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Een koninklijke deur
In onze kerken bevindt zich een ‘tabernakel’,
een kleine kluis, waarin de H. Eucharistie wordt
bewaard. Meestal is het ‘tabernakel’ kunstzinnig
vorm gegeven. In de kerk van St. Pieter op de
berg zit het in het marmeren hoofdaltaar; de
kerk van St. Pieter beneden heeft een mooi
bronzen tabernakel. Maar het ‘tabernakel’ in de
basiliek van Onze Lieve Vrouw is merkwaardig
en lelijk: een geel geverfde stalen kluis met twee
deuren, ingebouwd in de achtermuur, met een
geel gordijn ervoor. Kapelaan Miguel mopperde
vaak dat de basiliek toch een mooier tabernakel
verdient. Dan ontstond de discussie: ‘Ja, maar
wáár en hoe vorm gegeven?’ Wij kwamen er niet uit. Tot de gedachte
kwam om de twee deuren te gaan verfraaien. Met een beschildering?
Met hout? Met edelmetaal? Misschien met iconen? Ja, dat was het!
Docent iconen schilderen Leon Joosten uit Eijsden had het idee om de
deuren met iconen te bekleden naar het voorbeeld van de
zogenaamde ‘koninklijke deur’ in de iconostase van de oosterse
kerken. Die ‘koninklijke deur’ heeft een vast patroon: de bovenste
twee iconen zijn de engel Gabriël en de H. Maagd Maria; daaronder de
vier iconen van de evangelisten. Leon Joosten heeft letterlijk ‘pro Deo’
de iconen geschilderd en op de deuren aangebracht en prachtig
afgewerkt. De basiliek heeft daarmee een uniek tabernakel gekregen.
Op het hoogfeest van Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming zal vicaris
generaal Mgr. Maessen in de H. Mis van 11.00 uur het vernieuwde
tabernakel inzegenen. Hartelijk dank ik Leon Joosten, smid Chris
Vaessen en koster Mark Pleunis voor deze verrijking van de basiliek.
Ik ben nog op zoek naar een sponsor voor de materiaalkosten
… Wie zou die sponsor willen zijn?
Pastoor Jan Vries

De nieuwe stagiair stelt zich voor
Graag wil ik mij als nieuwe stagiair aan u
voorstellen. Ik ben Vincent Kumar,
priesterstudent van Rolduc. Ik zit nu in het
laatste (6e) jaar van de priesteropleiding en
mag een parochiestage doen in de parochies
van Onze Lieve Vrouw en Sint Pieter.
Ik kom uit Kerala in India. Ik groeide op met
veel steun van het geloof in mijn jeugd. Elke dag nam ik deel aan de
heilige mis en elke avond baden wij de rozenkrans samen met het
hele gezin. Ik werd geïnspireerd door enkele parochiepriesters die in
mijn parochie werkzaam waren en was onder de indruk van hun werk.
Ik vond het waardevol om voor de mensen te leven, hen te dienen en
naar de goddelijke liefde te leiden.
Na mijn middelbare school ging ik naar het Kleinseminarie. Daar heb
ik mijn masteropleiding in sociologie afgerond. Daarna ging ik twee
jaren naar het Grootseminarie Carmelgiri voor mijn filosofiestudie. Een
jaar liep ik stage in de zorg voor kinderen en ook in het bisschopshuis.
Toen heeft de Bisschop mij gevraagd of ik bereid was om naar
Nederland te gaan voor missiewerk. Daar ben ik op ingegaan.
Ik merk dat hier weinig mensen naar de kerk gaan en minder in God
geloven. Ik besef dat het niet gemakkelijk is om hier als priester te
werken, maar ik vertrouw op de genade van Jezus. Ik voel me
gezegend dat ik mijn stage in de parochies van Onze Lieve Vrouw en
Sint Pieter mag doen. In India heet het dorp waar ik vandaan kom
‘Marianad’. Dat betekent: ‘het land van Maria’. We hebben elk jaar het
parochiefeest op 15 augustus. Het is bijzonder om stage te mogen
doen in een parochie, die ook de naam van Maria draagt en in het hele
land bekend is. Vanaf eind augustus zal ik drie dagdelen per week in
jullie parochies bezig zijn. Ik hoop dat ik veel kan leren en ik bid dat
Moeder Maria ons zal beschermen en helpen groeien in liefde en
eenheid.
