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WAT HEEFT MAASTRICHT
EN DE MAASTRICHTENAREN
MET DE H. GEEST?
Vijf voorbeelden wil ik aanreiken, n.a.v. de vijf
punten van de Ster van Maastricht en Pinksteren
als de vijftigste dag na Pasen.
Pastoor Everard de Jong

I.

In Maastricht heeft vanaf de 13e eeuw (de eerste vermelding is in 12801)
in het centrum van de stad aan de Grote Staat (toen de St. Jorisstraat)
een H. Geestkapel gestaan. Ze werd als kerstspelkapel, d.w.z. wijkkapel
gebouwd en in gebruik genomen. Alleen de naam van het doodlopende
H. Geest-steegje, vanaf de Markt richting Grote Staat, herinnert ons nog
aan die kapel, die in de Franse tijd is genationaliseerd en aan het begin
van de vorige eeuw is afgebroken.
Er werd hier gebeden tot de H. Geest! Jezus beveelt dat gebed ook zeer
aan. Hij zegt te wachten met plannen maken en actie te voeren totdat
ze uit den Hoge met Kracht zullen zijn toegerust (Lc. 24,49). In Lucas 11,
een hoofdstuk uit zijn evangelie, dat gaat over het gebed, beveelt Jezus
zeer aan te vragen om de H. Geest. De oud-diaken van de O.L.
Vrouwekerk, Régis de la Haye, heeft er een heel mooi boekje over
geschreven.2 In het kader van het vormsel is er een site opgericht:
www.heiligegeest.com en ook op www.bidjemee.nl vind je nog meer
gebeden. Tegen vormelingen zeg ik vaak dat dat heel eenvoudig is:
“Kom H. Geest!” is genoeg… En dan natuurlijk vertrouwen op zijn
komst!

II. Vanaf 1316 was in dit steegje ook de Armentafel
van de Heilige Geest of Grote Heilige
Geest gevestigd. Aanvankelijk viel die onder
het kapittel van Sint-Servaas en richtte zich op de
armen van de Sint-Jansparochie. Vrij snel, op zijn
laatst in 1378, nam het stadsbestuur die taak
over en breidde de armentafel haar activiteiten
uit over de hele stad. Daarna werden er zo’n
64 armenhuisjes gebouwd, die aan het begin van
de 19e eeuw verdwenen. Tussen 1910 en 1915
was er een soepkeuken gevestigd.3
(vervolg zie pag. 2)
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(vervolg van pag. 1)

Wat leert ons dit? De kapel was blijkbaar nauw
verbonden met de armenzorg. Dat betekent dat je
de H. Geest, als derde Persoon van de H. Geest,
vaak blijkbaar niet zo rechtstreeks kunt zien, maar
Hem wel kunt ervaren in zijn werkingen. Zoals de
wind ‘gezien’ wordt door het bewegen van de
bladeren. Het gebed tot de H. geest leidt tot goede
werken! Interessant is dat Hij in het tweede
couplet van de prachtige hymne van de H. Geest,
het Veni Sancti Spiritus, de Vader van de armen
(pater pauperum) wordt genoemd. Daarmee
worden niet alleen de armen bedoeld, maar ook de
armen van geest (Mt. 5,3). De H. Geest zet aan tot
deugdzaamheid en goede werken. Zo komen we
de invloed van de H. Geest tegen bij de opbouw
van de Kerk als Lichaam van Christus (Rom. 12; I
Kor. 12 en 13), waar Hij functies en taken verdeelt,
zodat we als christenen complementair en in
harmonie voor elkaar zorgen.

Zelfbeheersing. Ook kennen we de 7 gaven van de
H. Geest (naar Jes. 11,2-3): Wijsheid, Verstand,
Raad, Sterkte, Wetenschap, Godsvrucht en de
Vreze des Heren, d.w.z. eerbied voor God.1
IV. Nu woont er in dit steegje een glazenier.2 Zoals
glas-in-lood ramen, waardoor het zonlicht de kerk
verlicht, zijn we allemaal geroepen om
transparant te zijn voor de H. Geest. Om zijn Licht
door te laten. Ja, om heilig te worden. Zo zijn er
veel gebrandschilderde ramen van heiligen, die
doorzichtig waren voor de genaden van de H.
Geest. Kortom, de H. Geest wil ons graag helpen
de stralende heiligen te worden van deze tijd!

V.

Vgl. het gothische raam, het laatste restant van de H.Geest kapel.
(foto 1910-15 Fotocollectie RHCL Maastricht, GAM 14764, Wiki
Commons)

III.

In dit steegje worden tegenwoordig
studentenstudio’s en kamers aangeboden… Dat
brengt ons ertoe na te denken over de inwoning
van de H. Geest. Joh. 14,15-17. In de genoemde
hymne wordt Hij in het derde couplet ook de
Zoete gast van onze ziel genoemd (dulcis hospes
animae). Hij wil in ons wonen als in zijn tempel (I
Kor. 6,19-20)! We mogen Hem dus ontvangen, en
dan komt Hij met zijn Kracht en Bijstand! Laten we
Hem van harte koesteren en verwelkomen! Hij
brengt vele vruchten en gaven mee: zo kennen we
de 9 vruchten van de H. Geest (Gal. 5,22-23):
Liefde, Vreugde, Vrede, Geduld, Vriendelijkheid,
Goedheid, Geloof, Zachtmoedigheid,
1

https://www.kcv-net.nl/bouwen-aan-de-nieuwe-aarde/schrijvers/edgardpeeters/
2 https://www.thuisinmaastricht.nl/glazenier-in-de-heilige-geest-vaneeuwenoude-ambacht-naar-innovatief-succes/
3
https://www.facebook.com/reunieheiligegeestschoolpottenberg/

