresia
Beste mensen,
Helaas moeten wij u een minder prettige boodschap
brengen. Door de maatregelen die gelden i.v.m.
Covid-19 zal op kerstavond de kerstnachtviering in St.
Theresia om 19.30 uur plaatsvinden en in St. Jozef om
21.30 uur.
Er zijn echter slechts beperkte aantallen mogelijk. Dit
geld ook voor de viering op 1e kerstdag in St. Theresia.
Het aantal personen is beperkt tot maximaal 2 per
huishouden. (Onder huishouden verstaan wij mensen
die onder één dak wonen)
U kunt zich aanmelden middels
ons parochieblad of via de
website:
https://www.theresiajozefparochiemaastricht.nl.
Aanmelden t/m uiterlijk 20 december. U krijgt
vervolgens via e-mail van ons op 22 december
bericht of u kunt deelnemen aan de door u gewenste
viering.
Voor diegenen die niet aan onze kerstnachtviering
kunnen deelnemen zullen wij de eucharistieviering
op kerstavond op onze website of via ons YouTube
kanaal ter beschikking stellen.

H. Anna, H. Jozef, H. Lambertus,
H. Theresia parochie Maastricht
De goede samenwerking van de parochies Anna –
Lambertus en Jozef – Theresia zal voor onze
parochieleden komend jaar concreter zichtbaar
worden. De parochies werken aan een gezamenlijke
communicatie met één website en parochieblad.
Op dit moment zijn de eucharistievieringen in de
verschillende kerken al op elkaar afgestemd.
In de toekomst zullen enkele missen ook door
priesters gemeenschappelijk kunnen worden
verzorgd. Bij afwezigheid van een geestelijke zal hij
door een priester van het samenwerkingsverband
vervangen kunnen worden.
Op bestuurlijk niveau zal de samenwerking
geïntensiveerd worden om onze dienstverlening
aan de parochianen te kunnen verbeteren. Grote
interesse bestaat in de gemeenschappelijke
ondersteuning van de coöpererende verenigingen in
onze “Levende Gemeenschap”.
Al deze maatregelen zullen voor onze parochianen
gericht zijn op het SAMEN kerk zijn.
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EEN LICHTEND VOORBEELD
40 JARIG KOSTERJUBILEUM
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PAROCHIEFEDERATIE
MAASTRICHT WEST EN
ZUIDWEST
Pastoor R. Schols: Van Akenweg 61,
6218HL Maastricht, 043-3431566
Kapelaan Taison Titus Mgr. Vranckenplein 2,
6213HL, 043-8517387

Op dinsdag 3 december
was het zover. Sint
Nicolaas is op bezoek
geweest bij alle
communicantjes en de kinderen van kinderclub JPII.
De kinderen waren bezig met het maken van een
adventskrans onder toeziend oog van Zwarte Piet en
Sint Nicolaas. Het was dolle pret, zeker toen hij de
cadeautjes gaf.

Kerstvieringen
Allereerste kunt u een van onze kerstvieringen
bezoeken op kerstavond om 17.00 u.
Kerststallen bekijken
In Wolder: Van 23 tot en met 26 december een
kribbetocht in en om de huizen van Wolder.
U kunt door Wolder wandelen op deze dagen van
17.00 u. tot en met 21. 00 u.

Jubilarissen in het koor van
Oud Caberg
We willen Els Duyx en Marianne
Kalmar feliciteren. Zij zijn tijdens
een eucharistieviering in OudCaberg op zondag 22 november
gehuldigd voor hun 40-jarig
jubileum in het kerkkoor Cantate
Domino Oud Caberg.

Nieuwe catechiste in onze parochiefederatie
Alle kerken van onze federatie
Zuster Jeanine kreeg de
officiële zending van
catechiste in onze
parochiefederatie. Zij zal
zich met name bezig
houden met de
catechese van onze communicantjes. Zuster van harte
gefeliciteerd. Wij wensen u toe dat u veel kinderen
mag binnenleiden in Gods geheimen.
Kerstvieren voor gezinnen en opa’s en oma’s met de
kleinkinderen in onze federatie
Wat kunt u de komende kerstdagen en erna allemaal
doen in onze parochiefederaties:

