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‘De rook in de kerk’!
Op een zondag na de hoogmis vroeg een kind:
“Oma, waarom maken ze af en toe rook in de
kerk?” Oma antwoordde: “Dat is geen gewone
rook, de rook komt uit het wierookvat. Bij elke
hoogmis en bij bijzondere vieringen gebruiken ze
wierook in de kerk. Misschien gebeurt het om een
fijne geur te geven.” Opa zei onmiddellijk: “Nee,
het heeft een andere betekenis, maar ik weet niet
precies wat de betekenis is. Misschien kan de
pastoor ons helpen?” Ze legden hun vraag aan de
pastoor voor: “Wordt de wierook alleen gebruikt
om een fijne geur te geven of heeft hij ook een
andere betekenis?” “Dat is wel een interessante
vraag”, antwoordde de pastoor. “De wierook
wordt gebruikt in de kerk om te vereren. De rook
straalt een gevoel van mysterie uit. Hij is een
herinnering aan de geurende aanwezigheid van onze Heer. Het
gebruik geeft een gevoel van plechtigheid aan de Mis. De rook en de
geur versterken ook de verbinding tussen de hemel en de aarde,
waardoor we de aanwezigheid van God kunnen binnengaan. Verder
symboliseren de rook en de geur de brandende geloofsijver en deugd
van de christenen”.
Oei, oei dacht het kind, die moeilijke woorden kan ik niet begrijpen,
maar het vroeg aan de pastoor: “Mag ik ook wieroken?” “Ja, je mag
het wel uitproberen”, zei de pastoor. Het kind probeerde het uit en
vond het heel leuk. De pastoor zei toen: “Als je dit vaak wil doen in de
kerk, kun je een misdienaar worden. Naast het wieroken kun je nog
veel meer doen!” Het kind zag de auto van de ouders komen, lachte
tegen de pastoor en rende naar de ouders toe. Misschien wil niet
alleen dit kind, maar willen ook nog andere kinderen misdienaar
worden? Meld je maar aan bij mij!
Kapelaan John Ashirvadam

Federatievorming en vitalisering
In het vierde kwartaal van 2021 worden de laatste stappen gezet om
de samenwerking tussen de parochies van Onze Lieve Vrouw en St.
Pieter te formaliseren in een federatie. Hiermee sluiten wij aan op de
oproep van Bisschop Harrie Smeets in zijn beleidsbrief ‘Naar
missionaire geloofsgemeenschappen’: Herstructurering is geen doel op
zich, maar vindt plaats om vitalisering van parochies mogelijk te
maken (oktober 2020).
Om deze reden heb ik met de beide kerkbesturen een vitaliseringsplan
opgesteld, aan de hand waarvan wij concreet werk maken van onze
kerntaken: liturgie, verkondiging, diaconie en gemeenschapsopbouw.
Ons motto hierbij is: wij willen een gastvrije kerk zijn voor wijk, stad
en regio.
Op maandag 27 september houden wij om 19.30 uur een
parochieavond in de parochiezaal aan de Stokstraat, waarvoor twee
personen per geleding zijn uitgenodigd om samen met ons over de
uitvoering van het vitaliseringsplan van gedachten te wisselen. De
geledingen hebben in juni van dit jaar het vitaliseringsplan ontvangen
met het verzoek dit in eigen kring te bespreken en hun inbreng voor
de parochieavond voor te bereiden.
Er komt per 1 januari 2022 een nieuw kerkbestuur dat in personele
unie kerkbestuur is van de parochies van Onze Lieve Vrouw en St.
Pieter. Het kerkbestuur zal uit 7 à 9 personen bestaan die ieder een
specifieke portefeuille beheren, zoals pastorale zaken, bouwzaken,
financiën, culturele zaken, personele zaken, PR en publiciteit. Ik zal de
komende maand de laatste hand leggen aan het samenstellen van het
kerkbestuur, dat een evenwichtige samenstelling krijgt vanuit beide
parochies. Nog niet alle posities zijn ingevuld, dus indien u
belangstelling heeft en tijd en energie beschikbaar wilt stellen voor
onze parochies, neem dan contact met mij op.