Hoe doen we dat? Er bestond in de wijk Pottenberg een H. Geest school. Oud-studenten doen
nu een oproep om een reünie te organiseren.3
Dit is het mooie van de H. Geest: Hij leert en
brengt bijeen. In de school van de H. Geest is
een prachtig boekje van Jacques Philippe,4
waarin hij vertelt hoe de H. Geest ons leert in
ons hart de goede en kwade geesten te onderscheiden. We hebben die innerlijke Leraar hard
nodig, bij de vele keuzen die we moeten
maken. De gave van onderscheiding der geesten (I Kor. 12,10)5 leert ons Hem vertrouwen
aan de hand van de toename van troost en
zalving door de H. Geest naarmate we ons
leven meer door Hem laten sturen en steeds
meer in Zijn kracht gaan leven. De Jezuïeten
kennen zelfs een pedagogiek gebaseerd op
deze onderscheiding van de geesten.6

Goede mensen van Maastricht, van harte
uitgenodigd om goed te luisteren naar die Stem van
de H. Geest die spreekt in ons hart! In die Geest, een
heel Zalig Pinksteren!
Everard de Jong, pastoor van de Parochiefederatie
Maastricht-oost.
4

https://betsaida.org/product/in-de-school-van-de-heilige-geest/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Onderscheiding_der_geesten
6 Vgl. Bert ten Berge, SJ, Ignatiaanse pedagogiek
(http://www.stanislashuis.nl/igpe/brochure.pdf)
5
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DE ROEP VAN JOEP
Haha, nu denk je natuurlijk dat ik in verwachting ben?
Nee hoor, ik niet maar wel Kenza. Kenza is een stevige
maar lieve Border Collie en zij is drachtig…ruim vijf
weken. Ja, en als alles goed gaat…als echt alles goed
gaat, dan mag ik straks een nieuw speelvriendje
begroeten. Maar weet je, daar wil ik het helemaal niet
over hebben. Dat komt later nog wel.
Ik wil het ook niet hebben over al die zaadjes die
Agnes, la Jardinière, de trouwe hulp in de Tuin der
Barmhartigheid, verborgen heeft in de donkere aarde.
Tegen de zomer zal de tuin bloeien als nooit te voor.
Het wachten daarop gebeurt met spanning. Iedere dag
hoor ik de grond kraken en verschijnt er weer een
andere bloem. Indrukwekkend. Ik zou zeggen; Komt
dat zien.

Nee, ik wil het ook niet hebben over die twee domme
schapen die zich lieten misleiden om onze mooie Tuin
der Barmhartigheid te verlaten voor groenere weiden.
Hun verdwijning blijft pijnlijk hoewel reeds heel wat
nieuwe schapen en lammetjes voor hen in de plaats
naar ons toe gekomen zijn. Ik krijg het er behoorlijk
druk mee. Hulp is daarom wel nodig. Ja, in blijde
verwachting van nieuwe schapen zijn we altijd wel.
Hoe meer zielen…
Maar waar we echt blij van worden, en vol
verwachting naar uitzien, is het nieuws dat mijn vriend,
jullie diaken, onze Austin, op 29 mei in de kathedraal te
Roermond tot priester gewijd zal worden. Als dat geen
echte vreugde is? Het is altijd de bedoeling geweest
dat Austin in zijn thuisland India, in het zuidelijke

bisdom Kottar, gewijd zou worden. Zo hoort het
eigenlijk. Maar wegens Corona, of mag ik schrijven
‘dankzij’ Corona, mogen wij dit feest hier met hem
meevieren. Ik kan je verzekeren: het wordt één
groot feest. Eerst de wijding in Roermond en daags
erna, op 30 mei om 10.00 uur, de Eerste heilige Mis
in de Sint Servaasbasiliek. Een groot feest omdat
ook, de oudste priester van ons bisdom, oudpastoor Frans Lemmens, zal concelebreren.
Voor Austin is het de eerste Heilige Mis maar voor
pastoor Lemmens is het de zoveelste in precies
70 jaar priesterschap. In april 1951 droeg hij als
parochiaan en neomist zijn Eerste Heilige Mis in de
toen nog Sint Servaaskerk. Nu komt jong en oud
samen in de basiliek. Wat een feest!
En weet je wat het feest nog groter maakt? Jullie
kunnen allemáál meevieren. Yes, allemaal, zonder
uitzondering. Natuurlijk houden we rekening met
alle coronamaatregelen maar ondanks dát; iedereen
kan erbij zijn; op zaterdag bij de wijding via bisdomroermond.nl online en op zondag via RTV
Maastricht. En ja, natuurlijk in verbondenheid met
de mensen in India; familie en vrienden zullen aan
het scherm gekluisterd zijn om met ons mee te
vieren. Digitale interactie en bovendien; gebed kent
geen grenzen!
Oh, je denkt dat dat geen vieren is? Vraag dat dan
maar eens aan de mensen die sinds half januari met
Austin en mijn baasje om 20.45 uur online de
rozenkrans bidden. Kom ze daar niet aan! Heilige
verbondenheid met toewijding, devotie, troost en
innerlijke vreugde. Je zult het ondervinden als je
meedoet.
Ja, wij zijn vol blijde verwachting. Al deze
ontwikkelingen stemmen tot grote vreugde en
dankbaarheid. Hoopvol vooruit zien en zich
verwonderen over het leven! Prachtig.
Geniet ervan, bid ervoor, wees ontvankelijk en
dankbaar. Dan wordt het leven (nog) mooier.
D’r Joep
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GEBED TOT SINT SERVAAS

