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OP HOOP VAN ZEGEN 
 

Beste lezers, 
 

Onlangs begon een nieuwe advent. Wij bereiden ons voor op Kerstmis, 

het geboortefeest van Christus. Een groot(s) feest dat overal ter wereld 

gevierd wordt, doorgaans plechtig en feestelijk, maar ook wel sober en 

ingetogen. De innerlijke vreugde is er niet van afhankelijk. Hoe dan 

ook, Christus’ geboorte zal herdacht en gevierd worden, al is het enkel 

in het hart van de gelovige mens. De adventstijd is een tijd van hoop en 

groeiend verlangen. We zien uit naar Kerstmis, omdat de geboorte van 

Christus óns leven veranderde. De kaarsen die aan de adventskrans 

ontstoken worden getuigen van de hoop die in ons leeft.  En die hoop 

doet leven.  
 

Voor u ligt een nieuwe editie van het Dekenaal Nieuws. Een blad dat 

min of meer bol staat van hoopvolle berichten. Het nieuws uit de 

parochies van ons dekenaat Maastricht is er in samengebracht. 

Kleurrijke foto’s onderstrepen de verhalen. Ik spreek de vurige wens uit 

dat u door te lezen en te kijken in dit blad iets van die christelijke  hoop 

mag ervaren. Ons geloof is een hoopvol geloof, doet ons vooruit kijken 

en laat ons leven. Dit alles op hoop van zegen, daar bidden wij voor.  

Mede namens de redactieraad wens ik u zalig Kerstfeest en een 

gezegend, hoopvol 2023. 

                                            Deken John Dautzenberg 

 
 

Dekenaal Nieuws 
 

Postadres: Dekenaat Maastricht, Keizer Karelplein 4, 
6211 TC  MAASTRICHT  

Email: dekenaat.maastricht@gmail.com 
 

 

Zevenenveertigste jaargang,  nummer 4, Kerstnummer 2022: “HOOP”   

 

 

Uitgave van het Dekenaat 
Maastricht 

 

Redactie: dekenaatsbestuur 
 

Verspreiding: via de parochies en per mail 
Wie graag Dekenaal Nieuws per mail wenst te 

ontvangen kan dit kenbaar maken door een 
mail te sturen aan: 

dekenaat.maastricht@gmail.com 
 

Bestuur Dekenaat Maastricht: 
Voorzitter: Deken J. Dautzenberg 
Vicevoorzitter: Pastoor R. Schols 

Secretaris: E. van Berlo 
Penningmeester: Joep Ottenheym 

Leden:  
W. Wolters, P. Geelen, R. Schoufs, 

D. Nijssen 
 

Bank ING:  
IBAN: NL 37 INGB 0003 1526 30 

t.n.v. Dekenaat Maastricht 
 
 

mailto:dekenaat.maastricht@gmail.com
mailto:dekenaat.maastricht@gmail.com
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DE ROEP VAN JOEP 
Doorgaans gaat het goed tussen 
Väös en mij. Natuurlijk zijn er die 
kleine irritaties maar daar komen 
we wel doorheen. Toch hadden 
we onlangs een flinke discussie. 
Ik denk dat het generatieverschil 
hier ook wel een rol speelt.  
Kijk, ik ben gewoon om te 
schrijven en dat schrijfsel aan te 
bieden. Op velerlei wijzen vindt 
het zijn weg naar u. Het mooiste - 
vind ik het - op papier. Maar juist 
die gedrukte versie leverde stof 
tot discussie. Papier is wel 
gezellig en vertrouwd maar het 
kost veel energie, grondstoffen 
en geld. Digitale uitgave is vele 
malen goedkoper. En precies 
daarover ging de discussie. Zowel 
aan de tafel van het Dekenale 
Bestuur werd erover vergaderd, 
alsook eronder. Wij lagen onder 
die tafel en hadden onze eigen 
bedenkingen en daarmee onze 
eigen discussie.  
 
Die jonge Väös, hoe jong hij ook 
is, bemoeide zich er tegenaan. 
Wat een wijsneus. Hij vindt het 
helemaal geen probleem om mee 
te gaan met de tijd en veel meer 
digitaal te doen. ‘Ik begrijp niet 
waarom jullie zo moeilijk doen’, 
lijkt hij te zeggen. ‘Een papieren 
versie van het Dekenale Nieuws 
is best chique, het spreekt aan en 
wordt ook veel gelezen, maar er 
zijn veel meer lezers via internet. 
 

En als iemand zo graag het blad 
op papier wil lezen, vraag hem 
dan beleefd om een extra 
bijdrage!’ Van dat laatste werd ik 
dus helemaal niet goed. Ik ben 
niet gewend om alsmaar geld te 
vragen. Maar toch heeft die 
kleine niet helemaal ongelijk... als 
ik er langer over nadenk.   
Ondertussen voelde ik dat ons 
baasje me onder de tafel 
aanstootte. Ik spitste mijn oren 
en hoorde hem zeggen. “Heren 
bestuurders, “hoop verloren, al 
verloren”. Zo ver mag het niet 
komen. Er zal een oplossing 
komen.” Nou, die woorden 
maakten indruk. De discussie 
werd gesloten, maar ik wist dat 
ons baasje zijn hoop op ons 

opgesteld had. Daarom had hij 
mij aangestoten, ik weet het 
zeker. Het was geen ijdele hoop 
van ons baasje. Wij hebben eens 
goed met hem gesproken en hem 
het volgende aangeraden; druk 
nou eens alle mensen op het hart 
om zich te abonneren op de 
digitale versie van het Dekenaal 
Nieuws. Dat kan heel makkelijk 
met een mailtje naar; 
dekenaat.maastricht@gmail.com 
en reduceer het aantal papieren 
exemplaren. Probeer het 
gewoon. Wij denken dat er heel 
wat mensen gehoor aan geven.  
Toen zei ons baasje; “ Dan schrijf 
er maar over!” Dat doen we dan 
bij deze. Laat het nieuwe jaar 
ook een jaar van meer bewuste 
keuze zijn, ook in de kleine 
dingen. Stuur dat mailtje aan 
dekenaat.maastricht@gmail.com 
gericht en geniet voortaan 
duurzaam van alle nieuws uit 
het mooie dekenaat Maastricht.   

                                                      
 

 Gewoon doen, d’r Joep en d’r Väӧs  

CHRISTUS  +  MANSIONEM  +  BENEDICAT 

20   C + m + b   23 

CHRISTUS  +  ZEGENE  +  DIT  +  huis 

Heer, onze God, wij vragen in dit nieuwe jaar uw zegen over deze woning. 
Dat ieder zich hier echt thuis kan voelen, een ruimte voor rust en vrede, warmte en bezieling.  

Dat de sfeer getekend moge zijn door liefde, zorg en persoonlijke aandacht voor elkaar. 
Moge alles wat wij meemaken gedragen worden door uw liefdevolle nabijheid. 

Zegen alle kleine dingen, o God, die zo eigen zijn aan ons huis. 
Moge Uw zegen rusten op ons en allen die hier aankloppen. Amen. 

mailto:dekenaat.maastricht@gmail.com
mailto:dekenaat.maastricht@gmail.com
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OECUMENISCHE VIERING OP EERSTE 

ADVENT SINT JAN EN SINT SERVAAS 
 

Het is inmiddels een traditie. De Eerste Advent vieren de Sint 
Jan en de Sint Servaas samen. Eerst start een Heilige Mis in de 
Sint Servaas en tegelijk een Dienst in de Sint Jan. Tegen het 
einde gaat de ene kerk naar de andere - om de bijeenkomst 
gezamenlijk af te ronden. In 2022 was het de beurt aan de Sint 
Servaas om naar de Sint Jan te komen. Tijdens de gezamenlijke 
afsluiting hielden alle bezoekers een brandende kaars in de 
hand, waardoor een bijzondere sfeer ontstaat, die de 
kerstboodschap met licht aankondigt.  
 
In beide kerken werd onderstaand gedicht voorgelezen. 

 
Wees elkaar tot licht 
 

Advent kondigt aan hoe mooi de wereld kan zijn  
Een warme lichtstraal komt van boven  
God zendt ons zijn zoon als lichtend voorbeeld  
God roept ons op, hem te volgen en in hem te geloven 
 

Hij roept ons op, de andere wang toe te draaien  
Hij roept ons op, om elkaar een mooie wereld te geven  
Hij laat ons zien hoe we samen een paradijs kunnen bouwen  
Hij laat ons zien hoe hij en zijn apostelen leven 
 

De wereld om ons heen lijkt maar weinig op die boodschap  
Kinderen op de vlucht laat men drijven op zee  
Meer dan 200.000 mensen sterven in een zinloze oorlog  
Arme mensen doen in de samenleving niet meer mee. 
 

