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Noli me tangere
In het Evangelie van Johannes was Maria
Magdalena, op de dag van de verrijzenis,
aan het huilen in de tuin, die naast het
graf van Jezus lag. De andere vrouwen
waren weggegaan, maar niet Maria. Maria
was hopeloos. Zonder Jezus had haar
leven geen enkele zin meer. Maar toen
verscheen Jezus en hij riep Maria bij haar
naam. Die bekende stem, zo vol liefde
raakte meteen het hart van Maria en ze
herkende hem. Maar toen zij hem wilde
omarmen, Jezus wilde vastpakken om
hem nooit meer los te laten, zei Jezus tegen haar: “Noli me tangere”,
“Raak me niet aan”.
In deze tijd weten wij wel hoe Maria zich zal hebben gevoeld toen
Jezus weigerde zich te laten aanraken. Het was net alsof Jezus zei:
“Maria, alstublieft, anderhalf meter afstand houden”. Lichamelijk
contact is essentieel in menselijke relaties. De nieuwe “anderhalvemeter-maatschappij” verplicht ons tot een soort virtuele relatie. Wel
zien, luisteren, spreken, maar geen contact. Niemand weet wie het
virus heeft of niet; zelfs wijzelf weten het niet. Onze verhoudingen zijn
daarom door angst getekend.
Maria wil Jezus in zijn menselijkheid aanraken, de oude Jezus die ze
had leren kennen, wilde zij vasthouden. Maar Jezus laat na de
verrijzenis, ook in zijn lichamelijke gestalte, zijn God-zijn zien. Maria
moet opnieuw leren hoe ze zich moet verhouden tot de verrezen
Jezus. Zij moet een geestelijke relatie met hem aangaan. Zo’n relatie
is niet minder maar meer. Zij geeft een diepere, sterkere band met
Jezus dan welke ze tevoren met hem had. Van nu af aan zal Jezus,
ook al is hij niet lichamelijk tegenwoordig, in haar hart volledig
aanwezig zijn.

Ook wij mogen opnieuw leren hoe we met elkaar kunnen omgaan. In
de “anderhalve-meter-maatschappij” streven wij niet naar minder,
maar naar diepere en sterkere relaties: geestelijke relaties. Wij
vermijden lichamelijk contact, maar wij kunnen wel met onze ziel het
hart van de ander aanraken. Laten wij onze omgang met anderen niet
door angst bepalen, maar door een grotere zorg en liefde voor elkaar.
Kapelaan Miguel

‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’
U bent weer welkom!
De Nederlandse bisschoppen hebben onlangs de maatregelen in
verband met de coronaepidemie aangepast. In het algemeen wijzen
de bisschoppen nog eens op: de anderhalve meter regel, handen
reinigen, hoesten en niezen in de ellenboog, gebruik van papieren
zakdoekjes, thuis blijven bij verkoudheidsklachten en/of verhoging.
“Degenen die deelnemen aan vieringen doen dat op eigen risico.”
Met ingang van 1 juni 2020, tweede pinksterdag, zijn de H.H. Missen
in de basiliek van O.L. Vrouw en de kerken van St. Pieter weer beperkt
toegankelijk. De tijden van de H.H. Missen op de zondagen en de
weekdagen zijn weer zoals voorheen. Er zijn enkele beperkingen.
-

-

-
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Vanaf 1 juni kunnen maximaal 30 gelovigen aan een H. Mis
deelnemen, vanaf 1 juli maximaal 100 gelovigen (exclusief
degenen die een functie bij de H. Mis vervullen).
Vanwege het kleine aantal van 30 gelovigen dient u in
juni de deelname aan een H. Mis op zaterdagavond of op
zondag te reserveren. Reserveren kan bij het
parochiekantoor, liefst per mail
(info@parochiesintpieter.nl) of telefonisch (0433214694) vóór vrijdag 12.00 uur. Indien een H. Mis ‘vol’
is, krijgt u bericht en een doorverwijzing naar een
andere H. Mis op zondag of een weekdag.
U dient de reservering elke week te hernieuwen.
De deelname aan een H. Mis op de weekdagen hoeft u niet te
reserveren.
Indien u corona-gerelateerde gezondheidsklachten heeft,
verzoeken wij u om niet te reserveren en/of naar de H. Mis te
komen, maar de H. Mis via de livestreaming op de website van
Onze Lieve Vrouw te volgen.