Van 25 december tot en met 3 januari kunt u vanaf
14.00 u. tot en met 17.00 u. een wandeling maken
vanaf uw parochiekerk naar een kerk in het centrum
of een rondje kerken door onze federaties of gewoon
een kerk van onze federatie bezoeken. U vindt dan in
de kerk een kerstkribben. Deze vindt u doordat u in
of buiten de kerk gaat zoeken. Er zal tevens een
digitale speurtocht worden opgezet. Meer informatie
kunt u bij onze kapelaan verkrijgen.
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Sint Nicolaas op bezoek
bij de communicantjes
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FEDERATIE BORGHAREN,
ITTEREN, LIMMEL
VERLEDEN

HEDEN
Ook de parochies van Limmel, Borgharen en Itteren hebben
te kampen met kerken die bijna nooit meer vol zitten, met
een steeds kleiner wordend aantal vrijwilligers, dalende
inkomsten en grote financiële uitgaven voor onderhoud en
restauratie van kerkgebouwen. Een kerk sluiten of een heel
andere bestemming geven, is een onwenselijke maar toch
allerlaatste optie. Om op een verantwoorde wijze richting
toekomst te kunnen gaan, zijn we inmiddels begonnen met
een grondig onderzoek naar de huidige stand van zaken en
naar mogelijkheden voor de toekomst.
De financiële mogelijkheden om de drie kerken voor de
lange termijn bouwtechnisch gezien veilig te stellen, zijn
ontoereikend. Daarom moeten er nu toch echt stappen
worden gezet. Zowel in Limmel als in Itteren vallen af en
toe delen van het stucwerk van het plafond zodat
kerkbanken moeten worden afgezet. En daarbij gaat het
om voor iedereen zichtbare gebreken, maar op de
constructie aan de binnenzijde van alle drie de kerken valt
ook nogal wat aan te merken. Grondig herstel kan zoveel

H. Johannes de Doper te Limmel

kosten dat we ons afvragen: moet je daar nog wel aan
beginnen? Het is dus duidelijk dat er moeilijke keuzes en
beslissingen gemaakt moeten worden.

TOEKOMST
Omdat het vandaag de dag
lastig is geworden om
vrijwilligers te vinden en dus
ook kerkbestuursleden, zijn
er concrete plannen om
samenwerkingsverbanden te
stichten met een
Pastoor Horsch
overkoepelend bestuur.
Momenteel vormen de
parochies van Nazareth en Limmel een federatie en
Borgharen en Itteren, waarbij het bestuur van BorgharenItteren voor een groot deel de belangen behartigt van
Nazareth-Limmel. Maar de plannen gaan verder: de
parochies van Ulestraten, Bunde, Waalsen-Moorveld en
Geulle aan de Maas staan op het punt om één federatie te
vormen onder de naam Edith Stein, maar die van
Borgharen en Itteren zouden daaraan toegevoegd kunnen
worden.
Wat er met Limmel en Nazareth gaat gebeuren is op dit
moment nog niet helemaal duidelijk.

H. Cornelius te Borgharen
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Velen zullen het zich
herinneren: de Antonius
van Paduakerk van
Nazareth. En wie via de
autoweg uit het
noordoosten Maastricht
komt binnenrijden, wordt
daarbij een handje
geholpen: de toren van
de kerk staat er nog.
Melancholische
gevoelens of zelfs
droefgeestige gedachten
zouden bij je kunnen binnensluipen, want de geschiedenis
die bij de toren hoort, lijkt een voorbode te zijn van wat
menig ander kerkgebouw te wachten staat. Komt onze kerk
ook aan de beurt? Anderen hebben wellicht de ervaring al
opgedaan, dat hun kerk is gesloten, een andere
bestemming heeft gekregen of is afgebroken. In plaats van
onze schouders te laten hangen van zwaarmoedigheid
willen wij als gelovigen omhoog zien naar onze Bron van
vreugde, schoonheid, hoop en levenskracht. Het feit dat
velen deze Bron niet of niet meer kennen, is voor ons juist
een stimulans om met nog méér kracht en innerlijke
bezieling ons geloof uit te dragen en er alles aan te doen
om onze kerkgebouwen te behouden, desnoods
gedeeltelijk. Maar dat is nog niet zo eenvoudig.