Als we oprecht de wereld van Jezus willen  
Moeten we zelf een licht worden voor anderen  
Moeten we elke dag goed doen in groot en klein  
Moeten we de wereld met onze daden veranderen 
 

Laten we elkaar waarlijk tot licht zijn  
Laten we elke dag werken aan een betere planeet  
Laten we ons lichtend voorbeeld volgen  
Laten we leven zoals Jezus ons dat voor deed 

SINT SERVAAS 

BASILIEK DIT JAAR EXTRA OPEN 

TIJDENS MAGISCH MAASTRICHT 
 

Van 1 t/m 30 december (m.u.v. 1e Kerstdag) opent 
de Sint Servaas Basiliek haar deuren extra in het 
kader van het evenement Magisch Maastricht. 
Reeds voor de 5e maal werkt de basiliek samen met 
de organisatie van Magisch Maastricht. 
 
In 2019 bezochten veel mensen de Sint Servaas 
basiliek tijdens Magisch Maastricht.   
Tweé jaar lang kon er wegens corona ‘niks’, maar nu is 
dat anders. De basiliek is extra geopend van 1 t/m 30 
december met uitzondering van 1e Kerstdag). 
De openingstijden zijn van maandag t/m woensdag 
van 12.00 uur tot 17.00 uur en op donderdag t/m 
zondag van 12.00 uur tot 19.00 uur 
 
Het doel is om zo veel mogelijk mensen de 
gelegenheid te geven kennis te maken met de 
eeuwenoude Sint Servaaskerk aan het Vrijthof. ‘Wij 
willen graag actief deel uitmaken van de gemeenschap 
en op een hedendaagse manier getuigen van ons 
geloof’. Dat  zegt John Dautzenberg, pastoor van de 
Sint Servaas Basiliek en deken van Maastricht.  
 
Van het terrein van Magisch Maastricht op het Vrijthof 
is de Sint Servaas Basiliek, via een tunnel, bereikbaar. 
Hier staan in de maand december een groot aantal 
vrijwilligers klaar om de bezoekers te ontvangen. 
De gasten kunnen genieten van kerststallen die zijn 
opgesteld, regelmatig een muzikaal programma en 
iedereen ontvangt een speciaal kaarsje als aandenken. 
De toegangsprijs hiervoor bedraagt Euro 5,- 

OOK IN 2023 WEER PELGRIMS-
WANDELING NAAR DE BRON VAN 
SINT SERVAAS OP 13 MEI  
In de Servaasweek van 2022 vond een pelgrims-
wandeling plaats van de Sint Servaasbasiliek naar de 
Bron van Sint Servaas in Biesland.  
 
In 2023 wordt hiervan een ‘traditie’ gemaakt.  
Iedereen is weer van harte welkom. We vertrekken op 
zaterdag 13 mei om 10.00 uur vanaf de basiliek van 
Sint Servaas. Bij de Bron is er een pauze met gebed. 
Tegen 12.45 uur zijn we weer terug in de basiliek.  
Daar wordt koffie geschonken met een versnapering.  
Vervolgens kunnen de pelgrims het Graf van Sint 
Servaas bezoeken. Daartoe zal de deur voor het Graf 
geopend worden speciaal voor hen. Vervolgens kan 
men desgewenst deelnemen aan een rondleiding door 
de basiliek.  
Er zijn aan deze activiteit geen kosten verbonden. 
Iedereen is welkom zonder aanmelding. 
 

Kerststal van 

Charles Vos 
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 Jean Wijnands: 60 jaar organist 
Op 13 november hebben we in Borgharen het memorabele feit mogen vieren  
dat de 78-jarige Jean Wijnands zich al 60 jaar verdienstelijk maakt als organist.  
Hij heeft koren muzikaal ondersteund, aan eucharistievieringen een belangrijke  
bijdrage geleverd, en ondertussen daarin ook zelf grote vreugde gevonden: 
Hij speelt nog steeds regelmatig in de kerk  van Borgharen, vaak ook in Itteren,  
en verheugt zich daar elke keer opnieuw op! 
 

Jean werd op 27 mei 1944 geboren aan de Schoolstraat in Borgharen; die heette destijds de Flatterstraat. Hij was de 
oudste van drie kinderen; na hem kwamen twee meisjes als tweeling. Als 5-jarig jochie stond hij graag bij de piano 
als zijn vader erop speelde. Blijkbaar deed hem dat wel wat, want toen al riep hij uit: “Dat wil ik ook leren!” Zijn 
vader beloofde hem daarop: “Als je wat ouder bent, zal ik je noten leren lezen”. En inderdaad: zo zat hij vanaf zijn 7e 
elke dag een minuut of tien achter de blaadjes met muzieknoten. En het duurde niet lang of hij mocht naar de 
muziekschool om pianoles te nemen. Gedurende zes jaren zat hij vervolgens menigmaal met grote vlijt thuis achter 
de piano en maakte hij snel grote vorderingen. 
Maar de gedachte om van muziek een beroep te maken, was ver weg. In die jaren was het niet meer dan normaal 
dat mensen op jonge leeftijd gingen werken. Dat was bij Jean al niet anders: Hij was een jaar of veertien toen hij bij 
de Sphinx aan de Boschstraat ging werken, aanvankelijk voor hele dagen. Maar de muziek bleef een 
onweerstaanbare aantrekkingskracht op hem uitoefenen. Zodoende vroeg hij permissie om alleen ’s morgens te 
werken zodat hij ’s middags naar het conservatorium kon. Zijn hoofdvak was natuurlijk piano, maar ondertussen 
hadden ze er in de parochie – en in het bijzonder bij het kerkkoor – lucht van gekregen wat hij achter de toetsen 
presteerde. En zo kwam het dat hij vanaf zijn 18e begon orgel te spelen in de kerk van Borgharen.  
Nu zijn orgel en piano toch wel echt verschillende instrumenten en die vragen nu eenmaal een verschillende 
speeltechniek. Na een paar jaar werd het hem duidelijk dat het nuttig was om orgel-les te nemen. Voor de kerk was 
het ook welkom toen hij een cursus gregoriaans ging volgen. 
Jean herinnert zich nog goed hoe spannend het was toen hij voor het eerst het Gregoriuskoor begeleidde in de 
Heilige Familiekerk aan het Old Hickoryplein.  
Dit koor heet nu Mannenkoor Borgharen Maastricht  en heeft onlangs haar 120-jarig bestaan gevierd. 
Met 60 jaar ervaring speelt hij inmiddels uiteraard met meer innerlijke rust en heeft hij een breed repertoire 
opgebouwd, onder andere van de componisten Overbeek, Nieland, Perosi, Stehle en Grüber. De muziek van 
Mathilde Kuijpers wist een bijzondere plek in zijn hart te veroveren.  
 

Vooral in Borgharen is hij als organist actief geweest. Het kerk-
koor bestond aanvankelijk alleen uit mannen, daarna werd een 
dameskoor opgericht, vervolgens hebben ze ook vaak samen 
gezongen terwijl Jean hun vaste begeleider was. Alles bij elkaar 
heeft hij in zeker meer dan vijfentwintig kerken gespeeld, 
hoofdzakelijk in Maastricht en omgeving; bovendien op 
verschillende bedevaartplaatsen. 
Zijn liefde voor de muziek is er in de loop der jaren niet minder 
om geworden. Steeds als zijn pastoor hem vraagt of hij orgel 
zou kunnen spelen bij die-of-die gelegenheid, verschijnt er een 
brede glimlach op zijn lippen. 

 

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: 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. 

 

https://www.facebook.com/dekenaatmaastricht/
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Allerzielenviering 
Nog even een terugblik op de 
Allerzielenviering. Het was ook dit 
jaar weer een heel indrukwekkende 
avond. Na een mooie viering in de 
kerk met het noemen van de namen 
van de overledenen van het 
afgelopen jaar, vertrok de stoet 
onder leiding van de drumband van 
de Gele Rijders, met brandende 
kaarsjes naar het kerkhof, alwaar 
iedereen zijn weg zocht naar de 
graven van hun dierbaren. Voor 
extra licht langs de paden zorgden 
de gesponserde fakkels, neergezet 
door de vrijwilligers van het kerkhof 
en de Drommedarissen. Pastor 
Mattie zegende de graven, muzikaal 
begeleid door ‘n doedelzakspeler. 
Na afloop was iedereen welkom 
voor een kop koffie bij de speciaal 
opgebouwde stand. Hopelijk kan het 
zo volgend jaar weer. 