-

-

-

-

-

-

In het kerkgebouw dient u steeds de voorgeschreven afstand
van anderhalve meter in acht te nemen. Op de kerkbanken zijn
witte stickers aangebracht op de plekken waar u (individueel)
kunt gaan zitten. Paren en gezinnen kunnen wel naast elkaar
zitten.
In de basiliek van Onze Lieve Vrouw is de ingang voor de
zondagsmissen aan de achterkant via de Stokstraat (door de
week gewone ingang). In de kerken van St. Pieter is de
gewone ingang. Een gastheer/gastvrouw zal u bij de
binnenkomst behulpzaam zijn.
U kunt bij binnenkomst uw handen ontsmetten (een
ontsmettingsmiddel is aanwezig). Tijdens de vieringen dienen
alle vormen van direct lichamelijk contact te worden vermeden.
De bijdrage aan de collecte gebeurt via een collectemandje bij
de uitgang of via een bankoverschrijving thuis.
Tijdens de H.H. Missen is voorlopig geen koorzang, samenzang
of muziek van groepen. Muziek en zang worden verzorgd door
een organist, cantor, solist of musicus.
Tijdens de H.H. Missen wordt de H. Communie uitgedeeld vanaf
sacramentszondag, 14 juni 2020. Bij het ter communie gaan
dient de voorgeschreven afstand van anderhalve meter in acht
genomen te worden. Er is alleen handcommunie mogelijk. Er is
geen kelkcommunie.
Een kerkelijke uitvaart met H. Mis of gebedsdienst is altijd
mogelijk, maar met inachtneming van het genoemde maximum
aantal deelnemers en de voorzichtigheidsmaatregelen.