H. Martinus te Itteren
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CLUSTER SINT EDITH STEIN

Beste broeders en zusters,

modaliteit. Vanwege de beperkende maatregelen
hebben we ervoor gekozen het kamp in de buurt te
houden. Het is prima verlopen en zowel kinderen als
ouders waren erg blij en tevreden.
Gelukkig konden de laatste lessen voor de Communie
en het Vormsel nog worden gegeven en mochten de
kinderen
uiteindelijk de
Sacramenten
van Verzoening
en de
Communie
ontvangen. Het
was bijzonder
en uniek; zeer
de moeite
waard!

Met veel enthousiasme zijn we in september 2017
begonnen met verschillende activiteiten voor
kinderen, tieners en bejaarden. Voor de kinderen
catecheselessen ter voorbereiding op Communie en
Vormsel en elke maand het feestelijk oratorium. Voor
de tieners is ook elke maand een bijeenkomst
gehouden. Bij de bejaarden is iedere maand de
Communie gebracht en wekelijks zijn de zieken of
bejaarden bezocht, evenals sommige families van de
kinderen van de Catecheselessen.
Helaas moesten we deze activiteiten stoppen door het
corona-virus. Tijdens de kritieke fase van deze
pandemie hebben we zolang het mogelijk was de
laatste sacramenten toegediend aan de ernstig
zieken. Gelukkig werd de situatie beter en konden we
enkele activiteiten hervatten met inachtneming van
de corona-regels. En niet te vergeten, het weer heeft
ons goed geholpen dit mogelijk te maken.
In de zomervakantie werd een ‘zomerkamp’
gehouden in Ulestraten, maar met een andere

We danken God voor dit afgelopen jaar van
apostolaat vol avonturen en verrassingen en we
vertrouwen op de Goddelijke Voorzienigheid voor dit
nieuwe jaar van apostolaat, wetend dat we alleen
maar instrumenten van God zijn.
Namens het Pastorale team,
IVE-SSVM, Pater Mario Rojas
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Graag willen we jullie kort iets vertellen over enige
activiteiten in het afgelopen schooljaar. Door het
corona-virus is dit jaar heel anders dan gebruikelijk
en hebben we minder activiteiten kunnen
organiseren dan gepland.
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In zijn woonplaats
Maastricht is op
donderdag 5 november
pater Thijs Smits o.f.m.
overleden. Pater Smits
was de laatste jaren
van zijn werkzame
leven rector van twee
zorgcentra in Maastricht. Daarvoor was hij vele jaren
kapelaan en pastoor in diverse parochies. Pater Smits
is 90 jaar geworden.
Mathijs Herman Wilhelmus (Thijs) Smits o.f.m. werd
op 9 september 1930 in Venray geboren. Na zijn
intrede in 1951 in de orde van de minderbroeders
(franciscanen) vertrok hij in 1955 naar Brazilië om
daar zijn studie af te ronden. Zijn priesterwijding
vond op 19 juli 1959 in Brazilië plaats. In 1967 keerde
pater Smits terug naar Nederland. Met ingang van 17
april 1974 werd hij benoemd tot kapelaan van de
parochie H. Lambertus in Swalmen. Drie jaar later
werd hij benoemd tot pastoor van de parochie O.-L.V. Tenhemelopneming in Einighausen. Met ingang
van 1 juli 1978 werd hij benoemd tot pastoor van de
parochie H. Hubertus in Maastricht en met ingang
van 1 januari 1984 tot pastoor van de parochie H.
Michael in Herten. Met ingang van 1 juni 1990 werd
Smits benoemd tot rector van de zorgcentra Klevarie
en Lenculenhof in Maastricht. Deze functies bleef hij
uitoefenen tot zijn eervol ontslag per 1 maart 2013.
De uitvaart van pater Smits vond maandag 9
november om 14. 00 uur in beperkte kring plaats
vanuit de St.-Petrus’ Bandenkerk in Venray, waarna
hij begraven werd bij zijn medebroeders op
begraafplaats Broekhuizen in Venray.

John Ashirvadam

EEN ADEMBENEMENDE
BOODSCHAP(-PER)
En de engel sprak;
Zie, Maria, Gij zult zwanger worden
en een Zoon ter wereld brengen.
Men zal Hem de naam Immanuël geven,
God met ons.
En plots was daar weer een engel en sprak,
Vrees niet, want zie:
Ik verkondig u een vreugdevolle boodschap.
Heden is u een Redder geboren,
Christus de Heer.
Een pasgeborene,
liggend in een kribbe,
Gods Zoon,
midden onder ons!