De zondagen rondom de
sterfdag van Sint Servaas
markeren de Servaasweek.
Op beide zondagen trekken
twee markante processies
uit; de Bronprocessie,
vanaf de Theresiakerk,
door Biesland naar de bron
van Sint Servaas.
De zondag daarna volgt de
Sacramentsprocessie; een
feestelijk en plechtig
eerbetoon aan het Allerheiligst Sacrament. Beide
processies kennen een lange traditie. De tijd tussen
deze zondagen wordt gekenmerkt door ontvangst van
pelgrims bij het graf van Sint Servaas, gezamenlijk
getijdengebed, aanbidding van het Allerheiligste en
eucharistievieringen in verschillende talen alsook veel
gelegenheid om met een priester in gesprek te gaan en
het sacrament van Boete en Verzoening te ontvangen.
Op 13 mei vindt doorgaans ook de ‘dekenale viering’
plaats. Kortom een feestelijke week met veel gebed.
Door de thans geldende Coronamaatregelen is het dit
jaar erg lastig om een uitgebreid en definitief
programma voor de Servaasweek te presenteren.
Maar onder voorbehoud is het goed te weten dat er
toch een en ander mogelijk is.

Heilige Servatius, Gij zijt
in deze streek de eerste
verkondiger geweest
van het Evangelie.
Gij hebt u bijzonder
ingezet voor de
verdediging van de
godheid van Jezus
Christus.
In uw herderlijke
werkzaamheden voelde
Gij u nauw verbonden
met de bisschop van Rome.
Gij hebt u volledig gegeven aan de zaak van God en
aan de Kerk.
Zo zijt gij geworden tot een lichtend voorbeeld voor
allen die geloven in het Evangelie van Jezus Christus,
onze Heer en onze God.
Wij bidden u: wees onze voorspreker in de hemel,
opdat wij steeds de genade mogen verkrijgen van
volharding in het geloof van de apostelen, troost in
de moeilijkheden van het christelijk leven, en de gave
van een vaste hoop op het eeuwig geluk.
Mogen wij in al onze noden steeds uw daadwerkelijke bescherming ondervinden, en temidden van de
gevaren en onzekerheden van het leven veilig
voortgaan op de weg naar het licht en de vreugde
van het hemels vaderland. Amen.
(naar Paus Johannes Paulus II, Maastricht 14 mei 1985).

LENTE IN DE
KERK

Tijdens de Stille Aanbidding is er ook gelegenheid om
de priester te spreken. Voor alle missen dient er
telefonisch gereserveerd te worden via het
parochiekantoor ( 043-3212082) De Eerste heilige
Communie, gebruikelijk op Hemelvaartsdag en de
basiliek, wordt dit jaar i.v.m. Corona naar een later
tijdstip verschoven.
Teksten p. 4 en 5 Deken John Dautzenberg

Naast het katholieke
studentenpastoraat
MCSC (met eigen
website) is er ook het
oecumenisch
studentenpastoraal
Inn Between. De
laatste jaren werken
beide pastoraten nauw samen. Inn Between is
gevestigd in de Cappucijnenstraat tussen (between)
de Montessorischool en de voormalige kloosterkerk
van de Ursulinen. Sinds kort echter ook op het
Keizer Karelplein 5, in de Tuin der Barmhartigheid.
Het katholieke studentenpastoraat opereert ook op
deze plaatsen en daarbij ook Onze Lieve
Vrouweplein 8 alsook vanuit de kerken in de binnenstad. Zo zijn er twee drukbezochte Engelstalige

Pagina Zesenveertigste jaargang, nummer 2, Pinksteren 2021: Kom, o Geest des Heren, Kom.

SERVAASWEEK 2021

4

de Servaasbasiliek. Kleine concertjes door de
studenten van het Conservatorium, ingeleid met een
korte meditatie. Allemaal vormen waarbij geloof,
vriendschap en naastenliefde samen optrekken.
En dat allemaal in en rondom eeuwenoude kerk.
Een bloeiende Kerk.

