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“Mijn hart prijst hoog de Heer, van vreugde juicht mijn geest
om God mijn redder” (Lk.1, 46-47).
De volgende woorden schrijf ik met een dankbaar hart. Sommige
ervaringen van ons leven kunnen we moeilijk in woorden uitdrukken.
Daarom noemen we die: ‘ervaring’. Dat was het geval in de voorbije
tijd, eerst op 8 april bij mijn priesterwijding en daarna bij de eerste
heilige Missen in mijn thuisparochie in India en daarna hier in onze
parochies. Ik heb van veel parochianen felicitaties gekregen en zag
veel Nederlandse comments onder de livestream van de wijding. Hier
in onze parochies heb ik veel felicitatiebrieven ontvangen. Ook
kwamen veel mensen mij persoonlijk feliciteren. Door deze liefde en
aandacht vloeit mijn hart over van dankbaarheid.
Normaal is er één viering van de eerste
heilige Mis, maar (dankzij corona!)
mocht ik drie eerste heilige Missen
vieren. Dus ik heb méér dan een maand
feest gehad! Alle vieringen waren heel
goed voorbereid en zeer feestelijk. Ik
weet dat veel handen werk hebben
verzet om het zo mooi mogelijk te
maken. Ik dank iedereen die op een of
andere manier voor deze vieringen heeft
gezorgd. Uiteraard dank ik ook alle
parochianen die aanwezig waren.
Verder dank ik voor de mooie cadeaus
die ik van jullie mocht ontvangen, vooral
voor de fiets en voor de kelk en pateen.
De fiets rijdt heel goed en ik hoop dat
jullie me vaak zullen tegenkomen op
straat!
De kelk en pateen van oud-docent, Mgr. Ben Janssens zullen mij altijd
herinneren aan de jaren van mijn opleiding.

Mijn dankwoorden schieten tekort. Daarom zeg ik met de psalmist:
“De beker des heils zal ik nemen, aanroepen de naam van de Heer. U
zal ik een lofoffer brengen, aanroepen de naam van de Heer.” (Psalm
116, 13 en 17)
Kapelaan John Ashirvadam
Sacramentsdag
Een periode van lockdown kan ook voordelen
hebben. Voor mij was het een mooie gelegenheid
om een project, waar ik al langer aan werkte,
eindelijk eens af te ronden. Het is een bloemlezing
met teksten van verschillende herkomst, uit de nog
ongedeelde kerk, over de werkelijke
tegenwoordigheid van Christus in de Eucharistie.
Het boekje bevat teksten van kerkvaders en
theologen uit de Middeleeuwen.
Altijd heeft de Kerk geloofd en verkondigd dat in de
Eucharistie, in de gedaanten van het
geconsacreerde brood en de geconsacreerde wijn, Christus aanwezig
is. Het geschenk dat Jezus ons daarmee geeft is zo mooi dat het
praktisch niet te bevatten is. Het is inderdaad niet te geloven! Vandaar
de misschien wat provocerende titel van het boekje.
Ik mag alleen maar hopen dat het boekje inspiratie biedt voor het
feest van Sacramentsdag dat wij deze maand vieren.
Het boekje is uitgegeven op het handige formaat van 11 x 16,5 cm,
dat dus gemakkelijk in iedere binnenzak of tas past. Het is te
verkrijgen bij de Accueil van de Onze Lieve Vrouw Basiliek, ofwel via
de boekhandel, ofwel via de webwinkel van uitgeverij De Boog:
https://deboog-uitgeverij.nl/
– Niet te geloven ! Teksten over de Eucharistie, 56 bladzijden, ISBN
978-90-6257-116-1. Winkelprijs € 7,50.
Régis de la Haye, diaken
Basilicafonds Maastricht
Het Basilicafonds Maastricht is een gezamenlijk
initiatief van de basiliek van Onze Lieve Vrouw
‘Sterre der Zee’, de basiliek van Sint Servaas en
het Elisabeth Strouven Fonds. Het is specifiek
bestemd voor de instandhouding van de beide
beeldbepalende Maastrichtse monumenten.