Er zal binnen de federatie volop ruimte zijn voor actieve parochianen
om in commissies of werkgroepen taken uit te voeren. Op dit moment
zijn er commissies (in voorbereiding) voor pastorale zaken, financiële
zaken, vastgoed, kerkhof, cultuur en ICT. Ook hiervoor zijn wij op
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zoek naar belangstellenden.
Uiteindelijk is onze wens dat iedere geleding (commissie, werkgroep of
groepering) een aanspreekpunt in het kerkbestuur heeft, waardoor
langs korte lijnen vlot en gemakkelijk gecommuniceerd wordt.
Met deze informatie wil ik alle parochianen informeren over de
federatievorming en vragen aan het welslagen hiervan van harte mee
te werken. Immers, wij hebben u allemaal nodig om samen een vitale
parochiegemeenschap te zijn. Mag ik op u rekenen?
Pastoor Jan Vries
Paus: vaccineren is een daad van liefde
Paus Franciscus heeft mensen opgeroepen om
zich te laten vaccineren. Hij is samen met
kardinalen en aartsbisschoppen te zien in een
campagnevideo die wordt uitgezonden in
onder meer Zuid-Amerikaanse landen. De
paus komt uit Argentinië.
"Je laten vaccineren met een vaccin dat is goedgekeurd door de
autoriteiten is een daad van liefde", zegt Franciscus. "Op die manier
zorgen we voor elkaar en in het bijzonder voor de meest kwetsbaren."
De paus heeft eerder al gezegd dat het belangrijk is dat vaccins eerlijk
moeten worden verdeeld en dat dus ook armere landen voldoende
doses moeten krijgen.
Gastvrije kerk: dank zij u! Doet u mee?
In het nieuwe vitaliseringsplan van de parochies van Onze Lieve
Vrouw en St. Pieter staat dat wij een levende parochiegemeenschap
willen zijn die gastvrij is voor wijk, stad en regio.
Onder meer door de aanwezigheid van een gastheer of gastvrouw, de
ontvangst in het winkeltje in de kruisgang, de openstelling van de
schatkamer willen wij bezoekers van de basiliek van Onze Lieve Vrouw
iets laten proeven en meegeven. Ook deze zomer is de toeloop van
bezoekers weer groot en wij vinden het de moeite waard dat wij de
onze basiliek openstellen en bezoekers kunnen verwelkomen.
Dit kunnen wij alleen doen dankzij de groep vrijwilligers die zich
hiervoor inzet. Wij hebben nu 12 gastheren/gastvrouwen en 6
medewerkers voor het accueil-winkeltje en 1 medewerker voor de
schatkamer. Dat is te weinig om volledig open te kunnen zijn. Vandaar
deze oproep: doet u mee?
Indien u één dagdeel per week beschikbaar bent en bereid bent om
gastheer/gastvrouw te zijn, als medewerker in het accueil-winkeltje te
staan of mee te helpen om de schatkamer open te stellen, meld u zich
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dan alstublieft. Wij zorgen dat u goed voorbereid en voorzien van de
benodigde informatie uw werk kunt doen. Wij zijn er zeker van dat u
net als de vrijwilligers die nu actief zijn, voldoening van uw werk zult
ervaren. Voor meer informatie kunt u terecht bij
Marian Bombaij (06-46109098)/Truus Wanrooij-Roks (06-55334440)/
Piet Walthaus (06-54345151).
“WAW! SUPER!”
Dat zegt Kerk en Wereld tegen onze communicantjes
van dit jaar, die kans zagen om het prachtige bedrag
van € 410,40 bij elkaar te brengen voor de kinderen in
India! In dit geval in Zuid West India, waar (zoals bekend) Sr. Veera
woont en werkt. Onder duidelijk heel moeilijke omstandigheden.
Het is een heel mooie maar ook heel arme streek, waar dan ook veel
gebrek heerst onder de bevolking, dus ook onder de kinderen. Het
geld van onze communie-kinderen zal daar zeker heel goed van pas
komen. Voor dingen die wij hier heel gewoon vinden, maar die daar in
dat verre land praktisch onbereikbaar zijn. Op allerlei gebied, binnen
de gezinnen en op de scholen. Zoals we al meldden, heeft de Coronapandemie ook in India flink huisgehouden. Door de veel voorkomende
armoede en het gebrek aan middelen is de ziekte zeker dáár nog eens
extra moeilijk aan te pakken.
