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Laat je verrassen: toeval bestaat niet
Je gaat naar de supermarkt van Intratuin en precies op het moment
dat je voor de ingang staat, tref je een gezinnetje dat je al een tijd
niet had gezien. Dan ontstaat er een mooi gesprek en de afspraak om
het tweede kindje te dopen. En dan denk je, dat was geen toeval dat
we elkaar tegenkwamen.
De komende maanden gaan wij, in de voetsporen van de evangelist
Mattheüs, Jezus achterna. Jezus loopt door het land Israël. Een
bepaald doel heeft hij niet. Hij gaat niet ergens naar toe. Natuurlijk
weet Jezus heel goed waar Hij uiteindelijk naar toe gaat, namelijk
Jeruzalem. Maar de lezer van de evangelietekst weet het nog niet. Het
is net als een detectiveroman. De clou van het verhaal staat pas in de
laatste bladzijden.
We gaan de komende maanden iedere zondag lezen over toevallige
ontmoetingen. Het zijn telkens korte verhalen die ons dan weer dit,
dan weer dat onderwerp tot nadenken meegeven.
Jezus laat zich verrassen. Hij weet niet van tevoren wie Hij op zijn
tocht gaat ontmoeten en welke vragen Hij krijgt. Soms is Hij in
gesprek met de apostelen, soms is Hij thuis, soms aan de oever van
het Meer van Galilea, soms preekt Hij tot de menigte, soms zit Hij te
bidden op een eenzame plek, en dan weer is Hij even over de grens,
in Tyrus en Sidon. We komen Hem tegen op de hoeken van de
straten, op het strand van een meer, in een stad in het buitenland. En
wanneer Hij mensen ontmoet, is er altijd een gesprek waarbij Jezus
ingaat op wat de mensen bezig houdt. Iedere keer als Jezus iemand
ontmoet, is die ontmoeting toeval.
Zoals ook wij, als wij gaan wandelen, niet van tevoren weten wie we
gaan ontmoeten. En dan ontmoeten we iemand en we raken in
gesprek, en dan zeggen we wel eens: dat was géén toeval dat we
elkaar hebben getroffen. En we maken een afspraak.
Toeval bestaat niet. En dan doen wij ook als Jezus, open staan voor
ontmoetingen. In al die gewone toevallige ontmoetingen, vertellen wat
ons inspireert, wat ons beweegt, om van daar uit Jezus’ Blijde
Boodschap doorgeven.
Régis de la Haye, diaken

Kerk en Wereld – Zwak voor Zusters
Ik heb een zwak voor zusters. En dat komt omdat ik altijd met ze heb
geboft! Neem nou Zuster Imelda van de tweede klas van de Lagere
School, dat was zo’n lieve zuster! Als je moest huilen, depte ze met
een grote witte zakdoek de traantjes van je gezicht en even later kon
je weer lachen.
Later, op de Middelbare School, werden de zusters Mères, iets
deftiger, maar ook daar waren toch heel aardige bij. Mère Godelieve
b.v., de zangmère, die leerde ons het Slavenkoor zingen, wat wij, de
leerlingen, eigenlijk best wel toepasselijk vonden.
Later, veel later, kwam ik in contact met Zuster Veera, die in Zuid
West India wonderen verricht op het gebied van opvang en opleiding
van meisjes met minder kansen. Ze zette o.m. verpleegstersopleidingen op, waardoor zowel deze meisjes als degenen die ze gaan
verplegen geholpen worden.
En dan Zuster Maria Goretti, HET boegbeeld van de Gorettistichting,
onder meer bekend door de sponsoring van adoptiekindjes in dat
gebied. Door uw steun in het verleden waren wij in staat elf kindjes
financieel te adopteren!
Kerk en Wereld steunt deze zusters, die zoveel goed werk verrichten
daar in dat verre Zuid West India. En u kunt daarbij helpen.
Ons banknummer: NL05ABNA0640183107 t.n.v. Kerk en Wereld OLV
Tenhemelopneming en St. Pieter. Tja, als we ù toch niet hadden!