UT LEECH DOOR MESTREECH

De feestelijkheden rondom de eerste Mis van kapelaan
Austin beginnen duidelijkere contouren te krijgen. Een
onderdeel is natuurlijk een mooi en passend geschenk.
De parochie Sint Servaas en H. Anna/Lambertus wil
graag namens alle parochianen een bijzonder cadeau
aanbieden. Het betreft een kostbaar en waardevol
cadeau waar de nieuwe priester zijn hele priesterleven
vreugde en troost mee zal delen. Wilt u graag, met
name of anoniem, meedoen met dit geschenk dan kunt u
uw donatie overmaken op gironummer; NL 86 ING
B0679510729 O.V.V. CADEAU KAPELAAN AUSTIN.
Dit cadeau zal hem overhandigd worden tijdens de
eerste H. Mis, die via RTV Maastricht wordt uitgezonden
op 30 mei om 10.00 uur.
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missen in de binnenstad; op zaterdagavond om 17.00
uur in OLV-basiliek en op zondagavond om 18.00 uur in
de Sint Servaasbasiliek. Na de heilige missen is er ook
vaak een maaltijd of een treffen van de jonge mensen.
Helaas is dat door Corona thans niet mogelijk.
Verder zijn er Taizévieringen, aanbiddingsmomenten,
retraites, (online -)themabesprekingen en veel
persoonlijke gesprekken. Naast de priesters werken
met name ook de Amerikaanse zusters Dominicanessen uit Nashville intensief mee onder de studenten.
De website MCSC geeft veel uitleg en informatie.
Een mooie vorm van samenwerking van universiteit,
studenten, expats, vluchtelingen en beide studentenpastoraten is de “Refugee Projects”. Samenwerking
maakt mogelijk om vluchtelingen op allerlei manieren
bij te staan. Denk aan scholing, wegwijs maken,
hobby’s en gesprek. Een heel bijzonder project
“tuinieren” en het onderhoud van tuinen. Zo liggen de
plannen klaar om samen met moeders uit het AZC een
kruidentuin aan te leggen in de Pandhof. Een enthousiast clubje staat te trappelen.
In de Tuin der Barmhartigheid, waar no. 5 gelegen is,
kreeg ook een ander project gestalte; MSA NOUR i.s.m.
REFUGEE PROJECT MAASTRICHT. Hier werden in de
tweede week na
Pasen boxen
uitgedeeld om in het
kader van de ramadan
zélf een kleine
maaltijd te bereiden
en zo met iemand
anders samen te eten
en te delen.
We hopen in de
zomer voor de derde
keer te kunnen
genieten van de
Summer Set Concerts
in de Lange Gang van

Op Paasochtend, bij het krieken van de dag, bracht
onze bisschop, Mgr. Harrie Smeets, ‘Ut Leech’ van de
Cellebroederskapel, via Servaasklooster, naar de kapel
van Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee. Letterlijk Onder
de Bogen verzocht onze deken de bisschop om samen
met de aanwezigen het dekenaatsgebed te bidden.
Een bijzonder moment… iets daarvan herhaalt zich
wanneer u zelf dit gebed bidt.

5

Paus Franciscus heeft 2021
uitgeroepen tot het jaar van SintJozef. Hij maakte dit dinsdag
8 december bekend op het
Hoogfeest van Maria Onbevlekt
Ontvangen. Het was op die dag
namelijk precies 150 jaar
geleden dat paus Pius IX de
heilige Jozef van Nazareth uitriep
tot ‘Patroon van de Universele
Kerk’.
Het bijzondere Jozefjaar is dinsdag 8 december direct
van start gegaan, zo maakte de paus bekend in zijn
apostolische brief Patris Corde en het jaar wordt op 8
december 2021 afgesloten. Met dit speciale themajaar
wil paus Franciscus de heilige Jozef als beschermer
extra benadrukken. Ook zijn rol als voedstervader
wordt komend jaar extra belicht. De paus brengt dit in
verband met de zorg voor armen en migranten en ook
met de rol van Jozef als patroonheilige van de
arbeiders.
Ook de Covid-19 pandemie heeft meegespeeld in het
besluit van de paus om een speciaal jaar aan Sint-Jozef
te wijden.
“De pandemie heeft duidelijk gemaakt welke betekenis
gewone mensen hebben, al degenen die dagelijks veel
geduld tonen en hoop bieden, waardoor ze een gevoel
van medeverantwoordelijkheid zaaien” aldus de paus.
Volgens de paus lijken ze daarmee op de heilige Jozef
“deze onopvallende man, die dagelijks, discreet en in
het verborgene aanwezig is” aldus paus Franciscus.
De Kerk wil dit jaar de devotie tot de ‘Bruidegom van
de Moeder Gods’ extra stimuleren. Gelovigen kunnen
in dit Jozefjaar ook een volle aflaat verdienen. In het
kader van dit Jozefjaar hebben we in onze Annakerk
een beeld van de H. Jozef naast het beeld van Maria
geplaatst! (zie afb. boven)

Kerkbestuur Anna-Lambertus

FEEST
April is een feestmaand
in onze parochie, waarin
we twee jubilarissen in het
zonnetje hebben gezet en
we het 65-jarig jubileum
van onze Sint Annaparochie vierden.

Op 1 januari jl. was de heer
William Thomissen 25 jaar lid
van ons kerkbestuur en tevens
vice-voorzitter. Vanwege zijn
deskundigheid heeft hij steeds
een speciale benoeming
gekregen, waar wij als
parochie héél blij mee zijn. Onder zijn toeziend oog
hebben er vele veranderingen plaatsgevonden in onze
kerk, zoals:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

uitbreiding van het zaaltje behorende bij de Sint
Annakerk;
nieuwe houten buitenkozijnen geplaatst met
gekleurd glas bij de beide zij-ingangen van de kerk;
nieuwe sacristie gebouwd;
de trap vanuit de kelder naar de begane grond
gerealiseerd als vluchtweg;
de houten vloer in de kelder vervangen;
het altaar van de Sint Lambertuskerk naar de
Sint Annakerk verplaatst;
een kapel in de Sint Annakerk gerealiseerd;
de vloerbedekking in de Sint Annakerk
vervangen;
alle lampen vervangen in het plafond met een
ander type lamp i.v.m. trillingen van de auto’s;
het tabernakel van de Lambertus dagkapel in de
sacristie van de Sint Annakerk geplaatst.