Stagiair Vincent Kumar
Hulp
Kerk en Wereld is er om te helpen. Te helpen waar en wanneer dat
kan. En, dankzij uw bijdragen, lukt het ons over het algemeen
redelijk, om aan die doelstelling te voldoen.
Hulp is een begrip dat vooral de afgelopen weken en ook nu nog
regelmatig in allerlei vormen en overal opduikt. Vaak onbegonnen
werk! Maar ook vaak heel efficiënt en tegelijk zo vertederend!
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Bijvoorbeeld: Een lieve mevrouw die een hele grote pan met Nasi
Goreng met toebehoren klaar maakte voor een groep keihard
werkende vrijwilligers, die probeerden de gevolgen van de
wateroverlast te lijf te gaan! Praktisch en tegelijk hartverwarmend!
Mensen hielpen en helpen elkaar waar en wanneer dat nodig was en
mogelijk nu nog is.
Belangeloos! En dat was vaak ontroerend!
Ons banknummer NL05ABNA0640183107
Hartelijk dank
t.n.v. Kerk en Wereld OLV
voor UW HULP!
Tenhemelopneming en St-Pieter blijft ook
in deze bijzondere vakantietijd open voor
uw bijdragen.
Kerk en Wereld, Jos Burg-Gilissen
Wél reserveren voor de H. Missen op Sainte Marie – 15
augustus 2021 in de OLV
Aangezien wij meer personen dan de anderhalve meter capaciteit van
de Basiliek verwachten, dient u voor de H. Missen op zondag 15
augustus 2021 om 8.45 uur en 11.00 uur in de OLV een entreekaart
te hebben. Deze kaarten kunt u afhalen in de sacristie van Onze Lieve
Vrouw, elke ochtend.
Geen lichtjesprocessie en H. Mis in de Lourdesgrot
Er zal dit jaar op 15 augustus geen lichtjesprocessie en H. Mis zijn in
de Lourdesgrot van Sint Pieter. De ruimte is te klein om de goede
afstand te kunnen bewaren.
Ziekenzalving - 10 september 2021
Op vrijdag 10 september om 14.30 uur zal in de kerk van St. Pieter
Beneden weer het sacrament van de zieken (de ziekenzalving) worden
gegeven aan mensen, die door ziekte of ouderdom verzwakt zijn. In
dit sacrament mag u kracht/genade van God ontvangen en ervaren
dat u in deze moeilijke periode van uw leven niet alleen staat.
Parochianen van St. Pieter en Onze Lieve Vrouw zijn van harte
welkom, maar ook andere zieken en ouderen. De viering zal ongeveer
een uur duren en vindt plaats in de kerk van St. Pieter Beneden.
Vanwege het coronavirus zal de ziekenzalving met een wattenstaafje
gebeuren en zullen we de nodige afstand in acht nemen. Er zal na
afloop helaas geen samenzijn met koffie kunnen plaats vinden.
Als u mee wilt doen: graag even doorgeven aan het Parochiekantoor,
tel. 3214694 of via info@parochiesintpieter.nl. Ook als u dit sacrament
al eens ontvangen hebt, kunt u het opnieuw ontvangen. Ook dan even
doorgeven dat u komt.
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De Bidweg van de Sterre der Zee erkend als immaterieel
erfgoed
De Bidweg van de Sterre der Zee in Maastricht is opgenomen in het
Netwerk Immaterieel Erfgoed Nederland. De Broederschap van Onze
Lieve Vrouw Sterre der Zee had de Bidweg daarvoor aangemeld. De
Bidweg voldoet aan de criteria voor immaterieel erfgoed zoals gesteld
in het UNESCO Verdrag ter Bescherming van Immaterieel Erfgoed. Dat
heeft het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland bevestigd. De
aanmelding is zichtbaar op https://www.immaterieelerfgoed.nl/nl/debidweg-van-de-sterre-der-zee. Met de erkenning van de Bidweg als
immaterieel erfgoed wil de Broederschap de Bidweg doorgeven aan
toekomstige generaties. Opname in het Netwerk is een eerste
belangrijke stap in de formele borging van de Bidweg voor de
toekomst.