 

Op weg naar het licht: 
De donkere dagen voor 
Kerstmis  
Elke keer opnieuw ben ik 
verwonderd over ons kerkelijk jaar. 
Door de vieringen en gebeden van 
elke dag mag ik daar elke jaar weer 
opnieuw intens kennis mee maken. 
Juist die donkere dagen voor 
kerstmis zijn daarbij gewoon heel 
mooi omdat er zoveel ‘licht en 
warmte’ in zit. Dat begint met de 
‘Elfde van de Elfde’ maar anders dan 
voor de Carnaval lustigen denk ik 
minder aan Carnaval dan aan Sint 
Maarten en traditie om met een 
lampion, met een lichtpuntje in de 
hand op te trekken door het donker 
van de nacht naar een groot vuur 
waar warme chocolademelk wordt 
of werd uitgedeeld en het spel 
gespeeld waarbij Sint Maarten zijn 
mantel doormidden snijdt om hem 
te delen met die arme bedelaar, die 

later in een droom als Christus zelf 
aan hem verschijnt.  
Op 19 november volgt de 
herdenkingsdag van Elisabeth van 
Thuringen, velen zullen haar niet zo 
goed kennen, maar zij was populair 
bij de schilder Aad de Haas: Zij 
mocht geen brood naar de armen 
brengen van haar familie (dat was 
geld weggooien!), maar zij deed het 
toch. Haar familie betrapte haar. 
Maar God zelf had de broden 
ondertussen in rozen veranderd. 
Met dat motief van die rozen 
schildert Aad de Haas heel het 
plafond van de kerk van Wahlwiller. 
Op 22 november is het feest van 
Cecilia, die van muziekgezel-
schappen en koren  in deze tijd 
hulde mag ontvangen en ons 
uitnodigt om te zingen en te 
musiceren. Een aantal feestdagen op 
de kalender van de heiligen slaan we 
voor het gemak over om bij de 
Heilige Barbara uit te komen op 
4 december en daarom heeft zij de 
naam gekregen van de ‘vrouw van 
Sinterklaas’, die op 4 december 
gevierd wordt met en zonder 
roetveeg Pieten. Barbara heeft hier 
goed werk gedaan bij ons en 
tunnelbouwers, wijkbewoners, 
parochianen, mijnwerkers en zelfs 
de koning  samengebracht en met 
elkaar verbonden. Sinterklaas 
5 december spreekt voor zich. Die 
vraagt om een mooi gedicht. Op 8 
december hebben we het feest van 
de patrones van de Franciscanen en 
van het bisdom Roermond, namelijk 
het feest van Maria onbevlekte 
ontvangenis, 9 maanden voor 
8 september, het feest van Maria 
geboorte. Maar de stoet van Heilige 
gaat verder en op 13 december 
hebben we het feest van de Heilige 
Lucia, die mij aan Lucie Claassens 
herinnert. Lucia werden de ogen 
uitgestoken, maar zij bleef het licht 
zien met haar innerlijk geestesoog 
tot ontsteltenis van haar martelaren 

en zo komen we bij Kerstmis 25 
december en dan heb ik nog niets 
kunnen schrijven over de prachtige 
teksten van de profeet Jesaja die in 
de advent bijna elke dag gelezen 
worden met telkens opnieuw die 
droom van dat nieuwe licht dat gaat 
schijnen in de duisternis en ons de 
weg zal wijzen naar Vrede en 
Gerechtigheid, een droom om te 
blijven koesteren en te zien in de 
4 lichten van de adventskrans.  

Pastor Mattie Jeukens ofm 

 

Het synodaalproces -  
OLV van Lourdeskerk 
Wat willen we als parochie in de 
toekomst? Hoe gaan we ondanks 
alle veranderingen verder?  
Op 20 november was er door 
Ronald Pellemans en Clemens 
Rommers een kerkvergadering 
georganiseerd waarbij alle 
parochianen en andere 
betrokkenen van onze Lourdes-
gemeenschap uitgenodigd waren. 
Met zo’n 30 personen werd er van 
gedachten gewisseld. Wat hierbij 
zoal naar voren kwam: 
 
Voordelen van de Federatie: 
We kunnen elkaar helpen zowel 
in/met personen als in/met 
middelen; 

Praktische zaken kunnen beter 
geregeld worden; zonder dat 
iedereen steeds opnieuw het wiel 
behoeft uit te vinden; 
Door zaken samen te organiseren 
kunnen we kosten besparen denk 
aan parochieblad en website; 
We zijn sterker door de grotere 
aantallen maar kennen we elkaar 
en zijn we bereid om elkaar te 
ontmoeten en kennis en middelen 
te delen;  
We kunnen daarvoor gespreks-
groepen op thema binnen de 
federatie organiseren; 

Onze Lieve Vrouw van Lourdesparochie 

Vervolg zie pag. 6 
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We kunnen daarbij de specifieke 
sterke kenmerken van elkaar 
gebruiken; 
De voorgangers kunnen gebruik 
maken van elkaars specialismen, ze 
kunnen elkaar aanvullen en/of 
opvangen; 
 
Uitdagingen binnen de Federatie: 
We moeten “de tuin” aanleggen; 
daarvoor moeten we de mensen en 
de middelen optimaal benutten; 
We moeten de negatieve energie de 
angsten elimineren; de 
gemeenschap kan veel positieve 
energie uitstralen, dat moeten we 
cultiveren; 
We moeten zorgen dat we onze 
identiteit niet verliezen; 
We moeten er voor zorgen dat de 
Federatie niet alleen over zakelijke 
dingen gaat, maar ook over 
inhoudelijke, aan geloof 
gerelateerde zaken. Anders is het 
verlies van energie; 
We moeten er voor waken dat de 
afstand, zowel fysiek als 
psychologisch niet groter wordt 
waardoor de mensen afhaken; 
 
Aanbevelingen voor het 
pastoral team 
Voorgangers met charisma kunnen 
aanstekelijk werken voor 
voorgangers met minder charisma; 
Voorgangers kunnen bij elkaar 
proeven welke energie er wordt 
opgewekt; blijf niet op je eilandje; 
Voorgangers moeten tussen de 
mensen staan, ze moeten zich niet 
boven de mensen plaatsen; 
Voorgangers kunnen samen met de 
gemeenschap een positieve energie 
uitstralen, dat moeten we 
cultiveren;  
 
Veranderen doen we Stap voor 
Stap, of zelf, zo nodig, drie stappen 
vooruit en weer eentje terug. 
Er komt begin 2023 een vervolg… 

De kerststal 
Dit jaar zal de 
Kerststal meteen na 
pakjesavond opge-
bouwd worden. 
Zo kunnen we lang 
genieten van de 
Kerstsfeer in de kerk, 
met dank aan de vrij-
willigers. Dit jaar is er 
geen gospelconcert, 
maar op 11 december 
zal er een concert 
plaatsvinden in de 
kerk, waarbij 
meerdere koren 
zullen optreden. Het 
concert wordt 
georganiseerd door 
Miriam Bronckers 
met als doel de hoge 
stookkosten in de 
kerk deze winter te 
kunnen financieren. 
Meer informatie is te 
vinden op onze 
website  
www.kerkkomnou.nl 
 

 

 

 

 

 

 

  

Mannenkoor Borgharen 
Het Borgharens Mannenkoor geeft zondag 18 december in de Lourdeskerk 
 een kerstconcert om 13.30 uur  u nog op tijd bent voor de finale van 

 de wereldkampioenschappen voetballen. De entree is een vrije gave. 
 

Beste Parochianen van ons Dekenaat Maastricht-Meerssen, 
 

Nu het er op lijkt dat de Corona pandemie op zijn retour is maken we ons op voor 
een Kersttijd zoals we die gewend zijn geweest in de Sint Servaasbasiliek en alle 
andere kerken, maar die we de afgelopen 2 jaar helaas hebben moeten missen. 
Dat is goed nieuws. Minder goed nieuws is dat juist in deze tijd velen onder ons 
gebukt gaan onder prijsstijgingen van levensonderhoud en energie. De overheid 
helpt daar weliswaar bij met een prijsplafond voor energie en met twee keer een 
uitkering van € 190,- voor iedereen. 
 

Voor iedereen! 
 

Voor de een zal dat onvoldoende zijn, voor de ander niet noodzakelijk.  
 

Deze laatste categorie zouden we graag willen aanspreken. We zijn in dit geval de 
Sint Servaas Parochie, de stichting Stille Armen Maastricht, de Deken Hanneman 
stichting en het Leger des Heils. 
We doen een beroep op de mensen, die de bijdrage van 2 maal € 190,- niet of niet 
geheel nodig hebben om een normale fijne Kersttijd te vieren, om deze bijdrage 
(deels) beschikbaar te stellen aan degenen die ze meer dan nodig hebben. 
 

Degenen die hiertoe een bijdrage willen doen kunnen er op rekenen dat de 
genoemde initiatiefnemers er voor zullen en kunnen zorgdragen dat hun bijdragen 
bij de juiste mensen terecht komen. 
 

Uw bijdrage kunt u overmaken op rekeningnummer NL 15 INGB 0679460209 ten 
name van Kerkbestuur van de Sint Servaasbasiliek. 
 

Namens de stichting Stille Armen, de deken Hanneman stichting, het Leger des 
Heils en de Parochie van Sint Servaas 

 
 
Deken J. Dautzenberg  
 

http://www.kerkkomnou.nl/
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DE GULDEN MIS 
In de Basiliek van 
Meerssen is deze traditie 
bewaard gebleven 
 
Misschien kent u de aloude en 
wondermooie traditie van de 
GULDEN MIS, de “Missa Aurea”. 
Op quatertemper-woensdag 
(14 december dit jaar), in het 
hart van de Adventstijd, wordt 
’s ochtends vroeg, vóór zons-
opgang, enkel bij het licht van 
vele kaarsen, de Mis van Onze 
Lieve Vrouw in de Advent 
gezongen. Dit is de Roratemis, 
ofwel de Mis van de Onbevlekte 
Ontvangenis. 
 