Helaas hebben we er op 1 januari jl. geen aandacht
aan besteed, maar dat hebben we ondertussen toch
goedgemaakt.
En op 1 april was mevrouw Mia Thijssens-Janissen
aan de beurt; wie kent ‘onze’ Mia niet! Zij is al
25 jaar een vertrouwde medewerkster op het
parochiekantoor van onze parochie. Steun en
toeverlaat van vele pastoors, kapelaans, bestuursleden en parochianen. Pastoor-deken Dautzenberg
en kapelaan García verrasten haar met een bezoek
en vele parochianen stuurden haar een
felicitatiekaart.
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Op zondag 25 april jl. vierden we het 65-jarig jubileum
van onze Sint Annaparochie. Om zoveel mogelijk
parochianen in de gelegenheid te stellen dit feest met
ons mee te vieren waren er die zondag twee
H. Missen. Beide vieringen (09.45 uur en 11.00 uur)
werden opgeluisterd door het combo van Vocalgroup
Alliance en de lezingen en voorbeden werden
verzorgd door leden van Ascension. Het huidige
kerkbestuur had voor de vieringen alle oudkerkbestuursleden en een afvaardiging van alle
overige groeperingen van de parochie uitgenodigd.
De H. Mis van 11.00 uur werd voorgegaan door oudpastoor Janssen. Aan het einde van deze viering
werden onze twee jubilarissen nog eens speciaal in
het zonnetje gezet. Helaas was het door de huidige
maatregelen rondom Covid-19 niet mogelijk om
elkaar te treffen na afloop van de H. Mis van 11.00
uur, maar van uitstel komt geen afstel. Zodra het
weer mag en kan zullen we, onder het genot van een
hapje en een drankje, ons jubileumfeest nog eens
dunnetjes over doen!

De Sint Annakerk
wordt, buiten de
reguliere H. Missen
om, ook gebruikt
voor andere
activiteiten.
Er wordt
gevaccineerd,
gestemd en er zijn
concerten. Op dat
moment gaan de
geconsecreerde
hosties weg uit het
tabernakel in de kerk.
Vanaf vrijdag 19 maart jl. gaan ze naar ons ‘nieuwe’
tabernakel in de sacristie.
Dit tabernakel komt oorspronkelijk uit de Sint
Lambertuskerk en heeft nu via de Sint Lambertuskapel (aan de Victor de Stuersstraat) een definitieve
plek gekregen in onze Sint Annakerk.

Pinksteren herdenkt dat de Heilige Geest neerdaalde op de apostelen, de start van de christelijke kerk en het begin
van de zending in de toenmalige wereld. De komst van de Heilige Geest had een geweldig effect op de aanhangers van
Jezus, die na zijn dood in grote verwarring waren achtergebleven. Zij durfden zich weer te laten zien en preekten vol
passie. Dat maakte diepe indruk op de mensen en velen lieten zich dopen. Christelijke geloofsgemeenschappen
werden gesticht en verspreidden zich snel over hele Romeinse Rijk.
Hoeveel bewegingen zijn niet ingestort na de dood van hun inspirator. Het christendom werd juist sterker. De Heilige
Geest zorgde ervoor dat, zoals in de Bijbel staat: “De menigte liep te hoop en verbaasde zich, want eenieder hoorde
hen in zijn eigen taal spreken. Ze vragen, buiten zichzelf van verwondering: zijn zij niet allemaal Galileeërs? Hoe kan
het dan dat wij hen horen eenieder in onze eigen taal, waarin wij geboren zijn?” Wat de apostelen preekten sprak de
mensen aan, in onderwerp en taal.
Dat lukt ons tegenwoordig wat minder, als we aan de lege kerken denken. We zijn zo druk ‘om de boel draaiend te
houden’ en om kerkgebouwen open te houden, dat we verleren mensen aan te spreken. Ons verhaal is inmiddels
voor veel mensen onverstaanbaar, in onderwerp en taal. We kunnen wachten op de Heilige Geest of ons nu door
Pinksteren laten inspireren. We moeten ons afvragen wat mensen nu bezighoudt, hoe we hen kunnen bereiken en
wie van ons dat het beste kan doen. Vele studies wijden zich aan allerlei vormen van sociologie, psychologie,
communicatie, marketing, economie enz. Kennelijk is het niet eenvoudig om de mens te duiden. Heel veel studenten
vinden het interessant om de mens te bestuderen. In Nederland relatief vaker dan in omringende landen.
Tegenwoordig worden vele discussies gevoerd en artikelen geschreven over onze identiteit. Sommige politieke
partijen refereren hieraan met veel succes. In Maastricht weet men al heel lang wat haar identiteit is. Het heeft zelfs
een standbeeld. Dat (zelf)beeld blijft populair, ook al is de stad demografisch sterk veranderd.
Wat de Heilige Geest deed op Pinksteren kan ons inspireren de mensen aan te spreken in hun eigen geest, bijv. de
Mestreechter Geis. Dat kan de start van nieuwe vitale geloofsgemeenschappen opleveren. Die komen dan misschien
niet in grote, mooie en oude gebouwen samen, maar hun huizen zullen zich met vuur vullen. Vanuit die
gemeenschappen wordt de zending weer publiek.
De Mestreechter Geis is geen Heilige Geest maar wel een ‘geest’ die er al heel lang in slaagt bij de tijd te blijven. Een
eigenschap die de katholiek kerk eeuwenlang beheerste, soms ook in kwade zin. Wat moeten we doen of wie moeten
we zijn om die competentie te verwerven. De bisschop roept ons op het evangelie actief te gaan verkondigen. Deze
missionaire instelling en onze ‘Blijde Boodschap’ zullen aanspreken, in onderwerp en taal, zodra we weten hoe.
We kunnen leren van het verleden, zoals van de paters van de congregatie van het Heilig Hart van Jezus, die de
Koepelkerk in Maastricht bouwden. Zij vestigden zich in nieuwe arbeiderswijken en legden zich toe op
onderwijs, zielzorg, retraites en volksmissies. Tegenwoordig kunnen we leren van allochtone christelijke
geloofsgemeenschappen, van natuurbewegingen, van sport enz. Kortom, van wat en hoe dat mensen inspireert. Ons
geloof heeft zoveel te zeggen en te bieden, nu nog de Geis.
Willem Wolters
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DE HEILIGE GEEST EN DE MESTREECHTER GEIS
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TOEKOMSTIGE FEDERATIES:
Federatie Centrum (cluster 1+2)
Parochie OLV ten Hemelopneming, H. Petrus en Allerheiligste Verlosser, H. Petrus (cluster 2),
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. Anna-Lambertus (cluster 3), H.H. Petrus en Paulus, Onbevlekt Hart van Maria,
San Salvator, H. Hart van Jezus, H. Christoforus, 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, 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).