Het Basilicafonds doet een beroep op particulieren en bedrijven om
een bijdrage te leveren aan het behoud van de basilieken. Draagt u
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deze historische gebouwen een warm hart toe en wilt u een bijdrage
leveren aan het onderhoud van een van de gebouwen, dan is uw gift
meer dan welkom. Voor meer informatie en/of donaties zie
https://olvkerk.basilicafonds.nl/
Kerk en Wereld
Ons bereikte via de Goretti-stichting in EysWittem, waarmee wij, zoals u weet, een jarenlang
samenwerkingsverband onderhouden, de volgende
NOODROEP UIT ZUID-WEST INDIA:
“Het Covid-19 virus bedreigt nog steeds de hele
wereld. De 2e golf heeft India onverwacht zwaar
geraakt en breidt zich ongekend snel uit. De
pandemie heeft op iedereen invloed, maar vooral
de armere families en minder bedeelden worden hard getroffen. Het
aantal mensen dat met Covid geïnfecteerd wordt in onze staat
Karnataka stijgt elke dag met 50.000 en het aantal doden alleen al in
Karnataka is tot op vandaag 18.389.
Er is nu een volledige lockdown van 27 april tot 24 mei, waarbij het
natuurlijk voor de doorsnee mensen op de straat zeer moeilijk is om in
hun dagelijkse behoeften te voorzien. De meest kwetsbare personen
zijn de dagloners, migranten, zwangere vrouwen, bejaarden en
kinderen. De situatie wordt met de dag erger. Wij willen graag hulp
uitbreiden aan de meest arme en hulpbehoevende mensen en deze
noodhulp willen we geven in de vorm van distributie van
voedselpakketten, veiligheids- en gezondheidspakketten en extra
voorlichtingscampagnes over gezondheid en tegengaan van Corona.
We hopen op uw steun aan onze arme medemens in deze tijd van
pandemie en ik zeg alvast heel Hartelijk Dank.
Sr.Joël Lasrado”
Kunnen wij deze oproep negeren? Nee toch! (De lockdown is intussen
verlengd met twee weken vanaf 24 mei 2021!)
Hoe mooi zou het zijn als wij vanuit Maastricht zouden helpen. En dat
kan door een bijdrage over te maken op ons banknummer
NL05ABNA0640183107 t.n.v. Kerk en Wereld OLV Tenhemelopneming
en St.Pieter. Onze hulp is meer dan welkom! Onze hulp is broodnodig!
Jos Burg-Gilissen
Sacramentsprocessie kan dit jaar nog niet doorgaan
Evenals vorig jaar is het helaas niet mogelijk om bij gelegenheid van
het feest van Sint Petrus de sacramentsprocessie te laten uittrekken,
die gepland was op zondag 27 juni.
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Het processiecomité heeft dit opnieuw moeten besluiten, omdat de
gemeentelijke vergunning voor een dergelijk ‘evenement’ niet kan
worden afgegeven binnen de nog geldende coronamaatregelen.
Volgend jaar hopen wij de mooie traditie en geloofsuiting weer voort
te zetten.
Niettemin vieren wij op zaterdagavond om 18.30 uur in de kerk van
St. Pieter beneden en op zondag 27 juni om 9.45 uur in de kerk van
St. Pieter op de berg het patroonsfeest van Sint Petrus. In de kerk van
St. Pieter op de berg geven wij die H. Mis een extra feestelijke randje.
Wat verlaat, vieren wij immers het 145 jarig jubileum van de
kerkwijding van deze kerk. Vorig jaar was dat niet goed mogelijk.
In het jubileumboek ‘Parochie tussen Dorp en Stad’ staat het
volgende:
“Als dan, op het feest van Sint-Petrus en Sint-Paulus, in de zomer van
1875 bisschop Paredis de kerk komt consacreren, breekt in de nacht
vóór de 29ste juni een enorm noodweer los. De lopers en tapijten in
de kerk liepen onder water, de feestvlaggen rafelden uiteen en de
erebogen bezweken. En ofschoon de bisschop met zijn calèche al om
kwart over zeven voor de kerkdeur stond, liep hij dankzij de in allerijl
uitgelegde planken geen natte voeten op. Hij kon, verwelkomd door
pastoor Kribs en toegezongen door het koor, kerk en altaren plechtig
inwijden. Na eerst nog meer dan tachtig kinderen het H. Vormsel te
hebben toegediend, droeg de bisschop om elf uur de eerste heilige Mis
op in de nieuwe parochiekerk van Sint-Pieter. Tot besluit van de
feestelijkheden celebreerde pastoor Kribs ’s avonds het Lof na eerst
het Allerheiligste van het oude kerkje te hebben overgedragen.”
