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Tot gauw!
Ik heb nooit van vaarwel zeggen gehouden.
Ik ben een van degenen die liever in stilte
vertrekken zonder opgemerkt te worden.
Alles wat een begin heeft, heeft ook een
einde. Dat is natuurlijk. Ik zal echter niet
zeggen dat dit hoofdstuk van mijn leven
alleen maar een hoofdstuk was. Toen ik in
2015 tot priester werd gewijd, bereikte ik
een doel dat ik al vele jaren nastreefde.
Enerzijds betekende het grote vreugde,
anderzijds betekende het, het uit het oog
verliezen van het motief dat mijn leven aanstuurde. Ik studeerde, ik
werkte, ik deed mijn best om op een dag de priesterwijding te
bereiken. Wat daarna kwam, was mij onbekend. Om deze reden, toen
ik tot priester werd gewijd, ging er een nieuwe en onbekende horizon
voor mij open. 'We zijn er al', zei ik bij mezelf, 'wat nu?'
Dit nieuwe hoofdstuk van mijn leven heeft een heel specifieke setting
gehad: de Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee Basiliek en de parochies
van Sint Pieter. Ik moet toegeven dat ik me klein voelde toen de
bisschop mij tot kapelaan had benoemd in deze parochies. Ik dacht
niet goed genoeg te zijn voor de taak die mij was toevertrouwd. In het
begin voelde ik me erg onzeker. Maar uw welkom, de ongedwongen
manier van omgang, de sympathie die u me toonde, was de beste
stimulans die ik kon wensen om te ontdekken wat het betekent om
priester te zijn. Ik zal niet zeggen dat alles gemakkelijk is geweest,
men kan niet groeien zonder crisis en zonder vechten. Wat ik wel kan
zeggen is, dat ik nooit alleen ben geweest. Ik heb mij in deze jaren in
Maastricht enorm geholpen, ondersteund en bemind gevoeld.
Deze tijd werd voor mij gekenmerkt door een inspiratie die ik op een
dag tijdens het bidden ontving, toen pastoor Jan en ik hier kwamen
wonen. Mijn missie in de parochie was om de laatste plaats in te
nemen. Parochiekapelaan zijn betekende: dienstbaar te zijn voor
iedereen zonder enige pretentie. Bovendien is de laatste plaats

meestal vrij en voor iedereen het meest toegankelijk. Ik heb mijn best
gedaan om deze missie te volbrengen, zo goed als ik kon, met mijn
beperkingen. Vaak waren mijn beperkingen duidelijk en voldeed ik
niet altijd aan de verwachtingen. Maar ik heb altijd nog een kans
gekregen.
Ik ben erg blij dat ik mijn eerste jaren als priester bij jullie heb mogen
beleven. Ik kan me geen betere plek voorstellen om kapelaan te zijn.
Bedankt voor alles wat u mij al deze jaren hebt gegeven. Met u heb ik
geleerd wat het betekent om priester te zijn en dat het geweldig mooi
is. Ik dank God dat Hij mij hierheen heeft gebracht. Dat Hij mij heeft
laten leren, dat door anderen als priester te dienen, ik veel meer
ontvang dan wat ik heb gegeven. Van harte: dank u wel!
Miguel Pascual
Kapelaan O.L.V. Sterre der Zee en Sint Pieter Maastricht
U kunt afscheid nemen van kapelaan Miguel na alle H.H. Missen
op zaterdagavond 29 en zondag 30 augustus.
Kerk en Wereld - Het mondkapje......
Pasgeleden was ik op bezoek in een verpleegtehuis. Na registratie bij
binnenkomst en ontsmetting van de handen, kreeg ik een mondkapje
uitgereikt. En echt, dat mondkapje, dat viel behoorlijk tegen. Warm,
benauwd en ongemakkelijk. Je wordt er een beetje claustrofobisch
van! En op weg naar huis, inmiddels verlost van de mondbewaker,
moest ik denken aan al die mensen die vanwege hun beroep of om
andere redenen gedwongen zijn, gemuilkorfd door de dag te gaan.