Let u op de tijden en plaatsen van de H.H. Missen in de liturgische
kalender. De H. Mis van 9.00 uur op woensdag in de St.
Lambertuskapel is verplaatst naar de dagkapel van de kerk St. Pieter
Beneden. U kunt ook altijd de H. Mis volgen via de livestreaming op de
website van Onze Lieve Vrouw, op weekdagen om 9.30 uur en op
zondagen om 9.00 uur, 10.00 uur en 11.30 uur (www.sterre-derzee.nl/uitzendingen).
Wat betreft de andere sacramenten en vieringen (doopsel, huwelijk,
biecht, ziekenzalving, ziekencommunie) kunt u contact opnemen met
het parochiekantoor of met de priesters.
Wij zijn blij u weer te mogen begroeten in onze kerken. Welkom!
Pastoor Jan Vries
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Kerk en Wereld - Nog zoveel moois en zoveel goeds!
Als je in deze bijzondere tijden probeert toch wat lichtpuntjes te
ontdekken, dan zul je ze vinden ook! Echt waar!
Kijk alleen maar eens buiten goed om je heen. En wat
zie je? Bomen, die onderhand hun “zomerkleren” weer
hebben aangetrokken, kleurig, geurig vers groen,
uitbundig bloeiende rozen, de lucht die blauwer is dan
ooit. Een dikke zoemende bij rond de paarse lavendel en
een vroege vlinder, die onbekommerd rondfladdert. Meesjes en
merels. Zij hebben geen songfestival nodig. Ze winnen allemaal,
voortdurend! Douze points! Zwevende zwaluwen: Intelligente
lockdown? Nóóit van gehoord! Ze zwaaien en zwieren door de lucht,
zich onderweg te goed doend aan een maaltje steekgrage muggen.
Ach, er is nog zoveel moois!
Neem nou de goedgeefsheid waarmee u ook dit jaar weer de
traditionele VASTENACTIE hebt omarmd. De opbrengst was weer
verrassend nl. € 9.154,68. Namens de mensen in Malawi, en vooral
ook de jongeren, willen wij u dan ook heel hartelijk bedanken voor uw
royale bijdragen. U hebt ook nu weer uw reputatie van gulle gevers
méér dan waar gemaakt. Heel veel dank daarvoor!
Er is toch wel één schaduwkantje: onze “kas” is nu weer bijna leeg.
We moeten weer opnieuw gaan “sparen” voor onze andere goede
doelen. Helpt u ons weer een beetje?
Ons banknr.: NL05ABNA0640183107 t.n.v. Kerk en Wereld OLV
Tenhemelopneming en St. Pieter.
Het blijft nog altijd beter te geven dan te ontvangen!
Jos Burg-Gilissen
Eerste Heilige Communie - 4 oktober 2020
17 mei 2020 was voor de kinderen van de parochies Sint Pieter en
Onze Lieve Vrouw de geplande dag van hun Eerste Heilige Communie.
Jammer genoeg heeft deze feestelijke gebeurtenis vanwege het
coronavirus niet kunnen plaatsvinden.
Met vol vertrouwen in een goede afloop van alle maatregelen hebben
we een nieuwe datum durven plannen.
Mits er tegen die tijd geen nieuwe aanpassingen komen vanuit de
regering of de Nederlandse bisschoppen zal de viering van de Eerste
Heilige Communie gaan plaatsvinden op 4 oktober 2020.
De kinderen zijn heel blij dat het toch gaat gebeuren.
Indien de norm van 100 bezoekers gehandhaafd blijft, zullen alleen de
gezinnen in deze H. Mis aanwezig kunnen zijn.
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Daarom gaan we proberen een livestreaming
te realiseren, zodat opa’s, oma’s,
peetouders, familie, vrienden, buren en
parochianen kunnen meekijken.
We laten dit op tijd weten, zodat iedereen
die deze bijzondere gebeurtenis mee wil
vieren kan afstemmen op de livestreaming.
De kinderen volgen trouw de YouTube
lessen, maken hun huiswerk en doen mee
aan allerlei opdrachtjes. Ze zijn er bijna
klaar voor.
Na de zomervakantie organiseren we nog
een aantal lessen in de kerk.
Mag 4 oktober 2020 voor de aanstaande communicanten een dag
worden om nooit te vergeten. Dat verdienen ze.
Monique Voorvelt

H. Vormsel - 21 november 2020
Het toedienen van het H. Vormsel zal plaatsvinden op zaterdag 21
november 2020 om 18.30 uur door Vormheer Pastoor Vries.
U kunt uw kind aanmelden via de website of telefonisch bij het
parochiekantoor tot uiterlijk 28 augustus 2020.
Begin september starten we met de voorbereidingen.
Zie voor meer informatie www.parochiesintpieter.nl
Vacature interieurverzorger(s)
De parochie St. Pieter zoekt per direct voor haar beide kerken St.
Pieter Boven/St. Pieter Beneden met bijbehorende gebouwen een of
twee ervaren interieurverzorger(s). Tijdsinvestering totaal 15 uur per
week. Salariëring vindt plaats conform de richtlijnen van het Bisdom.
Belangstellenden kunnen bellen/mailen met het Parochiekantoor,
T: 043-3214694 (tijdens openingstijden) M: info@parochiesintpieter.nl
Inzamelactie voor de Voedselbank Zuid-Limburg
De inzamelactie duurt nog t/m 3 juni 2020.
Wij bedanken iedereen die hier aan mee heeft gedaan.
De voedselbank was hier heel blij mee.