PROFICIAT communicanten 2021
Eindelijk was het dan zover: de dag van hun Eerste Heilige Communie
op 11 juli jl.! 19 kinderen stonden, stralend in hun mooie
communiekleren, buiten bij de sacristie klaar om de kerk in te gaan.
Onder de mooie muziek van onze Harmonie Sint Pieter 1890 kwamen
ze de kerk binnen en namen plaats op het priesterkoor. Tijdens de H.
Mis zongen ze uit volle borst mee met het familiekoor Sint Pieter.
Enkele communicanten spraken gebedjes uit en samen hebben ze
meegeholpen de altaartafel klaar te maken. Toen het moment was
aangebroken dat ze voor het eerst de H. Communie mochten
ontvangen, gingen ze samen met het hele gezin naar pastoor Jan en
kapelaan John. Heel spannend, maar ze waren o zo trots.
Na een groepsfoto te hebben gemaakt op de trappen van het
priesterkoor, stond buiten de harmonie klaar om hen een serenade te
brengen. Een mooie afsluiting van een feestelijke gebeurtenis.
Helaas konden 2 communicanten er deze dag niet bij zijn vanwege
een quarantaine. Maar dat hebben ze gelukkig tijdens de Dankviering
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op 17 juli kunnen inhalen. In aanwezigheid van bijna alle
communicanten (ook in hun communiekleren) kwamen ze met de
misdienaars en kapelaan John de kerk binnen en mochten ze op een
speciale plek op het priesterkoor gaan zitten. Kapelaan John heeft hen
echt in het zonnetje gezet, zodat ze de teleurstelling dat ze er op de
grote dag zelf niet bij waren, snel vergeten waren. PROFICIAT
allemaal!
Pastoor Jan, kapelaan John en Monique
Communicanten delen met kinderen in India
GEWELDIG!!! Wat hebben ze gedeeld. Onze vraag was:
“Wij kunnen naar school en vinden het gewoon dat er boeken,
schriften, werkbladen en pennen zijn. Maar als je bijvoorbeeld in India
geboren bent, dan is dat niet zo vanzelfsprekend. De kinderen kunnen
niet altijd naar school en als ze wel naar school gaan zijn er niet altijd
boeken en pennen. Als we samen iets geven aan deze kinderen, dan
kunnen zij net als wij ook naar school, zodat ze later ook een beroep
kunnen leren.” Ongelooflijk wat ze hebben gegeven voor de kinderen
in India: Є 410,40.
Heel hartelijk bedankt meisjes en jongens. We zijn trots op jullie en
we gaan er voor zorgen dat het geld in India komt.
Orgelfestival L’Europe & L’Orgue van 3 t/m 31 augustus en 19
december 2021
L’Europe & L’Orgue bestaat 60 jaar (1960-2020) en wij gaan ervan uit
dat het festival dit jaar door kan gaan. Uiteraard zullen wij de dan
geldende overheidsmaatregelen en de regels van het Bisdom (i.v.m.
Covid-19) in acht nemen.
Op dinsdag 3 augustus 2021, om 20.00 uur, opent de Vlaamse Ignace
Michiels het internationale festival op het Séverin-orgel van de OnzeLieve-Vrouwebasiliek. Een week later, op 10 augustus, hoort u de
befaamde Michel Bourcier, organist van de kathedraal van Nantes (Fr)
op het hoofdorgel van de Sint-Servaasbasiliek. Op de dinsdagen erna
(t/m 31 augustus) kunt u in een van de beide Basilieken genieten van
nog een drietal top-organisten, resp. Marcel Verheggen, de Poolse
Jaroslaw Tarnawski (PL) en Hans Leenders.
Op alle tussenliggende vrijdagen zijn er gratis lunchconcerten (12.3013.00 uur) op twee verschillende locaties: de Onze-LieveVrouwebasiliek op het OLV-plein en de Sint-Martinuskerk in Wyck. In
december volgt nog een extra concert in de Sint-Servaasbasiliek door
Marcel Verheggen, in samenwerking met lichtkunstenaar Marcel
Wierckx. Wij hopen u te verwelkomen bij onze concerten.