Heropening Accueil in de basiliek van Onze Lieve Vrouw
Na een maandenlang afzien van contacten voor ons aller veiligheid,
doet het ons deugd u te laten weten dat de Accueil met ingang van
dinsdag 15 juni a.s. weer geopend is van 11.00 tot 13.30 uur.
Wij hopen u binnenkort te kunnen begroeten in de kruisgang van de
basiliek, waar u noveenkaarsen, rozenkransen, Mariabeeldjes en
publicaties kunt aanschaffen.
De eerste twee weken zijn we alleen ‘s ochtends open, vanaf 1 juli
hopen we ook weer ‘s middags geopend te zijn tot 16.00 uur. Wij
streven naar een dagelijkse openstelling tussen 11.00 en 16.00 uur
(maandag t/m zaterdag). Uitbreiding van de enthousiaste groep
vrijwilligers is daarom zeer gewenst. Samen met de gastvrouwen en
gastheren vormen wij een team van mensen die de kerkbezoekers
gastvrij wil ontvangen, te woord staan, informatie geven en wegwijs
maken in de basiliek. Draagt u de Slevrouwe een warm hart toe en
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kunt u wekelijks 2,5 uur van uw tijd vrijmaken voor de verkoop van
devotionalia, dan zien wij uw reactie graag tegemoet!
Marian Bombaij, tel 06-46109098
Zoeken en vinden/speurtocht voor kinderen in Klooster Wittem
Heilige Antonius, goede vrind
Help mij dat ik mijn … terugvind.
Een oud versje; St. Antonius van Padua werd altijd
aangeroepen als men iets kwijt was. Op zondag 13 juni
- feestdag van de H. Antonius - is daarom in Klooster
Wittem een speurtocht door de kloostertuin: kinderen
kunnen dingen zoeken die kwijt zijn en daarmee een puzzeltje
oplossen. De speurtocht kan worden gestart tussen 14.00 uur en
16.00 uur in de kloosterkerk en hij duurt ongeveer een half uur (of
iets langer voor de minder goede zoekers). Alle kinderen, met ouders
of grootouders; zijn hartelijk welkom! Opgeven is niet nodig.
Klooster Wittem, Wittemer Allee 32, 6286 AB Wittem, 043 4501741,
www.kloosterwittem.nl
LITURGISCHE KALENDER EN INTENTIES
OLV = Onze Lieve Vrouw; SPBE = Sint Pieter Beneden;
SPBO = Sint Pieter Boven;
G = Gedachtenis, VG = Vrije Gedachtenis, F = Feest, Int = Intentie
Uitsluitend voor de HH. Mis op zondag om 11.00 uur in de OLV dient u te
reserveren via het parochiekantoor (info@parochiesintpieter.nl). Voor de
overige HH. Missen op zaterdag en zondag dient u uw naam en
telefoonnummer op de presentielijst achter in de kerk in te vullen. Alle
vieringen in de Basiliek van Onze Lieve Vrouw zijn via de livestream te
volgen: www.sterre-der-zee.nl/uitzendingen.