Jos Burg-Gilissen
Een nieuwe benoeming voor kapelaan Miguel Pascual Coello
Kapelaan Miguel gaat onze parochies, na vier en een half jaar, helaas
verlaten. De bisschop heeft hem een nieuwe benoeming gegeven als
kapelaan in het dekenaat Horst. Samen met de nieuwe deken van
Horst, Wilson Varela Gaviria (tot nu pastoor in Roermond-Oost) gaat
hij pastoraal werken in Horst en Sevenum en de verschillende andere
dorpen van dat dekenaat. Voor onze parochies is het een grote
verandering dat onze vertrouwde en fijne kapelaan Miguel er niet
meer zal zijn, maar voor hemzelf eveneens. Wanneer het afscheid van
de kapelaan zal zijn, is nu nog niet precies bekend, maar zal in ieder
geval pas na de zomervakantie zijn. Wij zullen de datum tijdig bekend
maken. In zijn plaats komt een nieuwe kapelaan, die zijn opleiding
aan het grootseminarie Rolduc net heeft afgesloten en in het najaar
diaken en, Deo volente, volgend jaar priester zal worden gewijd. Zijn
naam is John Ashirvadam, afkomstig uit India, dertig jaar oud.
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Zomerrooster vanaf 12 juli aanstaande
Beste parochianen,
evenals vorig jaar zullen wij ook dit jaar in de weken van de
schoolvakantie een zomerrooster hanteren wat betreft de H.H. Missen.
Het aantal H.H. Missen op zondag in de drie kerken wordt gereduceerd
en qua tijdstip op elkaar afgestemd. Indien nodig kan dan één priester
de H.H. Missen in de drie kerken vieren. Het zomerrooster gaat in op
zondag 12 juli 2020 en ziet als volgt uit:
Zaterdagavond om 17.00 uur Engelstalige H. Mis in de basiliek
Zaterdagavond om 18.30 uur H. Mis in de kerk St. Pieter beneden
Zondag om 8.45 uur H. Mis in de basiliek
Zondag om 9.45 uur H. Mis afwisselend in de kerk van St. Pieter op de
berg en St. Pieter beneden
Zondag om 11.00 uur H. Mis in de basiliek
U kunt in het parochieblad of op de website zien wanneer en waar de
H.H. Missen zijn. U dient er bij het opgeven van de misintenties
rekening mee te houden. Het zomerrooster geldt tot en met zondag
23 augustus, maar zoals het nu uitziet, zullen wij het rooster ná die
datum voortzetten voor de zondagsmissen in de drie kerken van het
cluster Onze Lieve Vrouw – St. Pieter.
Pastoor Jan Vries
Een update van de corona-maatregelen
Met ingang van 1 juli 2020 kunnen een onbepaald aantal gelovigen
deelnemen aan de H.H. Missen, maar steeds zodanig dat de
anderhalve meter afstand wordt bewaard (behalve bij gezinnen en
koppels). In onze kerken zijn op de banken witte stippen aangebracht,
waar mensen kunnen gaan zitten. Daardoor wordt de juiste afstand
gegarandeerd. Er zullen altijd voldoende plaatsen zijn. U bent dus van
harte welkom, met inachtneming van de gewone
voorzichtigheidsmaatregelen (afstand houden, handen reinigen,
hoesten en niezen in de elleboog, gebruik van papieren zakdoekjes,
thuis blijven bij verkoudheidsklachten en/of verhoging). Onze
bisschoppen voegen eraan toe: “Degenen die deelnemen aan
vieringen doen dat op eigen risico.”
Omdat reserveren in onze situatie ondoenlijk is, zullen wij het als volgt
doen: bij binnenkomst in de kerk noteert u uw naam op een lijst. Dit
heeft slechts tot doel om achteraf te kunnen traceren wie aanwezig
waren, wanneer onverhoopt besmettingen plaatsvinden.
U kunt bij binnenkomst in de kerk uw handen ontsmetten met een
ontsmettingsmiddel. Tijdens de vieringen dienen alle vormen van
direct lichamelijk contact te worden vermeden.
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Tijdens de H.H. Missen is voorlopig geen samenzang. Wanneer en hoe
koorzang weer mogelijk zal zijn, is momenteel nog niet duidelijk.