Door de eeuwen heen werd deze 
Mis met grote plechtigheid 
opgedragen, en was bekend als 
de “gulden Mis”, omdat de Kerk 
in deze Mis de aandacht vestigt 
op de rol van de Allerheiligste 
Maagd Maria in de Mens-
wording: de kerk wordt opge-
smukt met het licht van talloze 
kaarsen, zodat we nog klaarder 
herinnerd worden aan het Licht 
der wereld dat scheen in de 
duisternis. Op deze wijze viert de 
Kerk het “gulden mysterie” van 
ons Geloof: Maria’s FIAT, 
haar Jawoord bij de boodschap 
van de Engel. Van haar die geheel 
en al was toegewijd aan het 
volbrengen van Gods heilige Wil. 
Door haar “Ja” aan de Engel 
Gabriël, gaf Maria zich volledig 
over aan hetgeen God van haar 
vroeg, en liet al haar kommer 
over aan God. En God keerde 
alles voor haar ten beste. 
Dit is ook de reden waarom de 
katholieke families altijd talrijk 
naar deze Mis kwamen: om al 
hun intenties en zorgen aan Onze 
Lieve Vrouw toe te vertrouwen, 
en haar hulp af te smeken om 
zich aan God Heilige Wil over te 
laten en alles te doen of 

desnoods alles op te geven ter 
liefde Gods. Welke problemen 
ons ook bekommeren, God zal 
ook voor ons alles ten beste 
weten te keren, indien wij ons 
met vertrouwen tot Hem wen-
den en JA kunnen zeggen op zijn 
heilige Wil, zoals Onze Lieve 
Vrouw het ons voordeed. 
Aan het bijwonen van deze mis 
wordt een bijzondere waarde  

 

toegekend, waarop het 
woord Gulden betrekking heeft. 
Het volksgeloof neemt aan dat 
men altijd verhoort wordt in alle 
smeekbeden die men tot Maria 
in deze Mis wendt. In het 
verleden oefende de Gulden Mis 
een bijzondere aantrekkings-
kracht uit op mensen die in nood 
verkeerden, of op mensen wier 
naasten op zee waren.  

De mis werd dan ook 
wel Schippersmis genoemd. 
“Gedenk”, zegt Sint Bernardus, 
“dat het nog nóóit is gehoord, 
dat iemand die tot Haar zijn 
toevlucht nam. . . door Haar is 
verlaten geworden.”  
 
De Mis wordt bij voorkeur 
opgedragen aan het Maria-
altaar en ze heeft plaats ofwel 
's morgens voor het opgaan 
ofwel 's avonds na het onder-
gaan van de zon, met enkel 
kaarslicht als verlichting. 
Die voorkeur van plaats van 
opdragen ligt is moeilijker 
uitvoerbaar, maar we 
onderzoeken nog of we het 
beeld- en geluidstechnisch 
kunnen opvangen. Wie wil kan 
om 07.00 aansluiten, waarbij we 
zoveel mogelijk met kaarsen-
willen werken, hetgeen enerzijds 
een heel eigen dimensie geeft 
aan de liturgie, maar soms 
praktisch wel eens lastig als men 
zangteksten vanuit een boekje 
wil volgen.  
 

Gehechtheden 
We kennen het allemaal wel, 
mensen die aan hún kerk 
gewend zijn, roepen wanneer 
hun parochiekerk gesloten 
wordt: “Ze” hebben mij mijn 
kerkdienst afgenomen. Fijn 
toch dat mensen gewend en 

 

Vervolg zie pag. 8 



 
 

 

P
ag

in
a 

 Z
ev

en
en

ve
er

ti
gs

te
 ja

ar
ga

n
g,

  n
u

m
m

er
 4

, K
er

st
n

u
m

m
er

 2
0

2
2

: “
H

O
O

P
”

 

8 

 

vertrouwd raakten met hun 
eigen parochiekerk. Maar in 
toenemende mate zien we dat 
dit in standhouden van liturgie 
op alle plaatsen en op alle 
mogelijke tijden  stevig onder 
druk is komen te staan. Onze 
oud-bisschop Mgr. Fr. Wiertz, 
hield als deken van Heerlen  in de 
80tiger jaren vorige eeuw  in 
Heerlen en Landgraaf voor de 
pastores  eens een lezing, over 
de voorwaarden waaraan een 
echte liturgie zou moeten 
kunnen voldoen.  
Toen al bleek dat menige 
parochie in slecht vaarwater zat.  
Zeker ging hij uit van een ideaal 
beeld, waar we steeds minder 
aan kunnen voldoen. 
En natuurlijk is en blijft het waar: 
als een priester de Eucharistie 
viering viert, gebeurt er iets heel 
groots: zeg maar:  kerstmis en 
Pasen tegelijkertijd voltrekt zich 
op het altaar. Oftewel, de mens-
geworden Christus verschijnt als 
Gekruisigde en de Verrezene in 
de H. Hostie.  Maar een ‘aange-
klede liturgie’ met deelnemers in 
de kerkbanaken, op het oksaal, 
en op het priesterkoor, kan toch 
vaak ook op mensen meer indruk 
maken. De uitkleding van al die 
betrokken mensen laat toch ook 
iets achter in de wijze van 
beleving. Een processie met een 
priester die het Allerheiligste 
draagt zonder hemeldragers met 
hemel, geen mensen voor of 
achter hem, geen wierook en 
geen bel, zal men niet gaan 
opzoeken tenzij als rariteit. 
Met als commentaar: “Die is toch 
wel beetje apart!”.  Niet voor 
niets dat  de Heiligdomsvaart in 
o.a. Maastricht veel mensen ‘van 
buiten aantrekt’.  Dat de Sterre 
der Zee ook beschikt over een 
eigen gilde dat mensen als lid 
heeft die van elders komen.  
Het aanbod met Kerstmis kan 
niet meer zo zijn als in de tijd dat 
een priester aan slechts één kerk 

zijn aandacht hoefde te 
schenken. Zo kende ik zelf in de 
dekenale kerk van Landgraaf vier 
avondmissen,En om de druk van 
de eerste ‘nachtmis’ te verlichten 
nog iets van kindje wiegen in de 
latere middag. Lees dit niet als 
nostalgie noch als klacht, ik 
constateer enkel. 
 
Nu doe ik vier missen op Kerst-
avond, verdeeld over 3 kerken. 
Met liefde natuurlijk. Maar het 
betekent voor mensen die graag 
een “late Mis willen, dat ze in de 
eigen kerken niet terecht 
kunnen. Of men moet zich toch 
ook elders durven vervoegen.  
Dit als inleiding over de mistijden 
in het cluster Meerssen. 
 

Pastoor Th. Van Galen 

 

  

Het normale schema: 
 
In Meerssen-West is er een 
avondmis om 19.00 uur op 
woensdag en op zaterdag om 19.00 
uur. 
 
In de kerk van Rothem de 
ochtendmis op zondag om 
10.00 uur. 
 
In de Basiliek op maandag om 19.00 
uur, donderdag om 10.00 uur met 
aansluitend aanbidding tot 11.45 
uur, op vrijdag en zaterdag om 
09.00 uur en zondag om 11.00 uur. 
 
 

Met Kerstavond:  
 
Basiliek om 17.30 gezinsmis en om 
22.00 uur Nachtmis. In Meerssen 
west om 19.00 uur. In de H. Hart te 
Rothem om 20.30 uur en in de 
Basiliek om 22.00 uur. 
 
Kerstdag zijn de dienst om 10.00 
uur te Rothem en Basiliek om 11.00 
uur en op 2de kerstdag om 10.00 
uur in Meerssen-West en 11.00 uur 
in de Basiliek. 

OUD-BISSCHOP WIERTZ 

VIERT 80e VERJAARDAG 

Op vrijdag 2 december heeft 
oud-bisschop Frans Wiertz zijn 
80e verjaardag gevierd.  

De emeritus-bisschop heeft 
deze dag niet ongemerkt 
voorbij laten gaan. Daarom 
was er die dag ’s ochtends om 
09.00 uur een heilige mis uit 
dankbaarheid in de Sint-
Servaasbasiliek in Maastricht. 
Sinds zijn emeritaat woont 
Mgr. Wiertz in het klooster van 
de zusters Onder de Bogen, pal 
naast de basiliek. 