Bisschop Harrie Smeets bidt onderstaand gebed.

Dekenaal Nieuws vraagt uw steun!
Om dit infoblad in stand te kunnen houden, doen
wij een beroep op uw financiële steun.
U kunt uw vrijwillige bijdrage storten of overschrijven op:
Bank ING: IBAN: NL 37 INGB 0003 1526 30 t.n.v.
Dekenaat Maastricht onder vermelding van Dekenaal Nieuws.
Het Dekenaal Bestuur dankt u voor uw bijdrage.
https://www.facebook.com/dekenaatmaastricht/
Wij verzoeken u vriendelijk om kopij en fotomateriaal digitaal aan
te leveren via dekenaat.maastricht@gmail.com.
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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).
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PAROCHIES ONZE LIEVE VROUW VAN LOURDES – H. FAMILIE –
H. GULIËLMUS
Tot ons verdriet is de Eerste Heilige Communie opgeschoven naar 3 oktober.
Dat is nog ver weg, maar we proberen er op een ontspannen manier naar toe te
leven. Normaal zou de Eerste Communie zijn op Hemelvaart 13 mei. Corona is de
grote spelbreker. Dat was en is hij nog steeds, toch hebben we veel mensen gelukkig
van een Palmtakje mogen voorzien. Bijzonder was ook dat we in de Paaswake een
Paaskaars voor het nieuwe licht mochten ontsteken die door een parochiaan is
geschilderd. Zij heeft dit nu voor de 14e keer gedaan met steeds een andere
verrijzenis afbeelding.

Tweede Paasdag zou wat het weer betreft een vreselijke dag
worden, toch viel het reuze mee voor de eerste wandelaars die al
om 07.00 uur voor de kerk stonden.
Een mooie verrassing was het sneetje van de Twentse
Krentenwegge die gesponsord was.

Tweede Paasdag was er ook een sociale actie. Samen met Trajekt en
leerlingen van de Hotelschool werden er om 12.00 uur tassen gevuld
met lekkers en natuurlijk met een Paasei. Dit werd in Limmel en in de
Burgemeestersbuurt van het Wittevrouwenveld uitgedeeld als een
teken van bemoediging voor de mensen. Even iemand aan de deur met
‘haw pin’ en zalig Pasen. Het is telkens weer verrassend hoe mensen
reageren en hoe blij ze zijn even iemand aan de deur te zien.

Ik hoop dat de vastenactie net zoveel mag opbrengen als onze eieren-Paasactie voor de bestrijding van de
onkosten voor de Lourdesziekenviering. De eierenactie heeft Euro 484,10 opgebracht. De opbrengst van
de vastenactie is nog niet geteld, omdat nog steeds zakjes binnen komen druppelen.
Zoals gezegd staat er voor 25 april weer een dauwtrapwandeling op het programma, dat betekent dat je
tussen 07.00 en 09.00 uur een routebeschrijving kunt krijgen bij de Lourdeskerk en vandaar vertrekken
voor een wandeling van ongeveer 8 tot 9 kilometer. Behalve de route is er op het blaadje ook een aanzet
voor bezinning mee gegeven. De wandeling van 25 april zal in het teken staan van de zusters van
Barmhartigheid. Op het einde van de wandeling kom je terug bij de Lourdeskerk en wacht er een ‘tas’-

Pagina Zesenveertigste jaargang, nummer 2, Pinksteren 2021: Kom, o Geest des Heren, Kom.