De verschillende noodoproepen, die wij in het Parochieblad van tijd tot
tijd al lieten horen, mogen dan af en toe wat zachter klinken, ze zijn
wel degelijk nog steeds onverminderd van kracht!
Laten we het inspirerende voorbeeld van onze communicantjes volgen
en een bijdrage overmaken voor de gezinnen van Sr. Veera in India.
Ons banknummer is nog steeds NL05ABNA0640183107 t.n.v. Kerk en
Wereld OLV Tenhemelopneming en Sint Pieter.
Ik hóór Sr. Veera al zeggen: “WOW! GREAT!
Kerk en Wereld, Jos Burg-Gilissen
Maria Sterre der Zee, ook bij u thuis!
Sinds onze winkel in de kruisgang van de basiliek
van Onze Lieve Vrouw weer open is (Accueil)
wordt met enige regelmaat een Mariabeeld
verkocht. Er zijn twee uitvoeringen in ahornhout:
blank en gekleurd. Het zijn waarheidsgetrouwe
3D-kopieën van het genadebeeld van Onze Lieve
Vrouw Sterre der Zee, werkelijk schitterend
houtsnijwerk.
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Vorige maand waren de Mariabeeldjes bijna op en kwam de vraag om
ze opnieuw te bestellen. Tot koster Mark Pleunis ons er op wees, dat
er nog dozen op zolder staan.
Nu ze weer beschikbaar zijn, willen wij u graag een speciale
aanbieding doen op het feest van Maria-geboorte
(8 september) en de hele maand oktober voor € 145,00 in plaats van
€ 165,00 voor een gekleurd, en € 115,00 voor een blank exemplaar.
Afgelopen week heeft Bisschop Harrie Smeets een beeldje van Maria
Sterre der Zee ontvangen uit handen van pastoor Jan Vries als teken
van troost en bemoediging.
Wij hopen u in de Accueil te mogen begroeten om onze vernieuwde
collectie te bekijken.
Marian Bombaij
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. Ook als
u dit sacrament al eerder ontvangen hebt,
kunt u het opnieuw ontvangen. De viering
zal een klein 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,
via info@parochiesintpieter.nl. of tel. 043-3214694.
Nationale Ziekendag en collecte Zonnebloemafdeling St. Pieter
In het weekend van 11 en 12 september wordt in
het hele land weer de Nationale Ziekendag
gehouden om aandacht te vragen voor onze zieke
medemens. Tijdens de diensten in de kerken van
St. Pieter mogen we weer collecteren ten bate van
het werk van de Zonnebloem in onze wijk. Onze
Zonnebloemvrijwilligers brengen regelmatig een bezoek aan mensen
die vanwege hun leeftijd of lichamelijke handicap moeilijk of niet meer
uit huis komen. Ook in de Coronatijd hebben we toch contact blijven
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houden via telefoon of een presentje, hetgeen erg op prijs werd
gesteld. De activiteiten zijn nu gelukkig weer langzaam opgestart.
Door uw bijdrage aan deze collecte kunt u dit belangrijke werk
steunen.
De Zonnebloemafdeling van St. Pieter
Musica Sacra 2021 - 22 t/m 26 september 2021
Van woensdag 22 t/m zondag 26
september vindt weer het festival ‘Musica
Sacra’ plaats met als thema ‘Moeder
Aarde’.
Het programma vindt u op
www.musicasacramaastricht.nl
In de Basiliek van Onze Lieve Vrouw is er een concert op vrijdag 24
september 2021 om 17.00 uur: Cantus Modalis & Seconda Prat!ca
o.l.v. Rebecca Stewart – In Memoria Mea.
Op zondag 26 september om 11.00 uur is een speciale Hoogmis.
Uitgevoerd wordt: de Missa Choralis van Hans Leenders (1965)
Uitvoerenden: Basilicakoor en Basilica Consort o.l.v. Hans Leenders.

Gezinsmis in de kerk Sint Pieter Beneden - 26 september 2021
om 9.45 uur - Thema: ‘backpack blessing’ - ‘rugzak zegening’
Wij lezen het verhaal van de 12-jarige Jezus, die naar de tempel ging
om te leren over God.
Jullie gaan na een fijne vakantie weer naar school
om te leren.