Hoofdcelebrant in deze mis uit 
dankbaarheid was hulp-
bisschop Everard de Jong. 
Omdat het toevallig de eerste 
vrijdag van de maand was, is 
het een gezongen mis en zijn 
alle aanwezigen na afloop voor 
een kort moment van gebed 
naar de Noodkist in een van de 
zijkapellen gegaan.  
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De paradoxale kracht van hoop 
 

Het is schrikken als kerkbestuursleden 
zeggen dat ze het gevoel hebben aan een 
dood paard te trekken. Dat ze de hoop op 
vitalisering van parochies en op samen-
werking binnen een federatie kwijtraken. 
Nu zijn er altijd mensen die met een 
sceptische blik naar de wereld kijken. 
Daarom schrik ik meer van de observatie 
dat er weinig of geen optimistische 
geluiden te horen zijn, anders dan ‘Laten 
we op God vertrouwen dat de kerk levend 
blijft.’ Of van een uitspraak van Thomas 
Quartier, Theoloog des Vaderlands 2022: ‘Is 
een kleine kerk erg? … ik vind van niet.’ 
Dit zijn geen signalen die de hoop op 
vitalisering van onze parochies, al of niet in 
federatievorm, versterken.  
Voor de persoonlijke geloofsbeleving hoeft 
een priester of een kerkgebouw op een uur 
rijden afstand in een tijd van radio, TV en 
social media geen probleem te zijn. Het is 
dan wel moeilijker als christen voor 
anderen beschikbaar te zijn. Voor een 
missionaire kerk is een fysieke afstand een 
drempel. Een geloofsgemeenschap die uit 
een halve man en paardenkop bestaat 
keert gemakkelijk of zelfs noodgedwongen 
in zichzelf. Anderzijds heeft het geen zin je 
groter voor te doen dan je bent. Maar we 
mogen de (maatschappelijke) potentie van 
onze boodschap, ons geloof, onze geloofs-
gemeenschap en kerk niet onderschatten. 
Dit veronderstelde vermogen is gekoppeld 
aan de grote mits van krachten bundelen 
en doelgericht werken.  
Tegen deze achtergrond klinken de 
uitspraken van Thomas Quartier dat een 
kleine kerk, die openstaat voor de wereld, 
meer invloed heeft dan een grote kerk, die 
naar binnen gericht is, sympathiek. Dat 
geldt ook voor Tabitha van Krimpen, Jonge 
Theoloog des Vaderlands 2021, die denkt in 
de betekenis van de kerk voor het 
dagelijkse leven, van m.n. jongeren. Zij 
citeert jongeren die zeggen: ‘Er zullen vast 
allemaal ware dingen (op zondag) worden 
gezegd, maar ja wat moet ik daar van 
maandag tot zaterdag mee?’ Daarom 
vraagt zij zich af hoe christelijke inspiratie 
richting aan een goed leven kan geven, en 
niet zozeer hoe ik mensen in de kerk krijg.  
Er is dus een boodschap van hoop, en zelfs 
van perspectief, voor geloofsgemeen-
schappen die zich afvragen hoe te 
vitaliseren. Voor notoire sceptici is er de 
eenvoudige pedagogische vraag: heb je een 
alternatief voor federatievorming?      
Al eeuwenlang spreekt het feest van 
Kerstmis christenen, andersgelovigen en 

ongelovigen aan en inspireert het kunste-
naars. Waarom? Een van de verklaringen is 
dat Kerstmis over hoop gaat. De symboliek 
van het jaargetijde leent er zich ook prima 
voor: na de lange donkere nachten gaan de 
dagen weer lengen en staat de zon steeds 
langer aan de hemel. Kerstmis is dus bij 
uitstek geschikt om over hoop na te 
denken. De geboorte van Jezus Christus zal 
misschien minder mensen aanspreken, 
maar de symboliek en het verhaal zullen 
weinigen onberoerd laten.  
Daarom is Kerstmis dé gelegenheid om 
contact te leggen met de velen die geen of 
weinig notie van het christelijke gedachten-
goed hebben. Of wiens beeld vooral 
negatief gekleurd is. 
 
In de Rooms-katholieke kerk denken we bij 
hoop ook aan de driehoeksverhouding 
geloof, hoop en liefde. Hierover zegt 
Paulus: “En nu blijven geloof, hoop en 
liefde, deze drie, maar de meeste van deze 
is de liefde” (1 Kor. 13:13). God is liefde. 
God beperkt zijn liefde niet tot priesters of 
parochianen, katholieken of protestanten, 
christenen of andersgelovigen. Nee, God 
biedt zijn liefde aan iedere mens. Een 
geloof in een God met zoveel liefde biedt 
hoop. Zo gezien is de hoop misschien wel 
de belangrijkste van de drie.  
Als God iedereen omarmt, wie zijn wij dan 
om wel tussen mensen te kiezen? Toch zijn 
wij en ook de kerk vaak geneigd om 
selectief in onze aandacht te zijn. Doen we 
dat uit zwakte of uit praktische, opportu-
nistische of zelfs leerstellige overwegingen?  
Laten we niet bang zijn om Gods 
belangstelling te volgen, de krachten te 
bundelen en dan met veel mensen onze 
boodschap in woorden en daden te delen. 
Let wel, krachten bundelen gaat over echt 
samenwerken. En ook over organiseren. 
Het talent van management is niet iedereen 
gegeven, maar managen is te leren.   
Ook hier biedt het Kerstverhaal hoop. Het 
gaat over twee gewone mensen die onder 
moeilijke omstandigheden niet bij de 
pakken neerzitten. Geen bevalling thuis 
met vroedvrouw of in een kliniek mogelijk? 
Als het niet kan zoals het moet, dan moet 
het maar zoals het kan. Een godenzoon 
wordt geboren. En in een armoedige stal 
van het kleine Bethlehem komt iedereen, 
van herders tot koningen, het kind liggend 
in een voederbak eren. In Maastricht kun je 
het niet beter zeggen dan: Keersemes, 
kump good.  Hoop is een krachtige schakel 
in de driehoeksverhouding geloof, hoop en 
liefde. En er zit nog een bijzondere kracht in 
hoop.  

Wanneer concrete doelen of iets groters 
zoals redding en heil niet direct bereikt 
worden hoeft de hoop daarop niet 
opgegeven te worden. Als geloofd wordt in 
de blijde boodschap van het evangelie blijft 
de hoop op de vervulling heel sterk. Dat 
geldt nog meer als we dat in groepsverband 
doen, m.n. in een geloofsgemeenschap.  
Het niet halen van een doel is geen 
mislukking voor een gelovige. Het kan zelfs 
extra motivatie opleveren om nog 
krachtiger idealen na te streven. Dat is een 
paradoxale kracht van de hoop.   
Of dit ook van toepassing is op het werk 
van een parochie, al of niet in de 
federatieverband? Ik denk het niet. 
Hier geldt heel ‘hollands’: afspraak is 
afspraak en je hoort te leveren. Hierin 
is ook Maastricht ‘hollands’. Wellicht 
dat oudere kerkgangers parochie, 
pastoraat en vitalisering minder snel 
afrekenen op concrete resultaten, 
maar jonge ouderen of jongeren 
zullen dat wel doen.  We leven in een 
tijd van Engelstalige spreuken en dus 
zou een reactie op vitaliseren kunnen 
zijn: what is in for me? Een levens-
krachtige geloofsgemeenschap moet 
niet alleen nadenken over zijn visie, 
missie, organisatie en pastoraat, maar 
ook over wat concreet te bieden aan 
zijn leden, vrijwilligers en anderen. En 
dat geldt ook voor de kerk als institu-
tionele verzameling van geloofsge-
meenschappen. Dat is hard werken 
en veel geduld hebben. Ingebed in 
een gemotiveerde en professionele 
organisatie kan dat veel energie 
bieden. Kerkbestuursleden die niet 
meer aan een dood paard willen trek-
ken moeten het paard goed ‘onder-
zoeken’ en vervolgens ‘anders gaan 
trekken’. Er zit meer leven in onze 
geloofsgemeenschappen dan de 
buitenkant laat zien. En dit leven 
vraagt een eigentijdse aandacht. 
Bovendien, er zijn parochies en 
federaties in Maastricht en omgeving 
die al een nieuw elan hebben 
gevonden.   
 
Kerstmis is een prachtig symbool van 
de paradoxale kracht van ons geloof: 
elk jaar opnieuw de hoop op vrede 
en verlossing geboren laten worden. 
Dat is een inspirerende basis voor 
het vitaliseren van onze 
geloofsgemeenschappen.  
De Koepelkerk wenst iedereen een 
Zalige Kerstmis met de paradoxale 
kracht van hoop.              Willem Wolters  
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Als er iets is waar mensen tegenwoordig het meest naar 
verlangen of beter gezegd, het meeste hebben, dan is dat 
de hoop. 
 
Mensen in Oekraïne hopen dat er aan de oorlog een einde 
zal komen. En zij zijn niet de enigen.Twee jaar geleden, 
toen wij midden in de coronapandemie zaten, hoopte 
iedereen dat die zou ook eindigen. Je zou kunnen zeggen 
dat iedere mens hoop heeft, ook al is dat een beetje. 
Men hoopt dat de hoge energiekosten ons niet hard 
treffen. Men hoopt dat de benzineprijzen omlaag gaan. 
Men hoopt op een beter klimaat, zodat er een betere 
toekomst voor de kinderen zal zijn. Ja, men kan zelfs hopen 
dat het nationale voetbalelftal de komende WK wint. 
 