Tweede Paasdag was er weer een dauwtrapwandeling, zoals we
die ook op 19 maart hebben gehad. Toen was het natuurlijk Sint
Jozef die met ons op weg is gegaan en ons naar Huize Sint Jozef
had gebracht. Nu was het een bloesem-dauwtrapwandeling. Het
mooie weer in de Goede Week had al heel wat bloesem doen
uitkomen en we wilden niet het risico lopen dat bij de volgende
dauwtrapwandeling op zondagmorgen 25 april alle bloesems
alweer verdwenen zou zijn.
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koffie to go op de deelnemers. Iedereen is van harte welkom. Op tweede Pinksterdag is er eveneens een
dauwtrapwandeling, dat is maandag 24 mei.
Op zaterdag 22 mei, eveneens met Pinksteren zal de Filipijnse gemeenschap hier in de Lourdeskerk hun
Flores de Mayo hebben en een hulde brengen aan Maria.
Dankzij een foto uit de toren van de Lourdeskerk kun je goed zien
hoe de Groene Loper nu zijn vorm begint te krijgen. In rap tempo
worden er veel woningen gebouwd in een grote diversiteit van
kleur en uitzicht. Het nieuwe stadshart van Maastricht Oost begint
hier vorm te krijgen.

Ondertussen zoeken we naar acties om het geld voor de nieuwe verwarming bij elkaar te krijgen.
Suggesties en ideeën zijn van harte welkom. Vrede en alle goeds.
OPROEP:

Beste kinderen, (en ouders/verzorgers)
Ben je tussen de 8 en 12 jaar en vind je het
leuk om te zingen? Dan is dit je kans!
Wie weet word jij wel de nieuwe Voice of
Holland later!
Wist je dat zingen goed is voor iedereen?
Als je je verdrietig voelt, zing!
Of als je je blijdschap wil laten horen, zing!
Door te zingen voel je je goed en als je je goed voelt ziet de wereld er een stuk mooier uit.
De Stichting ‘Die vaan Us’ en de parochie van Pastor Mattie Jeukens zijn twee jaar geleden gestart met
een kinderkoor. Een koor waar kinderen leren zingen én noten leren lezen, waar liedjes worden gezongen
die zijn bedoeld voor iedereen, ongeacht culturele achtergrond. Door Corona hebben we nu al maanden
niet mogen zingen, dat is heel spijtig. Maar we gaan nu weer met frisse moed van start, doe jij mee?
Dirigente Ilona de Jong staat te popelen om jullie weer muzikaal te mogen begeleiden. Dus ben je
geïnteresseerd om te komen zingen? Vraag dan aan je ouders/verzorgers of je je mag inschrijven.
We starten met de eerste repetitie op woensdag 19 mei van 13.30 – 14.30 uur.
(Een symbolische bijdrage van € 1,- per keer wordt gevraagd).
Stuur een berichtje met je naam, adres en telefoonnummer naar:
Pastor Mattie Jeukens:
e-mail: jmpp.jeukens@planet.nl
post: Voltastraat 25, 6224 EK Maastricht
Heel graag tot ziens!
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Kinderkoer ‘Die Vaan Us’
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HISTORIE VAN DE PAROCHIE VAN BORGHAREN
Naam
De oorspronkelijke naam van de parochie van Borgharen was H. Martinus.
Voor velen zal het vreemd voorkomen dat de Corneliuskerk van Borgharen in het verleden toegewijd was aan de
H. Martinus, maar dit had te maken met het gegeven dat alle bekende oversteekplaatsen van de Maas in Limburg
de H. Martinus als patroon hebben. Ook ligt hier een relatie met de kerstening van deze streken in de Frankische
tijd. Deze patronage vinden we o.a. ook in Eijsden, Gronsveld, Wyck, Itteren, Born, Beegden, Neer, Tegelen, Venlo
en Gennep.

Oorsprong
De oorsprong van de parochie is niet met zekerheid bekend. Uitgaande van de (eerste)
patroon, de H. Martinus, wordt vermoed dat deze teruggaat op de Frankische tijd (8e
eeuw). Een eerste vermelding vinden we in het schatregister van de hertog van Brabant en
is gedateerd 1441. De relatie met het kasteel en de heerlijkheid Borgharen kan een
indicatie zijn om te denken aan de 12e eeuw.
Kerkgebouw
Over de geschiedenis van het kerkgebouw zijn weinig gegevens bekend. Voordien
stond hier een kerk uit het eind van de 15e eeuw; in de fundamenten zijn resten uit de
Romeinse tijd verwerkt. Aangenomen wordt daarom dat er voor die tijd een Romaanse
voorganger heeft bestaan.
De heer van Borgharen moest zorgdragen voor de bouw en het onderhoud van het
schip van de kerk. Ook was in deze kerk een grafkelder van de katholieke heren van
Borgharen, hoewel het bestaan hiervan niet meer te zien is. Wel moet zich aan de
muur van het kerkhof volgens overlevering nog een ingang naar een oude grafkelder bevinden.
In de tijd van 1647 tot 1678 was Borgharen onder protestants bewind. Dit had ingrijpende gevolgen voor de kerk.
Deze werd verbouwd tot simultaan-kerk voor katholiek en protestants gebruik.
De huidige kerk is gebouwd in 1887 en in gebruik genomen in 1888.
De plechtige consecratie vond plaats op 23 september 1888 door Mgr. Boermans.
Deze kerk werd rond 1963 gerestaureerd en uitgebreid met twee dwarsbeuken onder pastoor Rothkrans.
In deze tijd zijn ook veel oude inventarisstukken opgeruimd.
Hier enige achtergrondinformatie over de kapel, dit n.a.v. het artikel in het Dekenale Nieuws van Pasen 2021
Voor het verhaal van de Mariakapel (rijksmonument) is waarschijnlijk gebruik gemaakt van een artikel van de website van Itteren.
In datzelfde artikel wordt ook verwezen naar de daadwerkelijke ontstaansgeschiedenis van de kapel.
In 2009 is de kapel, zonder daar ruchtbaarheid aan te geven, door de gemeente verkocht aan het Consortium Grensmaas. Na afronding
van de grenswerken heeft het Consortium de kapel doorverkocht aan Natuurmonumenten en dit jaar zal Staatsbosbeheer de definitieve
eigenaar worden. In de loop der jaren is de toestand van de kapel door gebrek aan onderhoud zeer verslechterd. De Dorpsraad Itteren en
het Buurtnetwerk Borgharen hebben hierover in 2019 een brief gestuurd aan de gemeente en de overige betrokkenen met het verzoek
dat de gemeente weer eigenaar zou worden van de kapel.
Dat verzoek is niet ingewilligd. De gemeente heeft wel toegezegd zich in te spannen om samen met overige betrokkenen de kapel te
restaureren.
Inmiddels heeft Staatsbosbeheer een restauratieplan laten opstellen en de procedure voor het verkrijgen van subsidie in gang gezet.
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De verering van de H. Cornelius gaat echter aanwijsbaar terug tot 1773: de reliek uit het
gebeente van de H. Cornelius die aanwezig is in de kerk, is nl. geauthentificeerd door de
ordinarius van Roermond op 9 augustus 1773.
In 1905 werd de Broederschap van de H. Cornelius opgericht door Mgr. Boermans,
bisschop van Roermond.
In 1975 bracht bisschop Gijsen een tweede Cornelius-relikwie uit Rome mee.
Pas in 1979 werd de naam van de patroon van de parochie gewijzigd in H. Cornelius.
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PAROCHIEFEDERATIE JOHANNES PAULUS II – MAASTRICHT-WEST
Oud-Caberg
Caberg Malberg
Malpertuis Pottenberg
Hazendans Daalhof
Mariaberg Campagne
Wolder