Zaterdag 5 juni - HH. Bonifatius, bisschop en gezellen (G)
OLV
9.10 Morgengebed
OLV
9.30 H. Mis met zang t.e.v. Maria Sterre der Zee, aansluitend
rozenkransgebed. Int: zwd Jan van Turnhout; voor de
levenden en overleden leden van de Broederschap van
Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee
OLV
15.30-16.30 Biechtgelegenheid of volgens afspraak met een
van de priesters
OLV 17.00 Engelstalige H. Mis met zang (in de kerkruimte)
SPBE 18.30 H. Mis met zang, afgesloten met uitstelling en zegen
met het allerheiligste Sacrament
OLV 20.30 H. Mis Neocatechumenale Weg in parochiezaal OLV
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Zondag 6 juni - Sacramentsdag - Hoogfeest van het Heilig
Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus
OLV
8.25 Morgengebed
OLV
8.45 H. Mis
SPBE
9.45 Hoogmis met zang, afgesloten met uitstelling en zegen
met het allerheiligste Sacrament. Int: jrd Odie van VlietNijssen; jrd Han Gielen (st); Ferd en Jeanne GielenDrehmanns (st); Annemie Franssen-Wachters; Henny de
Rouw-van Oost; Mia Henquet-Verhey; Jo Sprokel; Ina
Dhooge-de Vries; Peter Flaton (v.w. buurtgenoten)
OLV 11.00 Hoogmis m.m.v. Schola Nova, afgesloten met korte
processie door de kerk en zegen met het allerheiligste
Sacrament. Int: jrd fam. Lodewick-Huysmans (st); Tine
Hurkmans-Peeters; Patrick en Dewi Gunther-Soedibyo
b.g.v. 25-jarig huwelijk; uit dankbaarheid
SPBE 18.00 Spaanstalige H. Mis
Maandag 7 juni
OLV
9.10 Morgengebed
OLV
9.30 H. Mis, aansluitend rozenkransgebed. Int: overledenen
van de fam. Peltzer (st)
Dinsdag 8 juni
OLV
9.10 Morgengebed
OLV
9.30 H. Mis, aansluitend rozenkransgebed. Int: Ter ere van
de H. Antonius van Padua
SPBE 18.40 Vespers
SPBE 19.00 H. Mis. Int: Uit dankbaarheid voor Pater Pio
Woensdag 9 juni – H. Efrem, diaken en kerkleraar (VG)
STPBE 9.00 Woorddienst (in dagkapel van St. Pieter Beneden)
OLV
9.10 Morgengebed
OLV
9.30 H. Mis, aansluitend rozenkransgebed
Donderdag 10 juni
OLV
9.10 Morgengebed
OLV
9.30 H. Mis, aansluitend rozenkransgebed. Int: bijzondere
intentie
Vrijdag 11 juni - Hoogfeest H. Hart van Jezus
OLV
9.10 Morgengebed
OLV
9.30 H. Mis met zang, aansluitend rozenkransgebed
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Zaterdag 12 juni – Onbevlekt Hart van Maria (Maria van Fatima) (G)
OLV
9.10 Morgengebed
OLV
9.30 H. Mis met zang t.e.v. Maria Sterre der Zee, aansluitend
rozenkransgebed
OLV
15.30-16.30 Biechtgelegenheid of volgens afspraak met een
van de priesters
OLV 17.00 Engelstalige H. Mis met zang (in de kerkruimte)
SPBE 18.30 H. Mis m.m.v. Cantores
OLV 20.30 H. Mis Neocatechumenale Weg in parochiezaal OLV
Zondag 13 juni - Elfde zondag door het jaar
OLV
8.25 Morgengebed
OLV
8.45 H. Mis; Int: jrd Enny Waltmans-Wijnen
SPBO 9.45 Hoogmis met zang. Int: zwd Jo Rosier; zwd Leon
Willems; jrd Frans en Mia Schreurs-Janss (st); Mia en
Eugène Rutten-Bury; Jeanne Lamberti-Willems; Mia
Eisenga-van Thor; Cootje van Unen-Voermans; Jeanny
Rosier-Pappers
OLV 11.00 Hoogmis met zang van soliste. Int: Moeder
Corredentora; Dries Engelen
Maandag 14 juni - H. Lidwina, maagd (F)
OLV
9.10 Morgengebed
OLV
9.30 H. Mis, aansluitend rozenkransgebed
Dinsdag 15 juni
OLV
9.10 Morgengebed
OLV
9.30 H. Mis, aansluitend rozenkransgebed; uit dankbaarheid