Maar is dit de hoop? Wat is hoop eigenlijk? 
In de Catechismus van de Katholieke Kerk, wordt de hoop 
beschreven als: “de vertrouwvolle verwachting van de 
goddelijke zegening en van de zalige aanschouwing van 
God” (CKK 2090). 
 
Een verwachting dus; maar niet zomaar een verwachting. 
Want wij christenen weten dat de hoop een gave van God 

is, en die behoort tot een van de drie goddelijke deugden: 
Geloof, hoop en liefde. In de Christelijke geloofstaal is de 
hoop vooral betrokken op de wereld die komt. 
Het is een belangrijk Bijbels gegeven dat de hoop helemaal 
aan God en zijn belofte hangt. Paulus zegt in Rom 5 1-11, 
dat er vanwege Christus kunnen wij spreken over “roemen 
in de hoop op de heerlijkheid van God”, die zelfs standhoudt 
in de verdrukkingen. Die verdrukkingen horen bij de 
eindtijd, maar ook in onze tegenwoordige tijd, en komen 
daarom onvermijdelijk over de mensen die in Christus 
gered zijn. 
De verdrukkingen versterken zodoende alleen maar de 
hoop, die opnieuw blijkt niet op een illusie te zijn 
gebouwd, zowaar de liefde van God door de Geest van 
Christus in hun harten is uitgestort.  
 
Zo verklaarde Paus Franciscus bij een toespraak op 10 
september 2013 dat Hoop, “een gave is van Jezus, geen 
“goed humeur”, noch het feit “het glas half vol te zien”, 
geen “optimisme” want “optimisme is een menselijke 
houding die afhankelijk is van veel dingen”. Hoop is “iets 
anders”, zij is “een gave, een geschenk van de Heilige 
Geest”, en zij “heeft een naam: de hoop, dat is Jezus”.  
 
Wij mogen met deze woorden ons getroost weten, juist in 
deze moeilijke tijden, vol van onzekerheden. Mogen wij 
onze hoop Christus verwachten, en tegelijkertijd, een 
teken van hoop zijn, daar waar wanhoop is. 
 

Andy Garcia 

 

  
24 december Herdertjestocht Heugem 
Aanvang 17.00 uur, vertrek Gronsvelderweg 140 (Vitala+). 
Muzikale kerstverhaal tocht door Heugem. 
Kinderen mogen zich verkleden als herder of engel en je mag een 
lampion meenemen. 
 

Kerststal bezoeken in Heugem met kinderwedstrijd 
Van 27 dec. t/m 30 december van 14-17 uur kerststal bezoeken. 
In de parochiekerk St. Michael Heugem, Heugemer Pastoorstraat 15. 
Voor meer informatie zie www.parochieheugem.nl 

http://www.parochieheugem.nl/
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STICHTING RUGGESTEUN 

VAN DE BASILIEK MEERSSEN 
 

Stichting Ruggesteun is een vrijwilligers-
organisatie, opgericht door het kerkbestuur van 
de Basiliek van Meerssen, die klaarstaat voor 
inwoners van Groot Meerssen met een krappe 
beurs.  
 
Sinds 2004 werd structurele hulp aan mensen met een 
smalle beurs geboden en in 2015 is hier de Stichting 
Ruggesteun van de Basiliek voor opgericht. Ook in 
Meerssen is (onzichtbare) armoede een probleem. 
Wekelijks komen gezinnen, alleenstaanden en ouderen geld 
te kort. Stichting Ruggesteun van de Basiliek biedt hen 
letterlijk een ‘steuntje in de rug’, door hun bij te staan met 
voedselpakketten, kleding, fietsen, en meer. Daarbij is er 
speciaal aandacht voor kinderen en de jeugd. Wekelijks 
worden er voedselpakketten uitgedeeld. In 2022 hebben 
we aan ongeveer 125 personen, waaronder 50 kinderen 
voedselpakketten uitgedeeld. De jongste is 8 maanden en 
de oudste 82 jaar. Deze personen krijgen ook kleding en 
schoeisel en fietsen. De stichting is vrijwel volledig 
afhankelijk van donaties in geld en goederen. Alle kleding 
die ingeleverd wordt, wordt nagekeken en gesorteerd door 
een groep enthousiaste vrijwilligers. De klanten van de 
Ruggesteun kunnen uit deze kleding hun keuze maken. 
De kleding die overblijft wordt verkocht in onze tweede-
handswinkel. Sinds ruim een jaar hebben we een mooi 
pand in het centrum tot onze beschikking, waar we een 
tweedehandswinkel runnen. Deze verkoopt de producten 
die over blijven nadat onze klanten hun keuze gemaakt 
hebben. Tegen zeer lage prijzen kan men hier kleding en 
schoeisel kopen. Maar ook een uitgebreide collectie 
speelgoed en baby-artikelen is te 
koop. De kinderen van onze 
doelgroep mogen hier ook 
regelmatig speelgoed uitzoeken. 
Deze winkel is 4 dagen per week 
geopend en wordt bemand met 
een geweldige groep vrijwilligers. 
Daarnaast staan vrijwilligers 
iedere donderdag op de 
weekmarkt in Meerssen. 
De inkomsten van de winkel en 
markt worden geheel besteed 
aan de inkoop voor de voedsel-
pakketten. Een andere groep 
vrijwilligers is verantwoordelijk 

voor de fietsenkelder. Oude fietsen worden ingenomen en 
helemaal opgeknapt. Deze worden dan ook weer ter 
beschikking gesteld aan onze klanten. Voor de kinderen 
worden er een aantal keren per jaar activiteiten 
georganiseerd. In de afgelopen zomer zijn we met bussen 
naar de Efteling geweest, waar we een fantastische dag 
hadden. De kinderen kunnen dan na de vakantie vertellen 
over wat ze meegemaakt hebben, al zijn ze niet echt op 
vakantie gegaan. De kleinste kinderen worden door 
Sinterklaas ontvangen tijdens een gezellige middag en 
verrast met een cadeautje naar keuze. De oudere jeugd 
gaat mee naar de film. Er worden door het jaar uitjes naar 
bijvoorbeeld de film voor de verschillende leeftijdsgroepen 
georganiseerd. In samenwerking met de speeltuin St. 
Joseph, krijgen kinderen een abonnement voor de 
speeltuin, en het zwembad in Meerssen stelt vrijkaarten ter 
beschikking. Er is een grote groep Oekraïense vluchtelingen 
in de Meerssense gemeenschap opgenomen.  
 
Ook hun kinderen worden uitgenodigd voor onze 
activiteiten. In december zullen er speciale acties 
plaatsvinden om enerzijds mensen te attenderen op de 
mogelijkheden die Stichting Ruggesteun voor hun te 
bieden heeft en om geld en goederen op te halen om de 
stichting draaiende te houden. De gezinnen die in de 
bijstand zitten en niet bij ons aangesloten zijn krijgen een 
brief waarmee ze een speciaal pakket voor december 
kunnen afhalen. Er wordt ook een high tea aangeboden, 
samen met de Ketel, een van de huiskamerprojecten in 
Meerssen. Onze eigen klanten krijgen met Kerstmis een 
extra mooi pakket om dit feest passend te kunnen vieren. 
Op 17 december is er door de ondernemersvereniging van 
Meerssen en MeerVandaag, de lokale omroep, een grote 
kerstactie opgezet in het centrum van Meerssen: 
‘Keersmes in Meersje’. Tijdens dit evenement is er een 
grote actie met inzamelen van geld en pakketten met 
houdbare producten. Er worden ook kaarsen van de 
Basiliek verkocht voor de mensen die iemand een lichtje 
willen brengen. Wafels en Glühwein worden verkocht. 
Alle opbrengsten gaan naar de Stichting Ruggesteun.  
 
Stichting Ruggesteun is goed ingebed in de Meerssense 
gemeenschap. De inwoners van Meerssen dragen haar 
een warm hart toe. Vele vrijwilligers maken het mogelijk 

om al deze activiteiten 
te ontplooien. We zijn 
hier zeer dankbaar 
voor en hopen nog lang 
door te kunnen gaan 
met deze activiteiten.  
 