Muziek en zang worden verzorgd door een organist, cantor, solist of
musicus.
Bij het ter communie gaan dient de voorgeschreven afstand van
anderhalve meter in acht genomen te worden. Er is alleen
handcommunie mogelijk.
Ook voor een kerkelijke uitvaart, een huwelijksviering en een
doopviering gelden de bovenstaande aantallen en regels.
U kunt altijd de H. Mis volgen via de live-streaming op de website van
Onze Lieve Vrouw, op weekdagen om 9.30 uur en op zondagen om
8.45 en 11.00 uur (www.sterre-der-zee.nl/uitzendingen).
Wij zijn blij u weer te mogen begroeten in onze kerken. Welkom!
Pastoor Jan Vries
Gastheer/gastvrouw in de basiliek van Onze Lieve Vrouw, iets
voor u?
Vanaf 1 juli 2020 is er steeds een gastheer of gastvrouw aanwezig is
de basiliek van Onze Lieve Vrouw. U leest hierover meer in de bijdrage
‘naar een verantwoord gebruik van de nevenruimten in de basiliek’.
Op dit moment vormen wij de groep vrijwilligers die deze functie gaat
vervullen. Een prachtige taak, want wij willen de basiliek graag
verantwoord openstellen. Mensen bezoeken de basiliek om allerlei
redenen, sommigen om het prachtige monument en de kerkschatten
te bekijken, anderen om een kaarsje bij Maria aan te steken, weer
anderen om een moment van stilte te vinden of een persoonlijk
gesprek te voeren. Het kan allemaal en daarom willen wij mensen
gastvrij ontvangen. Wij zijn immers een kerk zonder drempel!
Een ieder die Slevrouwe een warm hart toedraagt, daar graag iets
over wil vertellen, die één dagdeel per week beschikbaar is en als
gastheer of gastvrouw een bijdrage wil leveren aan de openstelling
van de basiliek, meldt u alstublieft aan en doe mee. Wij hebben u
nodig!
Voor meer informatie en aanmelding graag contact opnemen met Piet
Walthaus, per telefoon 06-54345151 of per e-mail walthaus@xs4all.nl
Een briefje in de brievenbus van de pastorie kan ook.
Wij zorgen dat u goed voorbereid en toegerust aan uw taak kunt
beginnen.
Piet Walthaus
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Naar een verantwoord gebruik van de nevenruimten in
de basiliek van Onze Lieve Vrouw vanaf 6 juli 2020
In vervolg op het bericht van pastoor Jan Vries over het
‘kerkelijk leven op anderhalve meter’ heeft het kerkbestuur van
OLVr. maatregelen getroffen, waaronder vanaf 6 juli 2020 op
verantwoorde wijze gebruik kan worden gemaakt van de diverse
nevenruimten in de basiliek, zoals de accueil, de schatkamer, de
parochiezaal. De belangrijkste punten zijn hieronder samengevat.
Vanzelfsprekend gelden ook hier de algemene principes van de
anderhalve meter afstand houden, handen reinigen, hoesten en niezen
in de ellenboog, gebruik van papieren zakdoekjes, thuis blijven bij
verkoudheids-klachten en/of verhoging.
Gastheer/gastvrouw
In de ochtend (11.00 – 13.30) en in de middag (13.30 – 16.00) is een
gastheer/gastvrouw in de kerk aanwezig; echter niet tijdens vieringen,
dan is er geen gelegenheid tot bezoek. De gastheer/gastvrouw
verwelkomt bezoekers, geeft desgevraagd informatie en biedt de
mogelijkheid gebruik te maken van de audiotour. De gastheer/
gastvrouw verwijst ook naar de accueil en de schatkamer. De
gastheer/gastvrouw zijn herkenbaar aan de badge die zij dragen.
Accueil/verkooppunt
Vanaf 6 juli 2020 kunnen weer kaarsen, beeldjes, afbeeldingen en
diverse devotionalia gekocht worden, echter niet in de westcrypte
achterin de kerk, maar bij de balie in de kruisgang waar ook de
toegang tot de schatkamer is. Achterin de kerk staat een verwijzing
naar dit verkooppunt.