5

LITURGISCHE KALENDER EN INTENTIES
OLV = Onze Lieve Vrouw; SPBE = Sint Pieter Beneden;
SPBO = Sint Pieter Boven; Lamb = Lambertuskapel
G = Gedachtenis, VG = Vrije Gedachtenis, F = Feest
De misintenties worden vanaf 1 juni 2020 weer gelezen in de
opgegeven kerk. Voor misintenties die te goed zijn kunt u contact
opnemen met het parochiekantoor om deze in te plannen.
Zaterdag 30 mei
OLV
9.30 Gezongen H. Mis t.e.v. Maria Sterre der Zee
OLV
15.30-16.30 Biechtgelegenheid of volgens afspraak met de
pastoor of kapelaan
Zondag 31 mei - Hoogfeest van Pinksteren
Ev: Joh. 7, 37-39
OLV 10.00 Hoogmis; jrd Jo en Mimi Henket-Spee (st); echtelieden
Bèr en Jeannette Spronck-Pleumeekers (st); Jef en
Maria Ritzen-Dingelstadt (st); Gré en Bèr Duys
Vanaf vandaag zijn de H.H. Missen weer toegankelijk voor
maximaal 30 personen; u dient deelname aan de H. Mis op
zaterdagavond en zondag te reserveren via parochiekantoor
Maandag 1 juni - Tweede Pinksterdag - Heilige Maria, Moeder van
de Kerk (G)
OLV
9.30 H. Mis; overl. ouders Theo en Jos Bovens-Olivers
OLV 11.00 Hoogmis
SPBE 11.15 Hoogmis
Dinsdag 2 juni
OLV
9.30 H. Mis
SPBE 18.40 Vespers
SPBE 19.00 H. Mis
Woensdag 3 juni - H. Carolus Lwanga en gezellen, martelaren G)
STPBE 9.00 H. Mis (NB niet in de Lambertus kapel, maar in de
dagkapel van St. Pieter Beneden)
OLV
9.30 H. Mis
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Donderdag 4 juni - Onze Heer Jezus Christus, Eeuwige Hogepriester
(F)
OLV
9.30 H. Mis
Vrijdag 5 juni - H. Bonifatius, bisschop, en gezellen, martelaren (G)
- eerste vrijdag van de maand
OLV
9.30 H. Mis en aanbidding; echtelieden Hijnens-Guisson (st)
Zaterdag 6 juni - Maria op Zaterdag
OLV
9.30 Gezongen H. Mis t.e.v. Maria Sterre der Zee; voor de
levenden en overleden leden van de Broederschap van
Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee; voor de zielenrust van
Pierre en voor de zaligverklaring van Deken Thijssen
OLV
15.30-16.30 Biechtgelegenheid of volgens afspraak met de
pastoor of kapelaan
OLV 17.00 Engelstalige H. Mis in (NB niet in de crypte, maar in de
kerkruimte)
SPBE 18.30 Gezongen H. Mis
OLV 20.30 H. Mis Neocatechumenale Weg in parochiezaal OLV
Zondag 7 juni - Hoogfeest H. Drie-Eenheid Drievuldigheidszondag
Ev: Joh. 3, 16-18
OLV
9.00 H. Mis; overl. van de fam. Peltzer (st)
SPBO 9.45 Hoogmis; Hub en Mieke Albert-van de Burgt
OLV 10.00 Hoogmis; zwd Truus Thehu-Quaring;
SPBE 11.15 Hoogmis
OLV 11.30 Gezongen H. Mis; jrd fam. Lodewick-Huysmans (st);
SPBE 18.00 Spaanstalige mis
Maandag 8 juni
OLV
9.30 H. Mis
Dinsdag 9 juni - H. Efrem, diaken en kerkleraar (VG)
OLV
9.30 H. Mis; jrd Frans en Mia Schreurs-Janss; Oud-Pastoor
Theunissen (st)
SPBE 18.40 Vespers
SPBE 19.00 H. Mis; Michel en Marthe Debats-Muller
Woensdag 10 juni
STPBE 9.00 H. Mis (in de dagkapel van St. Pieter Beneden)
OLV
9.30 H. Mis Bijzondere intentie
7