De bijbelcitaten verhalen de woorden van de engelen,
indertijd. Woorden van hoop, van vreugde, van toekomst
in zorgelijke tijden. Tijdens deze advent bereiden wij ons
voor op de komst van de Heer, midden onder ons.
Een komst die wij vreugdevol mogen vieren, een komst
die ons leven wending en zin geeft, ook, en juist nu, in
deze coronatijd

Arockia Austin Joseph

Op 21 oktober jl. zijn zes nieuwe diakens gewijd. I.v.m. corona maatregelen werd dit gedaan in een besloten viering te Roermond.
In ons Dekenaat zullen John Ashirvadam van het aartsbisdom Trivandrum, India gaan werken bij de Onze Lieve Vrouw en de parochies
van Sint Pieter.
Arockia Austin Joseph van het bisdom Kattar in India, gaat verder aan de slag bij de Sint Servaas en Anna-Lambertusparochie.
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OUD-RECTOR THIJS SMITS O.F.M. OVERLEDEN
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MAASTRICHTSE STERRETOCHT 2020

(MT : 2,10)

Beste mensen,
Wij, enkele jonge kapelaans, hebben samen een ‘Sterretocht’ georganiseerd voor het hele dekenaat Maastricht.
Wij hebben geprobeerd er zoveel mogelijk parochies bij te betrekken. Wij hebben een tocht uitgezet die jullie leidt
langs verschillende kerstkribben in Maastricht. Tijdens de tocht kun je belangrijke aanwijzingen vinden voor het
oplossen van een puzzel. Bij iedere kribbe vind je de boodschappen. Ze zijn goed te zien, ook al moet je even
zoeken. Feitelijk kun je van alle kanten starten. Bij ieder vertrekpunt krijgen jullie een routeplanner aangeboden.
1. De langste tocht vertrekt vanuit de parochiekerk in Wolder, vervolgens naar Daalhof, dan naar de Annakerk
en dan een rondje centrum, te beginnen bij de Matthiaskerk op de markt, dan de brug over naar Wijck, dan
naar Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee en tot slot naar de Sint Servaasbasiliek. Hier wacht jullie de oplossing
voor de puzzel en …een verrassing voor de winnaars.
2. Een iets kortere route vertrekt vanuit Oud Caberg, dan naar Malberg, dan naar de Annakerk en weer naar
de vier kerken in het centrum.
3. De kortste route is alleen het rondje door het centrum, maar dan mis je die andere prachtige kerststallen.
Op de eerste drie kerstdagen is ook de kerststal in het Wittevrouweveld, de Onze
Lieve Vrouwekerk te bezoeken. Dan moet je natuurlijk op enkele kilometers meer
rekenen. Maar het is de moeite waard.
De kerken zijn voor deze tocht zeker geopend van 14.00 tot 18.00 uur ( OLV Sterre
der Zee tot 17.00 uur). In de Pandhof wacht jullie een bijzondere verrassing.
Bovendien zijn er nog 150 mini-kerstgroepen via de Schatkamer te bezichtigen.
Wij nodigen alle kinderen en hun ouders uit en hopen op een mooie, coronaproof, Sterretocht.

SPONTANE ENGELENACTIE
IS EEN SUCCES
Vrijwilligers in de parochie van Pastor Mattie
Jeukens zijn spontaan engelen gaan maken en
bieden die voor een kleine vergoeding te koop
aan. De opbrengst is voor de kerk.
Er is veel vraag naar en het ziet er ook heel erg
leuk uit. Zo ontdekken wij dat we toch echt
engelen in de parochie hebben.

Een ensemble van de Harmonie gaat op tweede Kerstdag
vanaf 12.00 uur - als de kerk open gaat - voor het parcours
door de kerk en buiten spelen tot ongeveer 13.30 uur.