Meer informatie is te 
vinden op: 
 
www.ruggesteun-
meerssen.nl 
  

 

http://www.ruggesteunmeerssen.n/
http://www.ruggesteunmeerssen.n/


 
 

 

P
ag

in
a 

 Z
ev

en
en

ve
er

ti
gs

te
 ja

ar
ga

n
g,

  n
u

m
m

er
 4

, K
er

st
n

u
m

m
er

 2
0

2
2

: “
H

O
O

P
”

 

12 

 

P E R S B E R I C H T 
 

Contact:  

Broederschap Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee  

De heer Luc Vosters, vice-voorzitter  

Telefoon: 06 819 11 641  
 

Bidweg van de Sterre der Zee in Maastricht wordt  

bijgeschreven in de Inventaris Immaterieel Erfgoed  

Nederland 

 

De Bidweg van de Sterre der Zee in Maastricht kan worden bijgeschreven in de zogenaamde Inventaris Immaterieel 

Erfgoed Nederland. Tot dat oordeel kwam een onafhankelijke toetsingscommissie na tussenkomst van het 

Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland te Arnhem. De Broederschap van de Onbevlekte Ontvangenis van 

Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee en het kerkbestuur van de parochiefederatie Onze Lieve Vrouw – Sint Pieter 

hadden het kenniscentrum daar om gevraagd, daartoe gesteund door zeven ondersteuners. De bijschrijving in de 

inventaris is belangrijk. Daarmee willen de Broederschap en het kerkbestuur de Bidweg met al zijn religieuze, 

historische en culturele waarden in stand houden en doorgeven aan toekomstige generaties. Daarvoor is een 

borgingsplan opgesteld. Dat plan bevat tal van acties, onder meer op het gebied van bewustwording, promotie en 

communicatie. Ook op het gebied van educatie en kennisoverdracht kent het borgingsplan maatregelen die de 

toekomst van de Bidweg moeten waarborgen. De Bidweg van de Sterre der Zee staat in een traditie van vijf eeuwen 

oude volksdevotie en behoort daarmee tot het oudste religieus-culturele erfgoed van Maastricht. Bij de Broederschap 

en het kerkbestuur zijn ze bijzonder verheugd over de komende bijschrijving in de inventaris. “Op naar de volgende 

vijf eeuwen”, zo meent Luc Vosters, vice-voorzitter van de Broederschap en kartrekker van de Bidweg van de Sterre 

der Zee als immaterieel erfgoed. De Bidweg is een eeuwenoude vaste route in het centrum van Maastricht. 

De Bidweg begint in de kaarsenkapel van Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee en keert daar ook weer terug. Tijdens het 

lopen van de Bidweg wordt gebeden. De route van de Bidweg is gemarkeerd door gevelstenen met Mariabeelden. 

Jaarlijks op 10 oktober wordt bij gelegenheid van het Bisdomfeest van Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee de Grote 

Bidweg gelopen in de vorm van een processie met het beeld van Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee. De Kleine 

Bidweg (zonder het beeld) wordt elke eerste zaterdag van de maand groepsgewijs gelopen. Aanleiding zijn thema’s, 

actuele gebeurtenissen en bijzondere noden, zoals de wereldvrede, mensen die te lijden hebben onder oorlog en 

geweld, ernstig zieken, eenzaamheid (niet alleen onder ouderen, maar ook onder jongeren). Daarmee is de Bidweg 

ook een manier om sociaalmaatschappelijke bewogenheid tot uiting te brengen en standpunten uit te dragen.  

De Kleine Bidweg kan ook individueel 24/7 worden gelopen, bijvoorbeeld voor eigen persoonlijke intenties. In 2021 

was de Bidweg al opgenomen in het zogeheten Netwerk Immaterieel Erfgoed Nederland.  

 

  Daarmee heeft de Broederschap 

tot uiting willen brengen zich 

bewust te zijn van de religieuze, 

historische en culturele rijkdom 

van de Bidweg. Met de 

bijschrijving in de Inventaris 

Immaterieel Erfgoed Nederland 

willen Broederschap en 

kerkbestuur dus een stap verder 

gaan en de Bidweg met al zijn 

waarden doorgeven aan 

toekomstige generaties. 

De feitelijke bijschrijving in de 

Inventaris door de directeur van 

het kenniscentrum volgt later 

tijdens een plechtig moment  

in Maastricht. 

De Driekoningenviering zal op 

7 januari 2023 om 17.00 uur in de 

O.L.V. basiliek plaatsvinden. 
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VERBOUWING IN DE 

ST. THERESIAKERK  
De verbouwing van de St. Theresia-
kerk als oefenlocatie voor de 
Philharmonie Zuidnederland (PZN) 
gaat de laatste fase in. In de kerk is 
het nieuwe podium met de tech-
nische installaties voor verwarmen 
en ventileren vrijwel klaar. De klank-
kaatsers zijn aangebracht en de 
bogen van de kruisweg en van de 
achterzijde van de kerkzaal zijn 
vanwege akoestische voorzieningen 
fraai tussen de pilaren “dichtgezet”, 
maar wel op een zodanige wijze dat 
de contouren goed zichtbaar blijven.  
Dat geldt trouwens voor de gehele 
verbouwing in de kerkruimte. Alle 
voorzieningen voor PZN zijn 
reversibel, dat wil zeggen; vrij 
eenvoudig weer te verwijderen. 
De kerkruimte blijft daarmee 
herkenbaar als kerk, een belangrijke 
voorwaarde voor de verbouwing.  
 
De verbinding naar de kantoren is nu 
rand voorwaardelijk gemaakt met 
een opening in de vloer van de 
vroegere meisjeskapel. Er wordt een 
stalen trap geplaatst. Met de 
gemeente en PZN wordt overlegd 
welke isolerende maatregelen 
getroffen moeten worden, ook in 
relatie met de akoestische 
maatregelen. Het gaat dan om 
voorzetramen voor de glas in lood 
ramen. Dit zal met grote 
zorgvuldigheid moeten geschieden. 
Voor PZN blijft de akoestiek 
natuurlijk het belangrijkste. De lat 
ligt daarbij hoog. De concertzaal-
kwaliteit van het Muziekgebouw in 
Eindhoven geldt daarbij als 
referentie.  
 
Het kantoor, de voormalige ruimtes 
onder de kerk aan de d’Artagnanlaan 
en de ruimtes aan de Athoslaan, 
die door een mooie verbinding, 
ontworpen door architectenbureau 
CB5, nu met elkaar zijn verbonden, 
zijn  15 oktober jl. in de vorm van 
casco-plus opgeleverd. PZN gaat nu 
zelf aan de slag met de inrichting van 
deze ruimtes.  
 

Inmiddels zijn we begonnen met een 
plan van aanpak voor de nieuwe 
entree van de St. Theresia-Jozef-
kapel. De contouren daarvan zijn al 
zichtbaar. We zullen daarbij ook 
herkenbare religieuze elementen uit 
de St. Jozefkerk aanbrengen. Vanuit 
de nieuwe kerkruimte ontstaat een 
mooie zicht op het priesterkoor, dat 
via een mobiele klankkaatser van de 
grote kerkruimte gescheiden wordt. 
De intimiteit van de nieuwe kerk-
ruimte is al goed voelbaar. Voor de 
winterperiode zullen nieuwe 
warmtevoorzieningen worden 
aangebracht.  
Tevens maken we een plan om de 
keuken en de sacristie aan te passen 
naar de behoeften van deze tijd. 
De bedoeling is dat de nieuwe kerk-

ruimte, in combinatie met de 
sacristie en de keuken, een gezellige 
ontmoetingsruimte voor onze 
parochianen en buurtbewoners 
wordt. De nieuw opgerichte werk-
groep “Verandering en Toekomst” 
zal nauw betrokken worden bij de 
planning en aanpassing van deze 
ruimtes. De indrukwekkende 
boeken- en cd-collectie zijn door de 
familie van pastoor Van den Berg 
aan de parochie ter beschikking 
gesteld. Wij kijken hoe we een soort 
bibliotheek kunnen inrichten zodat 
parochianen in de toekomst, daar 
naar behoefte, ook gebruik van 
kunnen maken.  
Met de buurtbewoners aan de 
Athoslaan zijn al de eerste 
gesprekken gestart voor de aanpak 
van de buitenruimten zowel aan de 
voor- als achterzijde van het kerk-
gebouw. Een groot compliment 
moet worden gemaakt aan de leden 
van de Fanfare St. Servatius, die in 4 
zaterdagochtenden veel onkruid en 
overtollig groen hebben opgeruimd. 
Een mooi voorbeeld van samen-
werken in onze Levende Gemeen-
schap. Op 10 september is de buurt 
verder aan de slag gegaan.  
Heeft U vragen of zou U graag ook 
willen deelnemen aan de 
verschillende projectactiviteiten, 
laat het ons dan weten. U bent van 
harte uitgenodigd! We hebben nog 
vele handjes nodig om onze 
parochie na de verbouwing weer 
een nieuwe start en perspectief te 
bieden.  
Naast het verbouwen is vooral het 
samenwerken en het samen zorg 
dragen voor ons parochiaal leven 
erg inspirerend, zoals uit de 
verschillende gesprekken al is 
gebleken.  
U kunt zich aanmelden via e-mail: 
info.theresiamaastricht@gmail.com 
of middels het contactformulier op 
de website 
www.theresiakerkmaastricht.nl. 
Bovendien vindt u in de St. 
Theresia-Jozefkapel een ideeënbus 
waarin u al uw ideeën, voorstellen 
etc. kunt deponeren. Natuurlijk mag 
u ook altijd een van de leden van de 
werkgroep of een van de kerk-
bestuursleden aanspreken.  
 