Wij willen samen aan God vragen of jullie een fijn
en veilig schooljaar mogen krijgen.
Daarom wil kapelaan John tijdens de H. Mis jullie
“schoolrugzakken” zegenen met het heilige water.
Nemen jullie je schoolrugzak mee!!
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Na de mis gaat de kapelaan ook buiten jouw fiets
zegenen.
Komen jullie ook?
Op de websites van de parochies vindt u de
jaarkalender Gezinskerk en de benodigde informatie.
Pelgrims-voettocht O.L.V. Sterre der Zee – 9 oktober 2021
Het bisdomfeest van Onze Lieve Vrouw
Sterre der Zee begint op zaterdag 9
oktober met de Pelgrims-voettocht vanaf
de Sterre der Zee-kapel van Winthagen
(Voerendaal) naar de Onze Lieve Vrouw
Sterre der Zee Basiliek in Maastricht.
De pelgrims lopen vanaf station
Voerendaal richting de kapel in
Winthagen, waar de opening en
reiszegen om 9.15 uur zal plaatsvinden.
Via Schin op Geul en Houthem Sint Gerlach lopen we naar de basiliek
van de Sterre der Zee in Maastricht, waar pastoor Vries ons rond
17.00 uur zal verwelkomen. Hierna zal ter afsluiting een ontvangst zijn
in de parochiezaal, pandhof of kruisgang.
Onderweg zijn twee momenten van rust en bezinning, om 11.30 uur in
de kerk van Schin op Geul en om 14.25 uur in de Gerlachuskerk in
Houthem. Kapelaan John zal ons de hele tocht vergezellen. Wie wil
kan ook een gedeelte van de route lopen. Het thema is dit jaar:
“Josef, het vaderlijk hart naast Maria”.
De doorgang van de tocht is onder voorbehoud van de coronamaatregelen. Raadpleeg de berichtgeving hierover op de website of
facebook van de parochie Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee.
Aanmelden hoeft niet, deelname is gratis. Een vrije gave bij de
afsluiting wordt op prijs gesteld.
Deelname aan deze tocht geschiedt geheel op eigen risico.
Parochie-avonden Encycliek Fratelli tutti – 14 en 21 oktober
2021
In een tweetal avonden zal Em. Pastoor Frans Delahaye een
toelichting geven op de laatste encycliek van Paus Franciscus :
“Fratelli tutti”. Een encycliek is een rondschrijven aan gelovigen en alle
mensen van goede wil. Deze laatste encycliek gaat over
broederschap/zusterschap tussen alle mensen op deze aarde. Er zal
ook gelegenheid zijn om erover met elkaar van gedachten te wisselen.
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De avonden zijn: donderdag 14 oktober en donderdag 21 oktober van
19.30 tot 21.00 uur en vinden plaats in de Slouw, Ursulinenweg 20,
6212 NC Maastricht, nabij de kerk St. Pieter op de Berg. U dient zich
wel tevoren aan te melden bij het parochiekantoor van St. Pieter en
O.L.V., via info@parochiesintpieter.nl of tel.nr. 043-3214694; dit
vanwege een maximum aantal aanwezigen door coronamaatregelen.
Familiekoor en Misdienaars
Beste kinderen, vinden jullie zingen leuk?
Het is heerlijk om te zingen, je wordt er blij van
en je doet het samen met andere kinderen.
Familiekoor Sint Pieter is een enthousiast koor.
We zingen allerlei liedjes voor in de kerk en daarbuiten.
We repeteren op dinsdag van 17.30 uur tot 18.30 uur. Je bent van
harte welkom om mee te komen zingen.
Je kunt je opgeven bij Helma Klaassen: helmaklaassen@hotmail.com
De eerste repetitie na de zomervakantie is op dinsdag 14 september
van 17.30 uur tot 18.30 uur in de kerk van St. Pieter Beneden.
Wil jij tijdens de heilige mis de helper worden van de pastoor of
kapelaan?
Een helper van de priester noemen we een
misdienaar die in de H. Mis bij het altaar meehelpt,
bijvoorbeeld bij de gezinsmissen. Jongens of meisjes
die graag misdienaar willen worden, kunnen zich
opgeven bij kapelaan John: kapelaan@sterre-derzee.nl
Je kunt ook komen op dinsdag, 14 september om 17.30 uur naar de
kerk van St. Pieter Beneden. Kapelaan John zal daar zijn en jullie gaan
leren hoe je de Mis kunt dienen.