voor de overleden ouders Gertruda Vosters-Wetzels en
Wil Vosters
SPBE 18.40 Vespers
SPBE 19.00 H. Mis. Int: Hans Raatz; Math Castermans
Woensdag 16 juni
STPBE 9.00 H. Mis (in dagkapel van St. Pieter Beneden); Int: OudPastoor Theunissen (st)
OLV
9.10 Morgengebed
OLV
9.30 H. Mis, aansluitend rozenkransgebed
Donderdag 17 juni
OLV
9.10 Morgengebed
OLV
9.30 H. Mis, aansluitend rozenkransgebed
Vrijdag 18 juni
OLV
9.10 Morgengebed
OLV
9.30 H. Mis, aansluitend rozenkransgebed
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Zaterdag 19 juni - Maria op zaterdag
OLV
9.10 Morgengebed
OLV
9.30 H. Mis met zang t.e.v. Maria Sterre der Zee, aansluitend
rozenkransgebed
OLV
15.30-16.30 Biechtgelegenheid of volgens afspraak met een
van de priesters
OLV 17.00 Engelstalige H. Mis met zang (in de kerkruimte)
SPBE 18.30 H. Mis met zang
OLV 20.30 H. Mis Neocatechumenale Weg in parochiezaal OLV
Zondag 20 juni - Twaalfde zondag door het jaar
OLV
8.25 Morgengebed
OLV
8.45 H. Mis
SPBE
9.45 Hoogmis met zang. Int: zwd Peter Flaton;
2e jrd Jean Bovy; Piet en Anna Hijnens-Guisson (st)
OLV 11.00 Hoogmis m.m.v. Basilicakoor. Int: Tine HurkmansPeeters
Maandag 21 juni - H. Aloysius Gonzaga, kloosterling (G)
OLV
9.10 Morgengebed
OLV
9.30 H. Mis, aansluitend rozenkransgebed
Dinsdag 22 juni - H. Johannes Fisher, bisschop en de H. Thomas
More, martelaren (VG)
OLV
9.10 Morgengebed
OLV
9.30 H. Mis, aansluitend rozenkransgebed
SPBE 18.40 Vespers
SPBE 19.00 H. Mis
Woensdag 23 juni
STPBE 9.00 H. Mis (in dagkapel van St. Pieter Beneden)
OLV
9.10 Morgengebed
OLV
9.30 H. Mis, aansluitend rozenkransgebed
Donderdag 24 juni - Hoogfeest van de Geboorte van de H.
Johannes de Doper
OLV
9.10 Morgengebed
OLV
9.30 H. Mis, aansluitend rozenkransgebed
Vrijdag 25 juni
OLV
9.10 Morgengebed
OLV
9.30 H. Mis, aansluitend rozenkransgebed. Int: overl. ouders
Voortman-Van Haastrecht en Van Egmond-de Boer; uit
dankbaarheid b.g.v. 45-jarig huwelijk
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Zaterdag 26 juni - Maria op zaterdag
OLV
9.10 Morgengebed
OLV
9.30 H. Mis met zang t.e.v. Maria Sterre der Zee, aansluitend
rozenkransgebed
OLV
15.30-16.30 Biechtgelegenheid of volgens afspraak met een
van de priesters
OLV
17.00 Engelstalige H. Mis met zang (in de kerkruimte)
SPBE 18.30 Viering van het Hoogfeest HH. Petrus en Paulus,
apostelen, patroonsfeest. H. Mis m.m.v. Cantores. Int:
Henri Driessen
OLV 20.30 H. Mis Neocatechumenale Weg in parochiezaal OLV
Zondag 27 juni - Dertiende zondag door het jaar
OLV
8.25 Morgengebed
OLV
8.45 H. Mis
SPBO 9.45 Viering van het Hoogfeest HH. Petrus en Paulus,
apostelen, patroonsfeest. Tevens viering van het 145
jarig jubileum van de kerkwijding. Feestelijke Hoogmis
met zang. Int: Corrie Bovy-Gregoire; Willemijn Frankenvan Aubel
OLV 11.00 Hoogmis met zang. Int: jrd Marie-Louise SchenkNieuwenhuis; Emilie Mendes de Leon-van Berckel; Truus
Daenen-Crijns
Maandag 28 juni - H. Ireneüs, bisschop en martelaar (VG)
OLV
9.10 Morgengebed
OLV
9.30 H. Mis, aansluitend rozenkransgebed
Dinsdag 29 juni - Hoogfeest HH. Petrus en Paulus, apostelen
OLV
9.10 Morgengebed
OLV
9.30 H. Mis, aansluitend rozenkransgebed
SPBE 18.40 Vespers
SPBE 19.00 H. Mis. Int: Piet en Anna Hijnens-Guisson (st)