Mocht u aan de collecte willen
deelnemen dan kan dat ook via de
App ‘Givt’.
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Kapelaans Taison Titus, John Ashrivadam en Austin Joseph
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EUCHARISTIE IN
CORONATIJD
Wim van Meijgaarden sss
Toen ik bisschoppelijk vicaris was bij bisschop Jan Terschure
van het bisdom Den Bosch, noemde deze mij altijd: ‘de pater
van de héle Eucharistie’. Hij had mij ooit voorgesteld aan
iemand als pater Sacramentijn, ‘de pater van de aanbidding’.
Ik heb hem toen verteld dat mijn stichter pater Eymard niet
wilde dat we zo werden gezien: paters van de aanbidding.
We willen de hele Eucharistie beleven, in al zijn aspecten, het
héle mysterie. Direct na de stichting van de kloostergemeenschap heeft die visie al een scheiding teweeg
gebracht. Niet alleen aanbidding, maar de héle Eucharistie.
Paus Johannes Paulus zei dat ook vaker als hij over de
Eucharistie sprak. ‘Het is belangrijk dat alle aspecten van de
Eucharistie worden bezien en beleefd.
We moeten er geen verwaarlozen, ondanks dat we geneigd
zijn de Eucharistie te devalueren tot onze eigen dimensies.
We moeten onszelf openstellen voor alle aspecten van het
geheim van de Eucharistie. (Mane Nobiscum Domine nr.14)
In de Sacramentsbasiliek van Meerssen en in de jaarlijkse
viering van het Sacramentsoctaaf, wil ik deze visie op de
Eucharistie ook uitdragen en zijn we dat in de parochie ook
gaan beleven. Ook vanuit deze visie hebben we vijf jaar lang
meegewerkt aan de wekelijkse televisie-uitzendingen van de
Eucharistie op zondag.
Coronatijd: geen viering, geen Communie, digitale viering
De maatregelen i.v.m. de corona-bestrijding beperkten het
vieren van de Eucharistie helemaal (in België nog steeds) of
beperken het aantal deelnemers. Ze dwingen de pastores tot
het aanbieden van de eucharistieviering via de televisie of de
live-stream. Zo kunnen de gelovigen de Eucharistie op de
televisie mee vieren maar het sluit hen, door de
afstandelijkheid, uit van het ontvangen van de heilige
Communie. Velen betreuren dat ten zeerste. Toch blijft de
Eucharistie in zijn volheid, ook al kunnen we er niet lijfelijk
aan deelnemen vanwege de corona-maatregelen.
We hebben de héle Eucharistie. Niet alleen de viering en de
heilige Communie. We kunnen nog altijd de aanwezigheid
van de Heer ervaren en beleven in te luisteren naar Zijn
Woord. We kunnen de Heer ontmoeten in Zijn Geest die
spreekt door de mond van de ambtelijke verkondiger. We
zijn niet zonder de Eucharistie. De Eucharistie is er en blijft
er. We moeten de horizon van ons denken en beleven van
de Eucharistie verleggen.