De felicitatiegroep (80+ groep)
De felicitatiegroep vraagt enthousiaste vrijwilligers om
te helpen bij het brengen van een felicitatiekaartje bij
parochianen boven de 80 jaar. Wilt u meer hierover
weten dan kunt u contact opnemen met
m.vanlieshout14@telfort.nl of telefonisch 06-50640673.
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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 4 september - eerste zaterdag van de maand
H. Gregorius De Grote, paus en kerkleraar. (G)
OLV
9.10 Morgengebed
OLV
9.30 H. Mis met zang t.e.v. Maria Sterre der Zee, aansluitend
rozenkransgebed. Int: voor de levenden en overleden
leden van de Broederschap van Onze Lieve Vrouw Sterre
der Zee; echtelieden Speet-Luder (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
OLV 20.30 H. Mis Neocatechumenale Weg in parochiezaal OLV
Zondag 5 september – Drieëntwintigste zondag door het jaar
OLV
8.25 Morgengebed
OLV
8.45 H. Mis
SPBO 9.45 Hoogmis met zang. Int: jrd Victoire Cremers-Kerpen;
Tom Cremers (st); jrd Jacqueline Lahaije-Berendschot
(st); Jos en Dina Kunst-Debie, hun zoon Jos,
schoonzoon Ger en schoondochters Marianne en
Godelieve; Frans en Kitty Erens-Schurgers
OLV 11.00 Hoogmis m.m.v. Schola Nova. Int: echtelieden Ten
Horn-Schoonbrood (st)
SPBE 18.00 Spaanstalige H. Mis
Maandag 6 september
OLV
9.10 Morgengebed
OLV
9.30 H. Mis, aansluitend rozenkransgebed
Dinsdag 7 september
OLV
9.10 Morgengebed
OLV
9.30 H. Mis, aansluitend rozenkransgebed. Int: overl. van de
fam. Peltzer (st)
SPBE 18.40 Vespers
SPBE 19.00 H. Mis. Int: bijzondere int. op voorspraak van Pater Pio
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Woensdag 8 september – Maria Geboorte (F)
STPBE 9.00 H. Mis (in dagkapel van St. Pieter Beneden)
OLV
9.10 Morgengebed
OLV
9.30 H. Mis, aansluitend rozenkransgebed. Int: Pie Dassen en
overledenen familie
Donderdag 9 september – H. Petrus Claver, priester (VG)
OLV
9.10 Morgengebed
OLV
9.30 H. Mis, aansluitend rozenkransgebed
Vrijdag 10 september
OLV
9.10 Morgengebed
OLV
9.30 H. Mis, aansluitend rozenkransgebed. Int: voor bijstand
bij medische behandeling
SPBE 14.30 Viering van het sacrament van de Ziekenzalving
Zaterdag 11 september – Maria op zaterdag
Zonnebloem-collecte (STBE)
OLV
9.10 Morgengebed
OLV
9.30 H. Mis met zang t.e.v. Maria Sterre der Zee, aansluitend
rozenkransgebed
OLV
11.00-12.15 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. Int: Léon van Neer
OLV 20.30 H. Mis Neocatechumenale Weg in parochiezaal OLV
Zondag 12 september – Vierentwintigste zondag door het jaar
Zonnebloem-collecte (STBE)
OLV
8.25 Morgengebed
OLV
8.45 H. Mis. Int: jrd Pero Silva
SPBE
9.45 Hoogmis met zang. Int: jrd Maria Ritzen-Dingelstadt
(st); jrd Mariange Boulanger; Mia Henquet-Verhey; Jo
Sprokel
OLV 11.00 Hoogmis met zang. Int: jrd Monique Leufkens (st); jrd
Wil Vosters en Gertruda Vosters-Wetzels; Margriet
Houben-van Acker; Dries Engelen
Maandag 13 september – H. Johannes Chrysostomus, bisschop en
kerkleraar (G)
OLV
9.10 Morgengebed
OLV
9.30 H. Mis, aansluitend rozenkransgebed. Int: Moeder
Corredentora
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Dinsdag 14 september – Kruisverheffing (F)
OLV
9.10 Morgengebed
OLV
9.30 H. Mis, aansluitend rozenkransgebed
SPBE 18.40 Vespers
SPBE 19.00 H. Mis
Woensdag 15 september – Heilige Maagd Maria, Moeder van
Smarten (G)
STPBE 9.00 H. Mis (in dagkapel van St. Pieter Beneden)
OLV
9.10 Morgengebed
OLV