Er komt een pinautomaat, zodat niet meer met contant geld betaald
hoeft te worden. Het verkooppunt is maandag geopend van 13.00 tot
16.00 uur, op dinsdag t/m zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur.
Schatkamer
Voorlopig geldt een beperkte openstelling, namelijk op vrijdag en
zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur en op zondag van 12.30 tot 16.00
uur. Er worden maximaal 2 personen tegelijk in de schatkamer
toegelaten om de 1,5 meter afstand te waarborgen; van families
kunnen 4 personen tegelijk de schatkamer bezoeken.
De baliemedewerker zorgt voor de toelating en geeft aan wie er naar
binnen mag gaan. Er wordt geen entreegeld geheven, maar er staat
een collectebus voor vrije gaven.
Audiotour in het kader van deelname aan het Grootste Museum van
Nederland
Achter in de kerk is het uitgiftepunt van de gratis oordopjes voor het
volgen van de audiotour. Voor het gebruik van de audiotour gelden
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specifieke maatregelen, nl. ontsmet uw handen vóór ontvangst van de
oordopjes. Volg de aanwijzingen van de gastheer/gastvrouw. Maak
gebruik van de aangegeven looproute en houd 1,5 meter afstand tot
andere bezoekers. Na beëindiging de audiotour kunnen de oordopjes
weggegooid worden.
Parochiezaal
De parochiezaal ‘Slevrouweheukske’ kan vanaf 6 juli 2020 voor
groepen van maximaal 30 personen gebruikt worden. De verhuur
wordt door mw. M. van de Ven geregeld (Tel. 043-3435754). Voor het
gebruik gelden enkele specifieke maatregelen die aan de gebruiker
overhandigd zullen worden.
Crypte
Tot 1 september zal de crypte gesloten zijn en niet gebruikt kunnen
worden voor de Engelstalige H. Mis, doopplechtigheden en bezoek.
Deze vinden in de kerk plaats.
Kruisgang
De Basiliek van Onze Lieve Vrouw beschikt over een authentieke
kruisgang en pandhof die gebruikt kunnen worden voor kleine
ontvangsten en informele ontmoetingen. In verband met de coronamaatregelen zal dit in de tweede helft van 2020 slechts op zeer
bescheiden schaal kunnen gebeuren voor ten hoogste 30 personen.
Het gebruik dient vooraf met de koster, M. Pleunis, geregeld te
worden.
Wij zijn blij u weer te mogen begroeten in onze kerk en nevenruimten.
Welkom!
Kerkbestuur Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming
Vrijwilligersbijeenkomst St. Pieter
Jaarlijks organiseren we in het najaar een dankavond voor onze
vrijwilligers voor hun inzet voor de parochie.
Helaas kan deze avond, die op 25 september was gepland, niet
doorgaan omdat wij de door corona vereiste 1,5 meter afstand niet
kunnen realiseren. Daarom zullen wij onze vrijwilligers binnenkort op
een andere manier bedanken. U hoort nog van ons!
Het Kerkbestuur St. Pieter
Wij zoeken een vrijwilliger/fotograaf voor onze website
Voor het maken van foto’s voor onze websites zoeken wij een
vrijwilliger, die ervaring heeft met fotografie en in het bezit is van een
eigen camera. Is fotografie een hobby van jou en heb je affiniteit met
onze kerken en zou je tijd willen vrijmaken voor het maken van foto’s
geef je dan op via het parochiekantoor (info@parochiesintpieter.nl).