Het kerkbestuur 

Zicht op bogen 

Zicht op altaar 

Kapel 
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Parochiefederatie Johannes Paulus II, Maastricht 
Website www.jpmaastricht.nl 
 

Pastoraal team 
Pastoor R. Schols: ☏ 06-51586223, pastoor@jpmaastricht.nl 
Kapelaan: Diaken Vincent Kumar kapelaan@jpmaastricht.nl 
Diaken Jos: diakenvalke@jpmaastricht.nl 

Kees Bekker: ☏ 06-54730903,  diakenbekker@jpmaastricht.nl 
Catechiste:   Zuster Johanna, zusterjohanna@jpmaastricht.nl  
 

 

NIEUWE KAPELAAN IN DE FEDERATIE JOHANNES PAULUS II, MAASTRICHT  
KAPELAAN VINCENT KUMAR STELT ZICH VOOR  
 

Onze nieuwe kapelaan heeft inmiddels zijn intrek genomen in de kapelanie aan 
het Pottorieplein.  Hij heeft op de vrijwilligersdag met velen kennis mogen 
maken. Hopelijk gaat het hem de komende tijd goed in onze federatie en kan 
hij velen inspireren in het geloof in Jezus Christus. Wij wensen hem een mooie 
tijd toe in onze federatie. Kapelaan Vincent, van harte welkom. Hieronder stelt 
hij zich voor.  
 
Ik wil mij graag aan u voorstellen. Ik ben Vincent Kumar. Ik ben een onlangs 
gewijde diaken. Ik heb mijn opleiding in Rolduc afgerond. Ik kom uit Kerala in 
India. Ik groeide op in een vissersfamilie. Ik heb nog een broer en een zus. 
In mijn jeugd kreeg ik veel steun van het geloof. Elke dag nam ik deel aan de 
Heilige Mis en ’s avonds baden wij de rozenkrans met het hele gezin. Ook werd ik 
geïnspireerd door enkele priesters die in mijn parochie werkzaam waren. Ik wilde 
ook graag priester worden om voor de mensen te leven, hen te dienen en naar de 
goddelijke liefde te leiden. 
Ik werd op 12 augustus van dit jaar tot diaken gewijd in mijn eigen bisdom 
Trivandrum in Kerala. En ik vind het heel fijn om mijn eerste benoeming in deze 
parochies als kapelaan te ontvangen. Ik bid dat Heilige Moeder Maria ons altijd 
zal leiden in al onze levenssituaties. Laten we samen bidden als één gemeenschap 
zodat we mogen groeien in liefde, geloof en hoop. 
Kapelaan Vincent Kumar.  

VERWARMING KERKEN FEDERATIE JOHANNES PAULUS II  
Het zal u niet ontgaan zijn dat de gaskosten het komend jaar uit de pan gaan rijzen tot 
ongekende hoogte. Het kerkbestuur van de federatie Johannes Paulus II, heeft een 
vooraankondiging gekregen dat de gasprijzen komend jaar drie tot vier keer hoger kunnen 
gaan uitpakken. Dit zal met de huidige inkomst onmogelijk zijn om deze te betallen. 
Het kerkbestuur is daarom opzoek gegaan naar een alternatief. We hebben gekozen voor 
warmhoud kussens. Deze zullen zowel het zitvlak als het de rugleuning van de bank of stoel 
warm houden, zodra u erop gaat zitten. Dit gaat ervoor zorgen dat de warmte alleen daar is, 
waar het ook nodig is. De verwarming zullen wij daarom niet aanzetten en besparen op deze 
manier in de gaskosten.  
 
Het zou natuurlijk te gek zijn als alleen in de kerk de verwarming uitgaat en op de pastorie geen maatregelen zouden worden 
getroffen. Ook de pastoor zal ook gaan besparen. De thermostaat van de verwarming in de pastorie is lager  gezet en het 
douchen wordt verminderd. De buitenverlichting aan de pastorie tijdens de kerst zal dit jaar niet aangaan. Op het dak van de 
kapelanie in Pottenberg zijn zonnepanelen geplaatst. De kapelaan heeft dus groene stroom. We wekken hier genoeg stroom op 
die ook bedoeld is voor de huizen die wij daar verhuren.  
Hopelijk komen wij zo betaalbaar door de winter heen en zorgen wij dat alles betaalbaar blijft. We kunnen de aanschaf van de 
warmhoudkussens terug verdienen in twee jaar met de huidige gaskosten. Als de kosten stijgen zal het terugbetaaltermijn  
sneller zijn. Dit geeft hoop op het beheersen van de kosten in de toekomst. Het kerkbestuur is helaas ook genoodzaakt naar de 
beurs te kijken. Met het dalen van de inkomsten en stijgen van uitgaven kunnen we niet werkloos toekijken en niets 
ondernemen. Dat zou geen hoop voor de toekomst bieden, maar het zou de deuren sluiten.  

mailto:diakenbekker@jpmaastricht.nl
mailto:zusterjohanna@jpmaastricht.nl
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LIFE TEEN HOOP VOOR DE TOEKOMST 
 
In onze federatie kijken wij naar de toekomst. Wij willen ook in de toekomst kerk 
zijn. Daarom zetten wij onze speerpunten van het pastoraal op de toekomst. Dat 
betekent dat we de jeugd zien als onze toekomst. We zetten dus in op catechese en 
ander vormen van geloofsbeleving voor de jeugd. Onze cateceseprojekten zijn 
bestaan daarom niet alleen uit lessen waar je iets leert over het geloof. 
We proberen de jeugd en hun ouders ook het geloof te laten beleven. Daarom zijn er 
niet alleen lessen, maar ook verschillende activiteiten, zoals St Maarten, Kerst-
viering, kinderen bidden voor kinderen, Kinderkruisweg enzovoort. 
Vormselvoorbereiding houdt ook in dat je deelneemt aan de lifeteen activiteiten. 
Deze zijn een keer per maand op de tweede zaterdag van de maand. Jongeren die 
deelnemen aan deze activiteiten geven aan zich hier welkom te weten en komen 
graag naar de maandelijkse bijeenkomsten.  
 

Life teen geeft hoop in de toekomst     

 

Wij zien jou graag bij Life Teen! 
H. Mis met muziek gemaakt door en voor 

jongeren. 
Aansluitend programma 

voor tieners in het Jeugdhonk tot 21.00 uur. 
 

Iedere 2e zaterdag 
van de maand (m.u.v. april) 

tussen 18.30 uur – 21.00 uur 
 

DATUMS 2022-2023 
 

10 december, 14 januari 
11 februari, 11 maart 

1 april, 13 mei 
10 juni, 8 juli 

 

DEKEN HANNEMAN 
STICHTING 

 
De Deken Hanneman Stichting 

werkt in Maastricht  
en koppelt betrouwbare 

vrijwilligers aan 

 mensen die wat extra hulp 
nodig hebben in hun 

thuissituatie.  
Denk aan klusjes in huis, dingen 

regelen, gezelschap. 
 

Dit kunnen we alleen doen met 
TOP vrijwilligers, dus meld u 

snel aan als u ook 
 een paar uurtjes per maand vrij 

wil maken voor een ander! 
 

https://dekenhannemanstichting.nl
/home.html 

https://dekenhannemanstichting.nl/home.html
https://dekenhannemanstichting.nl/home.html
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Wij werken aan het in de lucht 
brengen van een website voor ons 

dekenaat. 
www.rkmaastricht.nl 
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Pastoor René Schols werd tijdens een plechtige 
Eucharistieviering op 26 nov. ook pastoor van de Parochie 

Anna-Lambertus, Theresia- en St. Jozef 

Borstbeeld Sint Lambertus naar Hengelo 
Zondag 27 november vertrokken delegaties van dragersgilde en broederschap St. Lambertus samen met het 

borstbeeld van St. Lambertus naar Hengelo. Daar werd gevierd dat de St. Lambertuskerk 25 jaar basiliek is en 
men wilde daar graag de echte Lambertus bij hebben. 

Een mooie viering, feestelijke viering voorgegaan door Mgr. Woorts, hulpbisschop van Utrecht en pastoor 
Jurgen Jansen in een ijskoude kerk. De sfeer en het onthaal in Hengelo waren echter heel warm. 

De buste van St. Lambertus had veel bekijks, de burgemeester van Hengelo probeerde tijdens zijn 
felicitatietoespaak zelfs het beeld in Hengelo te houden, maar daar werd door de Maastrichtenaren 

een stokje voor gestoken! 
Voor de vertegenwoordigers van onze parochie een vermoeiende, maar waardevolle dag. 

Het borstbeeld van Sint Lambertus 
staat in de kapel van de 
Anna-Lambertuskerk. 

Het bestuur van het Dekenaat 
vraagt vriendelijk om u te abonneren 

 op de digitale versie van het  
Dekenaal Nieuws.  

Dat kan heel makkelijk met een mailtje 
naar: dekenaat.maastricht@gmail.com 

en zo reduceren wij het aantal  
papieren exemplaren. 

http://www.rkmaastricht.nl/
mailto:dekenaat.maastricht@gmail.com
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