Donderdag 11 juni - H. Barnabas, apostel (G)
OLV
9.30 H. Mis
Vrijdag 12 juni
OLV
9.30 H. Mis; Ter ere van H. Hart (st)
Zaterdag 13 juni - H. Antonius van Padua, priester en kerkleraar (G)
OLV
9.30 Gezongen H. Mis met t.e.v. Maria Sterre der Zee; voor
de zielenrust van Pierre en voor de zaligverklaring van
Deken Thijssen
OLV
15.30-16.30 Biechtgelegenheid of volgens afspraak met de
pastoor of kapelaan
OLV 17.00 Engelstalige H. Mis (in de kerkruimte)
SPBE 18.30 Gezongen H. Mis
OLV 20.30 H. Mis Neocatechumenale Weg in parochiezaal OLV
Zondag 14 juni - Hoogfeest van het Heilig Sacrament van het
Lichaam en Bloed van Christus - Sacramentsdag
Ev: Joh. 6, 51 58
OLV
9.00 H. Mis
SPBO 9.45 Hoogmis
OLV 10.00 Hoogmis; jrd Enny Wijnen;
SPBE 11.15 Hoogmis; Piet en Anna Hijnens-Guisson (st)
OLV 11.30 Gezongen H. Mis
Maandag 15 juni
OLV
9.30 H. Mis; voor Irenaeus v.w. verjaardag
Dinsdag 16 juni
OLV
9.30 H. Mis; Han Gielen (sterfdag 2010)
SPBE 18.40 Vespers
SPBE 19.00 H. Mis
Woensdag 17 juni
STPBE 9.00 H. Mis (in de dagkapel van St. Pieter Beneden)
OLV
9.30 H. Mis
Donderdag 18 juni
OLV
9.30 H. Mis; ter ere van het Kostbaar Bloed van OHJC
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Vrijdag 19 juni - Hoogfeest van het H. Hart van Jezus
OLV
9.30 Gezongen H. Mis
Zaterdag 20 juni - Onbevlekt Hart van Maria (G)
OLV
9.30 Gezongen H. Mis t.e.v. Maria Sterre der Zee
OLV
15.30-16.30 Biechtgelegenheid of volgens afspraak met de
pastoor of kapelaan
OLV 17.00 Engelstalige H. Mis (in de kerkruimte)
SPBE 18.30 Gezongen H. Mis
OLV 20.30 H. Mis Neocatechumenale Weg in parochiezaal OLV
Zondag 21 juni - Twaalfde zondag door het jaar
Ev: Mt. 10, 26-33
OLV
9.00 H. Mis
SPBO 9.45 Hoogmis
OLV 10.00 Hoogmis; Peter Franssen
SPBE 11.15 Hoogmis; Gré en Bèr Duys
OLV 11.30 Gezongen H. Mis
Maandag 22 juni
OLV
9.30 H. Mis
Dinsdag 23 juni
OLV
9.30 H. Mis
SPBE 18.40 Vespers
SPBE 19.00 H. Mis
Woensdag 24 juni - Hoogfeest van de geboorte van de H.
Johannes de Doper
STPBE 9.00 H. Mis (in dagkapel van St. Pieter Beneden)
OLV
9.30 H. Mis
Donderdag 25 juni
OLV
9.30 H. Mis
Vrijdag 26 juni
OLV
9.30 H. Mis
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Zaterdag 27 juni - H. Cyrillus van Alexandrië, bisschop en kerkleraar
(VG)
OLV
9.30 Gezongen H. Mis t.e.v. Maria Sterre der Zee
OLV
15.30-16.30 Biechtgelegenheid of volgens afspraak met de
pastoor of kapelaan
OLV 17.00 Engelstalige H. Mis (in de kerkruimte)
SPBE 18.30 Gezongen H. Mis
OLV 20.30 H. Mis Neocatechumenale Weg in parochiezaal OLV
Zondag 28 juni - Dertiende zondag door het jaar
Ev: Mt. 10, 37-42
In de kerken van St. Pieter:
- viering van het Hoogfeest van de HH. Petrus en Paulus Patroonsfeest
OLV
9.00 H. Mis
SPBO 9.45 Hoogmis - tevens viering van het jubileum van 145 jaar
kerkwijding
OLV 10.00 Hoogmis
SPBE 11.15 Hoogmis
OLV 11.30 Gezongen H. Mis
Maandag 29 juni - Hoogfeest van de HH. Petrus en Paulus,
apostelen
OLV
9.30 H. Mis
Dinsdag 30 juni - Eerste HH. Martelaren van de Kerk van Rome (VG)
OLV
9.30 H. Mis
SPBE 18.40 Vespers
SPBE 19.00 H. Mis
Woensdag 1 juli
STPBE 9.00 H. Mis (in dagkapel van St. Pieter Beneden)
OLV
9.30 H. Mis
Donderdag 2 juli
OLV
9.30 H. Mis
Vrijdag 3 juli - H. Tomas, apostel (F)
OLV
9.30 Gezongen H. Mis en aanbidding
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Zaterdag 4 juli - Maria op Zaterdag
OLV
9.30 Gezongen H. Mis t.e.v. Maria Sterre der Zee; voor de
levenden en overleden leden van de Broederschap van
Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee
OLV
15.30-16.30 Biechtgelegenheid of volgens afspraak met de
pastoor of kapelaan
OLV 17.00 Engelstalige H. Mis (in de kerkruimte)
SPBE 18.30 H. Mis
OLV 20.30 H. Mis Neocatechumenale Weg in parochiezaal OLV