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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
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
Zaterdag 4 juli - Maria op Zaterdag
OLV
9.30 H. Mis met zang met 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 met zang; Roel Niesten en Harie Nijsten
OLV 20.30 H. Mis Neocatechumenale Weg in parochiezaal OLV
Zondag 5 juli - Veertiende zondag door het jaar
Ev: Mt. 11, 25-30
OLV
9.00 H. Mis; Elisabeth Ackermans (st); uit dankbaarheid
SPBO 9.45 Hoogmis met zang; 1e jrd Jeu Dijk; jrd Jean Jorissen
OLV 10.00 Hoogmis met zang; jrd Paula Arts-Gielen en voor
levende en overleden leden van de familie; Edmond,
Daniëlle en Huub Mingels (st);
SPBE 11.15 Hoogmis met zang; 1e jrd Jean Bovy; jrd Cees en
Thérèse Verlinden-Janssen (st); Jean Dupont; Tom en
Victoire Cremers-Kerpen (st); Jo Sprokel
OLV 11.30 H. Mis met zang; 1e jrd Annie Nicolai-Stein
SPBE 18.00 Spaanstalige H. Mis
Maandag 6 juli - H. Maria Goretti, maagd en martelares (VG)
OLV
9.30 H. Mis
Dinsdag 7 juli
OLV
9.30 H. Mis; overl. van de fam. Peltzer (st)
SPBE 18.40 Vespers
SPBE 19.00 H. Mis; Michel en Marthe Debats-Muller
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Woensdag 8 juli
SPBE
9.00 H. Mis (in de dagkapel van St. Pieter Beneden)
OLV
9.30 H. Mis; voor een betere gezondheid van Johannes Vrolijk
op voorspraak van Onze Lieve Vrouw
Donderdag 9 juli - HH. Martelaren van Gorcum (F)
OLV
9.30 H. Mis
Vrijdag 10 juli
OLV
9.30 H. Mis
Zaterdag 11 juli - H. Benedictus, abt, patroon van Europa (F)
OLV
9.30 H. Mis met zang 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 H. Mis met zang
OLV 20.30 H. Mis Neocatechumenale Weg in parochiezaal OLV
Begin van het zomerrooster met gewijzigde mistijden
Zondag 12 juli - Vijftiende zondag door het jaar
Ev: Mt. 13, 1-23 of 13, 1-9
OLV
8.45 H. Mis
SPBO 9.45 Hoogmis met zang; Tom en Victoire Cremers-Kerpen
(st)
OLV 11.00 Hoogmis met zang; 1e jrd Marie-Louise SchenkNieuwenhuis; Peter Franssen
Maandag 13 juli - H. Henricus (VG)
OLV
9.30 H. Mis
Dinsdag 14 juli
OLV
9.30 H. Mis; overl. ouders Theo en Jos Bovens-Olivers
SPBE 18.40 Vespers
SPBE 19.00 H. Mis; bijzondere intentie voor een gezin op voorspraak
van Pater Pio
Woensdag 15 juli - H. Bonaventura, bisschop en kerkleraar (G)
SPBE
8.30 H. Mis (in de dagkapel van St. Pieter Beneden)
OLV
9.30 H. Mis; voor een betere gezondheid van Johannes Vrolijk
op voorspraak van Onze Lieve Vrouw
Donderdag 16 juli - H. Maagd Maria van de Berg Karmel VG)
OLV
9.30 H. Mis
Vrijdag 17 juli
OLV
9.30 H. Mis
8

Zaterdag 18 juli - Maria op Zaterdag
OLV
9.30 H. Mis met zang 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 H. Mis met zang
OLV 20.30 H. Mis Neocatechumenale Weg in parochiezaal OLV
Zondag 19 juli - Zestiende zondag door het jaar
Ev: Mt. 13, 24-43 of 13, 24-30
OLV
8.45 H. Mis
SPBE
9.45 Hoogmis met zang; Theo en Annie Klaassen-Janssen
OLV 11.00 Hoogmis met zang; echtelieden Bèr en Jeannette
Spronck-Pleumeekers (st); Mevr. M.H. Peltzer (st)
Maandag 20 juli
OLV
9.30 H. Mis
Dinsdag 21 juli
OLV
9.30 H. Mis; ter ere van het Kostbaar Bloed van OHJC
SPBE 18.40 Vespers
SPBE 19.00 H. Mis; overl. fam. van de Weyer-Lemaire
Woensdag 22 juli - H. Maria Magdalena (F)
SPBE
8.30 H. Mis (in de dagkapel van St. Pieter Beneden)
OLV
9.30 H. Mis; voor een betere gezondheid van Johannes Vrolijk
op voorspraak van Onze Lieve Vrouw
Donderdag 23 juli - H. Birgitta, kloosterlinge, medepatrones van
Europa (F)
OLV
9.30 H. Mis
Vrijdag 24 juli - H. Christoffel, martelaar, patroon van de
kathedraal (votiefmis)
OLV
9.30 H. Mis
Zaterdag 25 juli - H. Jakobus, apostel (F)
OLV
9.30 H. Mis met zang t.e.v. Maria Sterre der Zee
OLV
15.30-16.30 Biechtgelegenheid of volgens afspraak
OLV 17.00 Engelstalige H. Mis (in de kerkruimte)
SPBE 18.30 H. Mis met zang
OLV 20.30 H. Mis Neocatechumenale Weg in parochiezaal OLV
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Zondag 26 juli - Zeventiende zondag door het jaar
Ev: Mt. 13, 44-52 of 13, 44-46
OLV
8.45 H. Mis
SPBO 9.45 Hoogmis met zang; 6e jrd Agnes Creygthon-Motké; Tits
Hameleers
OLV 11.00 Hoogmis met zang; Guido Coenen
Maandag 27 juli - Z. Titus Brandsma, priester en martelaar (VG)