4 MEI DODENHERDENKING
Op dinsdag 4 mei zal er een H. Mis plaatsvinden om 19.00 uur in de kerk van Wolder. Aan de kerk van Wolder hangt een
gedenkteken voor de Tweede wereldoorlog. Tijdens deze H. Mis zullen wij aandacht geven aan de gevallenen van de Tweede
wereldoorlog toen, maar ook voor de vrijheidsstrijders nu in deze tijd. Wij willen voor hen bidden. Ook zullen wij na de H. Mis
naar buiten gaan en een kaars plaatsen bij het gedenkteken en we zullen ook hier een gebed uitspreken. U bent van harte
welkom in de kerk van Wolder.

Traditiegetrouw zal op de zondag van de Heilige Drie-eenheid in de kerk van Oud-Caberg, welke
St. Christoffel als een van de patroonheilige heeft, een autozegening plaatsvinden. Echter zegenen wij
niet alleen auto’s. Alle vervoermiddelen of hulpmiddelen op wielen kunnen worden gezegend. Het is
echter wel van belang dat u de coronamaatregelen in acht houdt. Indien u met de auto bent blijft u in
de auto zitten. Bent u met een rollator of ander vervoersmiddel, dan worden deze als eerste na afloop
van de mis gezegend op het plein voor de trapjes van de kerk. U staat dan op 1,5 meter van elkaar
met het liefst een mondkapje. De zegening vindt direct na de H. Mis van 11.30 uur plaats.
Op zaterdag 10 april bezocht bisschop de jongeren van het dekenaat Maastricht. Dit gebeurde tijdens
een H. Mis van Life Teen in de kerk van Malberg. Daarna was er een ontmoeting met de bisschop waar
vragen op hem werden afgevuurd. Het was een gezellige avond. We kijken met dankbaarheid terug.
Hieronder een foto-impressie:
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30 MEI AUTOZEGENING MOLETTEPLEIN BIJ DE KERK VAN OUD CABERG
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PAROCHIECLUSTER H. EDITH STEIN
Beste vrienden,
Nadat er zolang geen activiteiten met de kinderen konden worden gedaan, zijn we voor het eerst bij elkaar kunnen
komen op ‘palmzaterdag’. Ondanks het moeten naleven van de maatregelen vanwege corona was het toch mogelijk
om samen te komen met een aantal kinderen. Er waren een tiental kinderen die gezellig aan het werk gingen.
Op die dag leerden we de kinderen over het lijden en sterven van Jezus, wat wij tijdens de Goede week herdenken.
De workshop was voor iedereen hetzelfde: wij hebben Palmpasenstokken gemaakt! Daarmee hebben we de kinderen
de betekenissen van elk symbool verteld.
De kinderen deden heel goed mee en waren blij om een palmpasenstok te maken, die bedoeld was om aan iemand te
geven die eenzaam, ziek of op leeftijd is.
Het was goed weer waardoor we met z’n allen buiten konden spelen en we hebben genoten van allerlei lekkernijen.
Iedereen nam zijn eigen stok mee naar de H. Mis, afsluiting van het oratorium, om gezegend te worden en later naar
huis om die dus aan iemand te geven.
Wij, de paters en de zusters, hebben extra palmpasenstokken gemaakt om er meer parochianen blij mee te maken.
Met deze palmpasenstokken zijn we langs kunnen gaan bij verschillende mensen.
Zij waren zeer blij en verwonderd met het gebaar.

Namens het pastorale team (IVE - SSVM), pater Mario Rojas IVE
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Hopelijk helpt dit de kinderen om in de toekomst zich te kunnen herinneren wat Onze Lieve Heer voor ons heeft
gedaan tijdens de Goede week.
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