PAROCHIENIEUWS
Overleden
OLV

Tonnie Ackermans, 95 jaar

SINT-PIETER Wybe van der Werf, 92 jaar
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.

BUURTNIEUWS SINT PIETER
Buurtcentrum Sint Pieter - (Adres: Pastoor Kribsweg 14 A)
I.v.m corona is het buurtcentrum St. Pieter dicht geweest. Gezien de nieuwe
ontwikkelingen van regeringszijde en RIVM, is de verwachting dat we beperkt
open zullen gaan de komende periode. Bij meer nieuws worden onze vaste
gebruikers persoonlijk geïnformeerd. Andere belangstellenden wordt gevraagd
om onze website www.buurtcentrumsintpieter.nl in de gaten te houden.
In ieder geval gelden alle algemene maatregelen zoals 1,5 meter afstand,
handen wassen, schoonmaken van de gebruikte materialen etc.
SAMEN willen we dit virus bestrijden!
Bestuur Buurtcentrum Sint Pieter
Kantoor Envida, Glacisweg 1
De spreekuren van Envida gaan tot nader bericht niet door!
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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 M. Pascual 06-26508619; mangelpascual@outlook.com
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; 06-25052515; 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 OLV ma 13-16 uur, di t/m vrij 11-16, za 11-17 uur
Kerkbestuur O.-L.-Vrouw kerkbestuur@sterre-der-zee.nl
Kerkbestuur Sint-Pieter info@parochiesintpieter.nl
Koster OLV M. Pleunis sacristie: 043-3213255; koster@sterre-der-zee.nl
Koster SP Boven Gerard Felix: 06-12033171; felixmarres@gmail.com
Koster SP Beneden Marianne Beekwilder: 043-3213372; 06-81722537;
maxbeekwilder@gmail.com
R.K. Kerkhof Sint-Pieter kerkhofciesp@gmail.com
Beheerders Kerkhof Pierre en Lilian Swaen: tel. 043-3214419; 06-40388778;
pierreswaen@hotmail.com. Storting van grafkosten NL57 INGB 0004011981
t.n.v. Kerkhof Sint Pieter
Werkgroep Kerk en Wereld
Bijdragen voor Kerk en Wereld: NL05ABNA 0640 1831 07 t.n.v. Kerk en
Wereld OLV Tenhemelopneming en St. Pieter
Parochiezaal OLV Stokstraat 46, 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
Storting van kerkbijdragen en misintenties: NL41 SNSB 0858 2429 07
t.n.v. Parochie H. Petrus
Betalingen Onze Lieve Vrouw
Storting van kerkbijdragen: NL73 INGB 0001 0545 51 t.n.v. RK O.L.Vrouwe
Tenhemelopneming
Storting van misintenties en andere betalingen: NL54 ABNA 0576 1185 75
t.n.v. RK PAR O.L.Vrouw
Storting Stichting Vrienden OLV-basiliek: NL12 ABNA 0644 1457 22
Opgeven misintenties en/of kopij
Misintenties en/of kopij voor het parochieblad juli (4-7-2020 t/m 1-8-2020):
t/m vrijdag26-6-2020 12.00 uur, info@parochiesintpieter.nl of info@sterreder-zee.nl
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