Een veelvoud van aanwezigheid
De aanwezigheid van de Heer in de Eucharistie is niet alleen
in het eucharistisch Brood en de Wijn. Hij is aanwezig in Zijn
Woord dat wordt voorgelezen. Hij is aanwezig in de priester,
in het ambt van de voorganger(s). Hij is aanwezig in de
verzamelde gemeenschap van christenen. Zijn aanwezigheid
is ook aan te wijzen in de verzoening van mens tot mens:
verzoening met God en elkaar. Hij is aanwezig in Zijn Geest
die we afsmeken over brood en wijn en over allen die
aanwezig zijn. Hij is aanwezig op het moment dat wij Hem
ontvangen in het eucharistisch Brood bij de Communie. Hij is
aanwezig in de zending die we krijgen op het einde van de
viering. Maar de Heer is ook aanwezig na de viering in de
eucharistische gaven die we bewaren in het tabernakel.
Aanwezig bij de Ziekencommunie, bij de eucharistische
Aanbidding. Maar ook in de mensen die gevoed met de
eucharistische gaven van Christus’ nabijheid, leven met de
liefdevolle zelfgave en de dienstbaarheid van de Heer in de
dagelijkse werkelijkheid. Misschien is deze coronatijd een
goede gelegenheid om weer de hele Eucharistie te gaan zien
en te beleven, zoals Pater Eymard (stichter van de Sociëteit
van het H. Sacrament) het zei: ‘Wij nemen de hele
Eucharistie!’
Je hele leven als een Eucharistie-viering
Eucharistie beleven en vieren vanuit de spiritualiteit van
pater Eymard vraagt voor velen wellicht om een nieuwe
eucharistische vorming. De hele Eucharistie beleven is oog
krijgen voor de geweldige rijkdom van dit heilig geheim.
‘Waar er twee of drie in mijn Naam verzameld zijn, daar ben
ik in hun midden’ (Mt 18,20)
Dat is de tegenwoordigheid van de Heer die ons tot Zijn Kerk
maakt en ieder van ons de kans geeft om ook gewoon onder
elkaar met de Heer verbonden te zijn. Christus komt dus
niet alleen in deze wereld door Zijn geboorte met Kerstmis.
Hij is met ons door de Eucharistie, als wij luisteren naar Zijn
woord, als we in Zijn naam vergaderd zijn, als we openstaan
voor Zijn geest, als we Hem aanbidden en prijzen, als we ons
door Hem laten zenden om Zijn weg te gaan, als we kiezen
voor de kleinen zwakken. Wanneer je je laat gezeggen door
het Woord van de Heer en je bekeert tot Zijn Blijde
Boodschap….dan is Hij aanwezig. Als we ons verzoenen met
God en/of met elkaar, dan is Hij aanwezig.
De Eucharistie beleven in al zijn aspecten, zoals pater
Eymard het wilde, is alle kansen geven aan Jezus de Heer
om in ons leven te komen, om Zich te ‘incarneren’ in ons
menselijk bestaan.
Jezus is met ons, in onze broeders en zusters
De corona-tijd is een uitdaging voor ons christenen om de
eucharistische aanwezigheid van de Heer in alle aspecten
te ontdekken en te beleven.
Sinds Jezus uit liefde broeder van de mensen werd door
Zijn geboorte te midden van ons mensen, moeten wij ook
elkaar liefhebben als broeders en zusters.
Zoals Jezus tijdens het Avondmaal de voeten van zijn
leerlingen waste uit dienstbaarheid en uit liefde, zo zijn
ook wij verplicht om als mensen van de Eucharistie
dienstbaar te zijn aan elkaar, vooral aan de kwetsbaren
en zwakken.
In zijn encycliek ‘Deus Caritas est’, schrijft paus
Benedictus XVI dat “agape-liefde” een ander woord is
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Parochiecluster Meerssen
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voor Eucharistie. ‘Christus geeft
zichzelf uit liefde aan ons mensen,
opdat wij gevoed door Zijn liefde zijn
werk van liefde in deze wereld kunnen
voortzetten’.
De eucharistische weg van de liefde in
je eigen leven tot werkelijkheid maken
is volgens pater Eymard: aanbidden in
geest en waarheid.

De brede beleving van de Eucharistie
Deze coronatijd dwingt ons het hele
brede scala van Christus’
eucharistische nabijheid en
aanwezigheid opnieuw in het licht te
stellen. De omstandigheden van de
corona-crisis vragen ons om de
Eucharistie steeds meer te gaan bezien
buiten onze eigen dimensies.
Natuurlijk is het jammer en voor velen
ook pijnlijk dat bij digitale meebeleving van de Eucharistie geen
heilige Communie ontvangen kan
worden. Maar de aanwezigheid van de
Heer in de Eucharistie is véél breder.
Als die andere vormen van zijn
nabijheid, die blijven toch ? Corona
daagt ons uit om op zoek te gaan naar
de volle rijkdom van dit geheim van
ons geloof.