OLV
9.30 H. Mis
Dinsdag 28 juli
OLV
9.30 H. Mis; jrd Johanna Kramer en fam.
SPBE 18.40 Vespers
SPBE 19.00 H. Mis; Piet en Anna Hijnens-Guisson (st); Hans Raatz;
Math Castermans
Woensdag 29 juli - H. Martha (G)
SPBE
8.30 H. Mis (in de dagkapel van St.Pieter Beneden)
OLV
9.30 H. Mis; voor een betere gezondheid van Johannes Vrolijk
op voorspraak van Onze Lieve Vrouw
Donderdag 30 juli - H. Petrus Chrysologus, bisschop en kerkleraar
(VG)
OLV
9.30 H. Mis
Vrijdag 31 juli - H. Ignatius van Loyola, priester (G)
OLV
9.30 H. Mis
Zaterdag 1 augustus - H. Alfonsus Maria de Liguori, bisschop
en kerkleraar (G)
OLV
9.30 H. Mis met zang 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 mis (in de kerkruimte)
SPBE 18.30 H. Mis met zang
OLV 20.30 H. Mis Neocatechumenale Weg in parochiezaal OLV
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PAROCHIENIEUWS
Gedoopt
OLV
Levi, zoon van Kevin Soudant en Kelly Herben
Pippa, dochter van Tim Luyten en Hilde Vangronsveld
Ruby, dochter van Guillaume Wesselman en Simone
op den Camp
SPBO
Yven, zoon van Glenn Bindels en Kirsten Gielen
Overleden
OLV

Raoul Franken, 55 jaar
Ruth Janga, 83 jaar

SINT-PIETER

Marie-Christine Laming-van Berckel, 89 jaar
Odie van Vliet-Nijssen, 89 jaar
Willy van Die, 66 jaar
Truus Kerbusch-Nijsten, 83 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)
Het kabinet heeft samen met het RIVM besloten om de touwtjes wat betreft
corona meer te laten vieren. Nadrukkelijk doen ze daarbij een oproep om 1,5
meter afstand te bewaren, handen vaak te wassen/desinfecteren, niet van
huis te gaan bij ziekteverschijnselen. Ook de grootte van de groepen is aan
beperkingen onderhevig. Het buurtcentrum is nu weer langzaam opgestart.
Harmonie en schilders club zijn weer begonnen en na de zomervakantie
worden er weer meer activiteiten georganiseerd. Maar met inachtneming van
de genoemde zaken.
Alle verenigingen/clubs die gebruik maakten van het buurtcentrum zijn
ingelicht over de stappen en protocollen. Iedere club of vereniging heeft zelf
ook een protocol nodig. Dat controleren wij voordat de activiteit start.
Wil je weer iets organiseren, meld je via de website
www.buurtcentrumsintpieter.nl en we hopen weer meer mensen te mogen
ontmoeten. En uiteraard: HAW PIN!
Bestuur Buurtcentrum Sint Pieter
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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 aug.(1-8-2020 t/m 29-8-2020):
t/m vrijdag 24-7-2020 12.00 uur, info@parochiesintpieter.nl of info@sterreder-zee.nl
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