9.30 H. Mis, aansluitend rozenkransgebed
Donderdag 16 september – HH. Cornelius, paus, en Cyprianus,
bisschop, martelaren (G)
OLV
9.10 Morgengebed
OLV
9.30 H. Mis, aansluitend rozenkransgebed
Vrijdag 17 september – H. Lambertus, bisschop en martelaar (VG)
OLV
9.10 Morgengebed
OLV
9.30 H. Mis, aansluitend rozenkransgebed
Zaterdag 18 september – Maria op zaterdag
OLV
9.10 Morgengebed
OLV
9.30 H. Mis met zang t.e.v. Maria Sterre der Zee, aansluitend
rozenkransgebed
OLV
11.00-12.15 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. Int: Wally Alken
OLV 20.30 H. Mis Neocatechumenale Weg in parochiezaal OLV
Zondag 19 september – Vijfentwintigste zondag door het jaar
OLV
8.25 Morgengebed
OLV
8.45 H. Mis
SPBO 9.45 Hoogmis met zang. Int: 1e jrd Jeanny Rosier-Pappers;
jrd Leo en Marietje Last-Raemaekers; Mia Eisenga-van
Thor; Cootje van Unen-Voermans (v.w. verjaardag); Pie
Thijssen; Françoise Ligthart-Bach; Sjo Dresens; Corry
Bovy-Gregoire; Frans en Kitty Erens-Schurgers
OLV 11.00 Hoogmis m.m.v. Schola Nova.
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Maandag 20 september – HH. Andreas Kim Taegon, priester, en
Paulus Chong Hasang en gezellen, martelaren van Korea (G)
OLV
9.10 Morgengebed
OLV
9.30 H. Mis, aansluitend rozenkransgebed
Dinsdag 21 september – H. Matteus, apostel en evangelist (F)
OLV
9.10 Morgengebed
OLV
9.30 H. Mis, aansluitend rozenkransgebed
SPBE 18.40 Vespers
SPBE 19.00 H. Mis. Int: Winand en Mia Claessens-Huynen (st); Hans
Raatz; Math Castermans
Woensdag 22 september
STPBE 9.00 H. Mis (in dagkapel van St. Pieter Beneden)
OLV
9.10 Morgengebed
OLV
9.30 H. Mis, aansluitend rozenkransgebed. Int: jrd Gerda
Janssen-Satijn
Donderdag 23 september – H. Pius van Pietrelcina, priester (Padre
Pio) (G)
OLV
9.10 Morgengebed
OLV
9.30 H. Mis, aansluitend rozenkransgebed
Vrijdag 24 september
OLV
9.10 Morgengebed
OLV
9.30 H. Mis, aansluitend rozenkransgebed
Zaterdag 25 september – Maria op zaterdag
OLV
9.10 Morgengebed
OLV
9.30 H. Mis met zang t.e.v. Maria Sterre der Zee, aansluitend
rozenkransgebed
OLV
11.00-12.15 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 26 september – Zesentwintigste zondag door het jaar
OLV
8.25 Morgengebed
OLV
8.45 H. Mis
SPBE
9.45 Gezinsmis m.m.v. Familiekoor. Int: zwd Léon van Neer;
1e jrd Cor Smeets
OLV 11.00 Hoogmis m.m.v. Basilicakoor en Consort tijdens Musica
Sacra: Première Missa Choralis Hans Leenders. Int:
Anna Beckers-Deliège; uit dankbaarheid b.g.v. een 85e
verjaardag
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Maandag 27 september – H.Vincentius De Paul, priester (G)
OLV
9.10 Morgengebed
OLV
9.30 H. Mis, aansluitend rozenkransgebed
Dinsdag 28 september – H. Laurentius Ruiz en gezellen, martelaren
(VG)
OLV
9.10 Morgengebed
OLV
9.30 H. Mis, aansluitend rozenkransgebed
SPBE 18.40 Vespers
SPBE 19.00 H. Mis
Woensdag 29 september – HH. Michael, Gabriël en Rafael,
Aartsengelen (F)
STPBE 9.00 H. Mis (in dagkapel van St. Pieter Beneden)
OLV
9.10 Morgengebed
OLV
9.30 H. Mis, aansluitend rozenkransgebed
Donderdag 30 september – H. Hieronymus, priester en kerkleraar
(G)
OLV
9.10 Morgengebed
OLV
9.30 H. Mis, aansluitend rozenkransgebed
Vrijdag 1 oktober – eerste vrijdag van de maand – H. Teresia van
het Kind Jezus, maagd en kerklerares (G)
OLV
9.10 Morgengebed
OLV
9.30 H. Mis, aansluitend rozenkransgebed. Int: echtelieden
Hijnens-Guisson (st)

Als de zon even niet thuis geeft,
kies er dan voor om zelf te schijnen.