Woensdag 30 juni - HH. Eerste Martelaren van de Kerk van Rome
(VG)
STPBE 9.00 H. Mis (in dagkapel van St. Pieter Beneden)
OLV
9.10 Morgengebed
OLV
9.30 H. Mis, aansluitend rozenkransgebed
Donderdag 1 juli
OLV
9.10 Morgengebed
OLV
9.30 H. Mis, aansluitend rozenkransgebed
Vrijdag 2 juli - Eerste vrijdag van de maand - H. Hart van Jezus (VG)
OLV
9.10 Morgengebed
OLV
9.30 H. Mis met zang, aansluitend uitstelling van het
Allerheiligste en aanbidding en rozenkransgebed
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PAROCHIENIEUWS
Gedoopt
OLV

Damiën, zoon van Tom Pinxt en Veronique
Wilhelmus
Emma, dochter van Roel Draper en Aleksandra
Formicka
Zoë, dochter van Jeroen Jonker en Monica
Vincken
SPBO Dani, zoon van Lance Voorjans en Laura La
Monica
Gaan trouwen
OLV

Anne Van Stijn en Vincent Hans
Véronique Barger en Jerry Schuurman

Overleden
OLV
STP

Dries Engelen, 93 jaar
Jan van Turnhout, 93 jaar
Jo Rosier, 87 jaar
Jean Buschgens, 62 jaar
Peter Flaton, 74 jaar
Léon Willems, 87 jaar
Pater Ignace Wishaupt, 89 jaar
Mia Zwartjes-Ogg, 94 jaar
Mène Lejeune-Wilmes, 96 jaar
Pie Thijssen, 92 jaar

Wat je in je hart bewaart
raak je nooit meer kwijt!

Gesprek met pastoor of kapelaan
Op vrijdagochtend zijn de pastoor of kapelaan meestal in het parochiekantoor
aanwezig vanaf 10.30 uur. Graag een afspraak maken als u een gesprek wilt.
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BUURTNIEUWS SINT PIETER
Activiteiten vanuit Buurtcentrum Sint Pieter
(Adres: Past. Kribsweg 14 A).
KLOPPEND HART OP DONDERDAG
Het buurtcentrum is voorlopig nog gesloten. Door de overheidsmaatregelen
zijn we in ieder geval dicht tot en met 3 juni a.s. Wij hopen van harte dat
mensen zich aan de regels houden en dat de vaccinatie grotere groepen
mensen bereikt. We verwachten dat langzamerhand versoepelingen mogelijk
zijn. Daar zouden alle gebruikers en het buurtcentrum erg blij van worden.
Indien er weer meer activiteiten georganiseerd mogen worden in juni, kijk dan
naar onze website: www.buurtcentrumsintpieter.nl.
Als het mag is de eerstgeplande bijeenkomst op 24 juni van 14.00-16.00 uur.
Medewerkers G. Schrijnemeeckers en R. van Proemeren van Team
Handhaving Openbare Ruimte geven voorlichting over veiligheid & milieu in
onze buurt, het huidige afvalbeleid en op handen zijnde veranderingen. Laat u
informeren! Er is ook gelegenheid voor het delen van uw eigen verhalen en
ervaringen. Entree gratis.
U kunt ook kijken op de website van de rijksoverheid. We hopen van harte
weer meer activiteiten te mogen gaan organiseren en dat verenigingen weer
hun activiteiten kunnen aanbieden.
Voor al uw fietsreparaties, groot en klein, goed en goedkoop
Bel André 043-3217767, ook 2e hands fietsen. St. Pieter.
Stichting ouderenproject “geinen daank” zoekt vrijwilligers
Stichting Ouderenproject “Geinen Daank” heeft als doel eenzame ouderen in
Maastricht éénmaal per week te bezoeken, om zodoende de eenzaamheid
onder ouderen enigszins te verlichten. Dit doet zij d.m.v. vrijwilligers.
Een vaste en passende vrijwilliger zorgt voor een beetje gezelligheid, een
praatje, sociaal contact etc., zodat de persoon in kwestie ook langer
zelfstandig kan blijven wonen.
Volledige reiskosten zullen door de stichting vergoed worden.