Voor programma en meer info zie: www.orgelfestivalmaastricht.nl
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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
Zaterdag 7 augustus - Maria op Zaterdag
OLV
9.10 Morgengebed
OLV
9.30 H. Mis met zang t.e.v. Maria Sterre der Zee, aansluitend
rozenkransgebed. Int: Voor de levende en overleden
leden van de Broederschap van Onze Lieve Vrouw Sterre
der Zee; overledenen van de familie Peltzer (st)
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. Int: 1e jrd Boy Jacobs; El
Jacobs-Spee
Zondag 8 augustus - Negentiende zondag door het jaar
OLV
8.25 Morgengebed
OLV
8.45 H. Mis
SPBO 9.45 Hoogmis met zang. Int: zwd Gerda van den BroekKeulaerds; Jean Mordang; Pie Thijssen
OLV 11.00 Hoogmis m.m.v. Schola Nova.
Maandag 9 augustus – H. Teresia Benedicta A Cruce (Edith Stein),
martelares en kloosterlinge, medepatrones van Europa (F)
OLV
9.10 Morgengebed
OLV
9.30 H. Mis, aansluitend rozenkransgebed
Dinsdag 10 augustus – H. Laurentius, diaken en martelaar (F)
OLV
9.10 Morgengebed
OLV
9.30 H. Mis, aansluitend rozenkransgebed
SPBE 18.40 Vespers
SPBE 19.00 H. Mis
Woensdag 11 augustus – H. Clara, maagd (G)
STPBE 8.30 H. Mis (in dagkapel van St. Pieter Beneden)
OLV
9.10 Morgengebed
OLV
9.30 H. Mis, aansluitend rozenkransgebed
Donderdag 12 augustus
OLV
9.10 Morgengebed
OLV
9.30 H. Mis, aansluitend rozenkransgebed
Vrijdag 13 augustus – HH. Pontianus en Hyppolytus, martelaren
OLV
9.10 Morgengebed
OLV
9.30 H. Mis, aansluitend rozenkransgebed. Int: Moeder
Corredentora
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Zaterdag 14 augustus – H. Maximiliaan Maria Kolbe, priester en
martelaar (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 van het Hoogfeest met zang (in de
kerkruimte)
SPBE 18.30 H. Mis van het Hoogfeest met zang, zegening van de
‘kroetwusj’
Zondag 15 augustus – Hoogfeest Maria Tenhemelopneming
OLV
8.25 Morgengebed
OLV
8.45 H. Mis, zegening van de ‘kroetwusj’. Int: Johanna
Baetens
SPBE
9.45 Hoogmis met zang, zegening van de ‘kroetwusj’. Int: jrd
Eef en Tine Smitshuysen-Minneboo; Winand en Mia
Claessens-Huynen (st); Eugène en Mia Rutten-Bury;
Peter Flaton; Mène Lejeune-Wilmes
OLV 11.00 Hoogmis met vicaris generaal Mgr. R. Maessen, met
zegening van de ‘kroetwusj’, m.m.v. Schola Nova en
solist(e). Int: jrd Leonard en Josephina Larik-America;
jrd Hans Leufkens (st); jrd Herbert Bauduin (st); Maria
Paulussen-Verheggen (st); levenden en overledenen van
de familie Mulkens-Closset (st); Tom en Victoire
Cremers-Kerpen (st); Jan van Turnhout; overl. ouders
Dassen-Frederiks en kinderen (st); Jos van de Ven; Pie
Dassen en overleden familieleden; Jo en Annie
Heusschen-van Zandfoort; Jo en Marthe Op de KampIlsbroeckx en schoonzoon Jacques; Rick Daniels; om
genezing
Maandag 16 augustus – H. Stefanus van Hongarije (VG)
OLV
9.10 Morgengebed
OLV
9.30 H. Mis, aansluitend rozenkransgebed
Dinsdag 17 augustus
OLV