We hebben daar gevoelens bij van weemoed en gemis. Verdriet en eenzaamheid, en
wellicht zelfs angst of agressie kunnen ons beklemmen.
Het Bijbels kerstverhaal van de evangelist Mattheus zou echter wel eens de sleutel
kunnen zijn om onze belevingen van nu niet alleen te accepteren, maar er zelfs een
positieve draai aan te geven. Bekijken we eens hoe Jozef en Maria omgingen met hun
situatie! Blijkbaar was het eerste Kerstfeest ook niet gezellig, daar in die stal. Het was
koud, afgelegen en eenzaam. Maria en Jozef waren afgewezen in de verschillende
gezellige herbergen en voelden zich verstoten en gediscrimineerd. Er was geen
vroedvrouw noch kraamhulp voor de geboorte van het Kind. Er was geen stromend
water, laat staan een douche en een lekker bed. Er waren mensen bij, de herders, die
ze waarschijnlijk ook niet hadden uitgenodigd om hun babyborrel mee te houden.
Niemand had hun heiligheid opgemerkt…
In het lezen van het geboorteverhaal van Jezus, ja door een echte bezinning erop, zou
je allereerst opnieuw kunnen ontdekken dat je je eigen lijden kunt relativeren als je dat
van anderen beschouwt. De zieken in Lourdes kunnen er van meepraten, als ze mensen
zien die het erger hebben. Zo zullen we door het overwegen van de social distancing
van de familie van Nazareth beter in staat zijn ook de eenzamen in ons land, en dat zijn
er een miljoen, in het oog te krijgen. Onze ogen gaan open voor ons gezinslid of collega,
die er alleen voor staat.
Ten tweede zien we ook de intense vreugde om de geboorte van dit Goddelijk Kind.
Waarom die blijdschap? Wat betekent die voor ons? Waar wil Jezus ons blij maken
door in ons leven geboren te worden? Waar wil Hij komen met zijn Licht en Genezing?
Waar is onze stal die gereinigd en gedesinfecteerd moet worden door zijn liefdevolle en
lichtende uitstraling?
Ten derde kunnen we elkaar deze dagen mooie verhalen uit onze eigen religieuze
belevingswereld aan elkaar vertellen of schrijven. Wat hebt u meegemaakt met God
wat u graag door wil vertellen? Wat kunnen anderen daarvan leren?
Als vanzelf zal daaruit dan ten vierde de drang voortkomen om uit onze
teruggetrokkenheid te treden en onze handen uit te steken naar de zwervenden van
onze dagen. Niet alleen naar degenen die, zelfs zonder stal, op straat leven, maar naar
al degenen die de weg in het leven (even) kwijt zijn geraakt. Veel mensen wachten op
ons. Ze verwachten veel van ons… Laten we merken dat we op hen zitten te wachten…
Zou het dus mogelijk zijn om samen de kerstdagen door te brengen in een soort
bezinnings- of retraite-sfeer? Durven we het aan even onder te duiken in een spiritueel
avontuur, door een paar dagen een “a-sociale” stillere tijd in te gaan, om het grote
mysterie van het mens-worden van God te overwegen en ook in ons eigen hart te
ervaren? Juist in die afzondering vonden veel mystici God.

Een heel Zalig kerstfeest en een gezegend 2021!
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Eucharistie: als een medaille met twee
kanten
Er is bij de Eucharistie een liturgische
kant. Dat is de cultus, de liturgie, de
viering, het bewaren van de
eucharistische gaven, de eucharistische
aanbidding, de devoties, de eerste
Communie, het 40uren-gebed,
Sacramentsdag, processies, de
ziekencommunie, etc.etc. Maar er is
ook een belevingskant: de
dienstbaarheid, de zelfgave, de keuze
voor de armen en zwakken, de
verzoening met elkaar, het vergeven
van elkaar, de solidariteit met elkaar.
Als de viering van de Eucharistie ‘het
geheim van ons geloof’ is, (zoals we
dat ook tijdens de viering zeggen),
waar we zijn dood en verrijzen
verkondigen en Zijn wederkomst
afwachten, dan is het voor de bewust
levende christen het vertrekpunt en de
bron voor een leven dat de nieuwe
toekomst van het Gods Rijk dichterbij
brengt. De Eucharistie helpt onze
dagelijkse wereld van zorgen en
verdriet om te vormen tot Gods
koninkrijk op aarde. Het vieren van de
Eucharistie zie je gebeuren in de
kerkelijke context, maar ook in het
dagelijkse leven, in de samenleving.

Deze Kerst en de kersttijd zullen anders zijn dan de meeste
Kerstfeesten die we gehad hebben. We blijven op afstand.
De gezelligheid thuis, de familiale sfeer, het samen eten en drinken,
het afsteken van en kijken naar vuurwerk, het op vakantie gaan in
wintersportgebieden, het moet allemaal minder of kan zelfs niet
doorgaan. Zelfs de (eucharistie)vieringen zijn beperkt in het aantal
deelnemers en zangers of slechts mee te vieren via de media.

Pastoor de Jong
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