Voelt u zich door het bovenstaande aangesproken, heeft u een paar uurtjes
per week tijd en denkt u: dit is iets voor mij, aarzel dan niet, we hebben u
nodig en neem contact op met
Stichting Ouderenproject “Geinen Daank”, tel: 06-10513441 of tel: 0433218989 of mail naar hans@bindels.demon.nl.
Zie ook onze website: www.geinendaank.nl
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COLOFON
Pastoraal team
Pastorie, Onze Lieve Vrouweplein 7, 6211 HD Maastricht, 043-3213854
Pastoor J. Vries 06-51187863; jgmvries@hetnet.nl; pastoor@sterre-der-zee.nl
Kapelaan J. Ashirvadam 06-21233422; ashlyjon007@gmail.com;
kapelaan@sterre-der-zee.nl
Em.-pastoor F. Delahaye 043-3233679; 06-48386099; framtr@hotmail.com
Em.-pastoor F. Kurris 06-13427861; a.m.w.j.kurris@gmail.com
Diaken R. de la Haye 06-13955311; 043-3254489; r.delahaye@planet.nl
Catechist OLV: Th. Heffels 046-4855421; 06-27248955; thei.lea@live.nl
Catechiste SP: M. Sprenger 043-3217161; margosprenger@hotmail.com
Priesterwachtdienst van het dekenaat Maastricht via 043-3690670 (Envida,
Klevarie) of 043-3212082 (parochiebureau St. Servaas)
Websites www.parochiesintpieter.nl; www. sterre-der-zee.nl
Parochiekantoor Sint Willibrordusstraat 12, 6212 CB Maastricht
ma 19.00-20.00 uur; di t/m vrij: 10.00-12.00 uur; 043-3214694;
info@parochiesintpieter.nl
Infopunt/Accueil Onze Lieve Vrouw ma 13-16 uur, di t/m za 11-16 uur
Kerkbestuur Onze Lieve Vrouw kerkbestuur@sterre-der-zee.nl
Kerkbestuur Sint-Pieter info@parochiesintpieter.nl
Koster OLV Mark Pleunis sacristie: 043-3213255; koster@sterre-der-zee.nl
Koster SP Boven Gerard Felix: 06-12033171; felixmarres@gmail.com
Koster SP Beneden Marianne Beekwilder: 043-3213372; 06-81722537;
maxbeekwilder@gmail.com
R.K. Kerkhof Sint-Pieter kerkhofciesp@gmail.com
Beheerders Kerkhof Pierre en Lilian Swaen: tel. 043-3214419; 06-40388778;
pierreswaen@hotmail.com. Grafkosten: NL57 INGB 0004 0119 81 t.n.v.
Kerkhof Sint Pieter
Stichting Vrienden van de O.L.V. Basiliek vrienden@sterre-der-zee.nl
Donaties: NL12 ABNA 0644 1457 22 t.n.v. Stichting Vrienden O.L.V. Basiliek
Werkgroep Kerk en Wereld Bijdragen: NL05ABNA 0640 1831 07 t.n.v.
Kerk en Wereld OLV Tenhemelopneming en St. Pieter
Parochiezaal Onze Lieve Vrouw Stokstraat 46 A, 6211 GD Maastricht,
Marianne van de Ven, 043-3435754; 06-20015366
Pieterkelderke Sint Willibrordusstraat 12, 6212 CB Maastricht, 043-3214694
Aon de Slouw Ursulinenweg 20, 6212 NC Maastricht, 043-3214694
Betalingen Sint Pieter
Kerkbijdragen en misintenties: NL41 SNSB 0858 2429 07 t.n.v.
Parochie H. Petrus
Betalingen Onze Lieve Vrouw
Kerkbijdragen: NL73 INGB 0001 0545 51 t.n.v. RK Par. O.L.Vrouwe
Tenhemelopneming. Misintenties en andere betalingen:
NL54 ABNA 0576 1185 75 t.n.v. RK PAR O.L.Vrouw
Opgeven misintenties en/of kopij
Misintenties en/of kopij voor het parochieblad juli (03-07-2021 t/m 06-082021): t/m vrijdag 25-06-2021 12.00 uur, info@parochiesintpieter.nl of
info@sterre-der-zee.nl
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