9.10 Morgengebed
OLV
9.30 H. Mis, aansluitend rozenkransgebed
SPBE 18.40 Vespers
SPBE 19.00 H. Mis
Woensdag 18 augustus
STPBE 8.30 H. Mis (in dagkapel van St. Pieter Beneden)
OLV
9.10 Morgengebed
OLV
9.30 H. Mis, aansluitend rozenkransgebed
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Donderdag 19 augustus
OLV
9.10 Morgengebed
OLV
9.30 H. Mis, aansluitend rozenkransgebed
Vrijdag 20 augustus – H. Bernardus, abt en kerkleraar (G)
OLV
9.10 Morgengebed
OLV
9.30 H. Mis, aansluitend rozenkransgebed
Zaterdag 21 augustus – H. Pius X, paus (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
Zondag 22 augustus – Eenentwintigste zondag door het jaar
OLV
8.25 Morgengebed
OLV
8.45 H. Mis. Int: jrd Sjo Schins (st)
SPBO 9.45 Hoogmis met zang. Int: zwd Frans Erens; jrd Kitty
Erens-Schurgers; overl. leden van de fam. Erens en
fam. Schurgers; 5e jrd Stoffel Verhoef; jrd Josephina
Gulikers-Vrancken; jrd fam. Willems-Duijsens; Francoise
Ligthart-Bach; Pie Thijssen; Jeanne Lamberti-Willems
OLV 11.00 Hoogmis m.m.v. Schola Nova. Int: jrd overl. ouders
Jacques en Miets Gardeneers-Cox; Truus Daenen-Crijns
Maandag 23 augustus – H. Rosa van Lima, maagd (VG)
OLV
9.10 Morgengebed
OLV
9.30 H. Mis, aansluitend rozenkransgebed
Dinsdag 24 augustus – H. Bartolomeus, apostel (F)
OLV
9.10 Morgengebed
OLV
9.30 H. Mis, aansluitend rozenkransgebed
SPBE 18.40 Vespers
SPBE 19.00 H. Mis
Woensdag 25 augustus
STPBE 8.30 H. Mis (in dagkapel van St. Pieter Beneden)
OLV
9.10 Morgengebed
OLV
9.30 H. Mis, aansluitend rozenkransgebed
Donderdag 26 augustus
OLV
9.10 Morgengebed
OLV
9.30 H. Mis, aansluitend rozenkransgebed
Vrijdag 27 augustus – H. Monica (G)
OLV
9.10 Morgengebed
OLV
9.30 H. Mis, aansluitend rozenkransgebed
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Zaterdag 28 augustus – H. Augustinus, bisschop en kerkleraar (G)
OLV
9.10 Morgengebed
OLV
9.30 H. Mis met zang t.e.v. Maria Sterre der Zee, aansluitend
rozenkransgebed. Int: Mariëtte Tiggelman-Stouthart
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
Zondag 29 augustus - Tweeëntwintigste zondag door het
jaar
OLV
8.25 Morgengebed
OLV
8.45 H. Mis
SPBE
9.45 Hoogmis met zang. Int: Bèr en Liesje Essers-Geelen
(v.w. verjaardag); Maria Ritzen-Dingelstadt (v.w.
verjaardag) (st)
OLV 11.00 Hoogmis met zang.
Maandag 30 augustus
OLV
9.10 Morgengebed
OLV
9.30 H. Mis, aansluitend rozenkransgebed
Dinsdag 31 augustus
OLV
9.10 Morgengebed
OLV
9.30 H. Mis, aansluitend rozenkransgebed
SPBE 18.40 Vespers
SPBE 19.00 H. Mis
Woensdag 1 september – Wereldgebedsdag voor het behoud van
de schepping
STPBE 8.30 H. Mis (in dagkapel van St. Pieter Beneden). Int:
Winand en Mia Claessens-Huynen (st)
OLV
9.10 Morgengebed
OLV
9.30 H. Mis, aansluitend rozenkransgebed
Donderdag 2 september
OLV
9.10 Morgengebed
OLV
9.30 H. Mis, aansluitend rozenkransgebed
Vrijdag 3 september – eerste vrijdag van de maand – verjaardag
van de wijding van de kathedraal (F)