Wees het licht voor wie dat nodig heeft,
totdat de wolken weer verdwijnen.
(bron: Martin Gijzemijter)
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PAROCHIENIEUWS
Gedoopt
OLV
Isaï, zoon van Kevin Smeele en Rozamer Villar
Felipe, zoon van Mathijs Heuts en Daniëlle Cimmermans
Lars, zoon van Carlo Maessen en Ellen Jochems
Adel, zoon van Kourosh Dolatabadi en Nadia Juzkiv
Justin, zoon van Bernard Heuvels en Ruth Donk
Jordy, zoon van Bernhard Heuvels en Ruth Donk
Jason, zoon van Stephan van Deurse en Joyce Koch
Ana, dochter van Tomas Illescas Sigüenza en Miryam
González Fernández
Kaja, dochter van Josko Satijn en Vera Niessen
SPBE
Bryenna, dochter van Dennis Bertram en Onati Occhipinti
SPBO
Jules, zoon van Kamiel Salentijn en Debbie Peters
Gaan trouwen
SPBO
Mahmud Hassani & Désirée Kleman
Silvano Braun & Annette Remmers
Sjors Abeling & Pauline van Deursen
Overleden
OLV
Lambert Daenen, 93 jaar
STP
Jean Lieben , 89 jaar
Chrit Dackus, 80 jaar
Léon van Neer, 93 jaar
Jos Geraerds, 63 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.
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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 gestart met diverse activiteiten.
Belangrijkste regel is 1,5 meter afstand bewaren, niet komen als je
klachten hebt en handen ontsmetten als je binnen komt.
Er mogen maximaal 30 personen in het buurtcentrum!
Iedere donderdag van 09.30-10.30 uur:
- Tai Chi Oigong (nieuwe start) door Jan Smeets (€ 5,00 per keer)
- Gratis bibliotheek is open om boeken te halen en boeken te
brengen (zet deze in de hal). Tai Chi is dan bezig dus stilletjes aub.
2 september 13.30-16.00 uur: Salon (vrijwillige bijdrage) bijpraat
momentjes
9 september 14.00-16.00 uur: voorlichting Envida Onafhankelijke
voorlichting en buurtgesprek met de wijkverpleegkundigen van
Envida. Over thuiszorg en hulpmiddelen die zolang mogelijk
zelfstandig kunnen blijven wonen ondersteunen (gratis). Aanmelden:
buurtcentrumsintpieter@outlook.com/ tel 06-23993306
30 september 12.30-14.00 uur: Lunch met Jean Kalders en
buurtgesprek over vitaal blijven met gezonde voeding onder leiding
van Maxime Lohuis, diëtiste van Envida. Ook voorlichting over
maaltijdvoorzieningen aan huis (gratis). Aanmelden week van te
voren! buurtcentrumsintpieter@outlook.com of bel 06-23993306.
7 oktober 13.30-16.00 uur: Salon lezing, uitleg over de kunstzinnige
graven op het kerkhof St. Pieter door Breur en Ineke Henket. Prachtig
verhaal, van ons kerkhof “om de hoek”.
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)
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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 oktober (02-10-2021 t/m
29-10-2021): t/m vrijdag 24-09-2021 12.00 uur, info@parochiesintpieter.nl of
info@sterre-der-zee.nl
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