OLV
9.10 Morgengebed
OLV
9.30 H. Mis, aansluitend aanbidding met rozenkransgebed.
Int: echtelieden Hijnens-Guisson (st)
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PAROCHIENIEUWS
Gedoopt
OLV
SPBE
SPBO

Beau, dochter van Pim van Lier en Jeanette
Verhey
Estelle, dochter van Greg Torunski en Sophie
Gabriëls
Sepp, zoon van Stef Dinjens en Danique
Hellebrekers

Gaan trouwen
OLV
STBO

Patrick Hooper en Brenda Meese
Jeffrey Leijendeckers en Dewie Meijer
Michiel Voet en Marjolein Tillmans

Overleden
OLV
STP

Maria Heynen, 75 jaar
Frans Erens, 95 jaar

Overledenen die de uitvaart in een van onze kerken hebben gehad worden in
het parochieblad opgenomen. Andere overleden parochianen kunnen door de
familie aan het parochiekantoor worden doorgegeven, zodat deze ook worden
opgenomen.
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.

Kies altijd voor optimisme
ook al komt niet alles goed
Het zal je altijd verder brengen,
dan pessimisme doet.
(bron: Martin Gijzemijter)
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BUURTNIEUWS SINT PIETER
Activiteiten vanuit Buurtcentrum Sint Pieter
(Adres: Past. Kribsweg 14 A).
KLOPPEND HART OP DONDERDAG
Het buurtcentrum is weer geopend! We kunnen weer starten met diverse
activiteiten. Belangrijkste regel is 1,5 meter afstand bewaren, niet komen als
je klachten hebt en handen ontsmetten als je binnen komt.
5 augustus 13.30- 16.00 uur Salon (vrijwillige bijdrage), Bingo
12 augustus 11.15- 12.45 uur Contactgroep dementie, Steunpunt
Mantelzorg Zuid nieuwe aanmeldingen welkom via
l.frusch@mantelzorgzuid.nl of 06-83668181 (geen bijdrage)
26 augustus 14.00- 16.00 uur ‘minder geheugen, meer gevoel’.
Informatie en buurtgesprek over (herkennen van) dementie en gevolgen voor
de omgeving. Met medewerking van casemanager N. Quaedackers van ‘Hulp
bij dementie’, Niek Jaspers, oud-huisarts/sociaal geriater en buurtgenoot. Ook
L. Frusch van Mantelzorg Zuid is aanwezig. Inloop vanaf 13.30 uur.
Aanmelden via buurtcentrumsintpieter@outlook.com of 06-23993306.
Als het buurtcentrum open is mag ook gebruik gemaakt worden van de gratis
bibliotheek. In augustus is geen Tai Chi.
In oktober komen er weer workshops door studenten van de Universiteit over
de mobiele telefoon en de tablet/Ipad. Let op het parochieblad en de website
van het buurtcentrum (www.buurtcentrumsintpieter.nl)
Er mogen maximaal 30 personen in het buurtcentrum!
Stichting Sifoe Children in Need
Stichting Sifoe Children in Need is begaan met het lot van de kinderen in het
dorp Sifoe in The Gambia, het wellicht kleinste en armste land in Afrika. Door
de coronacrisis is het toerisme weggevallen en daarmee de belangrijkste bron van
inkomsten. De stichting zamelt kinderkleding en schoenen in die ter plaatse
door familie worden uitgedeeld aan de armste kinderen. Daarnaast worden
ook linnengoed en medische hulpmiddelen (zoals o.a. medicijnen) opgestuurd
ten behoeve van de kliniek in Sifoe.
Voor meer informatie over de stichting en haar werk verwijzen wij naar de
website: http://sifoechildreninneed.nl en de Facebook-pagina:
https://www.facebook.com/sifoechildrensclothes
Heeft u zomerkleding (voornamelijk voor schoolgaande jeugd tot circa 15
jaar tot maat 38) of schoenen (geen hoge hakken of laarzen vanaf maat 25)
over en u wilt deze doneren, bel ons en wij halen het bij u op.
Wilt u ons financieel ondersteunen? Het verzenden van een bananendoos vol
hulpgoederen kost € 5,00 (rekeningnummer is te vinden op voorgenoemde
pagina’s).
Contactgegevens: Juliette van Poppel, tel. 06-28140981.
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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: 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 sept (04-09-2021 t/m 01-102021): t/m vrijdag 27-08-2021 12.00 uur, info@parochiesintpieter.nl of
info@sterre-der-zee.nl
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