Veelal om anderen maar ook om zichzelf te beschermen. En ik kreeg
diep, diep respect. Ze doen het toch maar. Net zoals bij voorbeeld
Sr. Veera uit Zuid West India, die mailde dat Corona in het gebied
waar zij woont en werkt ook behoorlijk aan het huishouden is. Met
ongetwijfeld kleurrijke Indiase versies van het mondkapje om bezoekt
zij met haar collega-zusters de arme gezinnen in haar regio om ze de
nodige voorzieningen te bezorgen. Ach, er zijn toch
engelen onder ons. Maar ook engelen hebben soms geld
nodig om mensen te helpen. Met of zonder mondkapje.
Kerk en Wereld probeert een helpende hand te bieden
op plekken waar dat nodig is. En, u weet het
ondertussen, daar hebben wij u hard bij nodig. Want,
eerlijkgezegd, zonder u zijn wij nergens! En de engelen ook niet!
U weet waar u met uw zeer gewaardeerde bijdrage terecht kunt: Op
NL05ABNA 0640183107 t.n.v. Kerk en Wereld OLV Tenhemelopneming
en St-Pieter. Heel erg bedankt!
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Feestelijke viering van 15 augustus in de basiliek

Op zaterdag 15 augustus wordt in de basiliek het hoogfeest
van ‘Sainte Marie’ feestelijk gevierd. Vanwege het aantal
beschikbare plaatsen in de basiliek, zullen er ’s ochtends twee
hoogmissen zijn: om 10.00 uur is bisschop Harrie Smeets
hoofdcelebrant; om 12.00 uur is kapelaan Miguel de celebrant. In
beide vieringen wordt het beeld van de ‘Sterre der Zee’ in processie
meegedragen en is de zegening van de ‘kroetwusj’. Ook worden in
de H. Mis van 10.00 uur twee Suisses, met hun nieuwe uniformen,
officieel geïnstalleerd en wordt een nieuwe Maria-icoon gewijd,
geschilderd en geschonken door Leon Joosten. Om 12:00 uur
worden twee nieuwe zilveren ampullen (kannetjes voor wijn en
water) aangeboden, geschonken door Michiel Marres, zaliger
gedachtenis.
De muzikale omlijsting van de hoogmis van 10.00 uur wordt
verzorgd door het nieuw opgerichte muziekensemble ‘Basilica
Consort’, samen met soliste Eva Diederix. Zij voeren in première
de ‘Missa in Simplicitate’ uit, gecomponeerd tijdens de covid-19
crisis door dirigent-organist Hans Leenders. Naast de nieuwe mis
wordt het Ave Maria van Hans Leenders en het Pater Noster van
Peteris Vask uitgevoerd, onder leiding van Hans Leenders.
Helaas is het dit jaar vanwege de 1,5 meter afstand niet mogelijk
om u na afloop uit te nodigen voor een kopje koffie met
‘Slevrouwetuurtsje’. Hopelijk gaat dit in 2021 wel weer lukken.
De viering van 10.00 uur wordt live uitgezonden op RTV Maastricht
en via onze livestream op de website www.sterre-der-zee
/uitzendingen.
U bent van harte uitgenodigd.
Vanwege de coronamaatregelen is het aantal plaatsen
beperkt. U dient voor beide H.H. Missen een plaatskaart
(gratis) te hebben. Die kunt u afhalen in de sacristie van de
basiliek elke ochtend, zolang de voorraad strekt.
Namens het kerkbestuur,
Marianne van de Ven-Hesemans
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Gastheer/gastvrouw in Slevrouwe
Begin juli zijn 9 enthousiaste gastheren en gastvrouwen gestart in
Slevrouwe. Dagelijks is er één aanwezig. Ons doel is: een kerk zonder
drempel ontvangt bezoekers gastvrij en maakt ze wegwijs in onze
monumentale basiliek, door informatie te geven, door te verwijzen
naar het accueil-verkooppunt of schatkamer. De ervaring van de
eerste weken overtreft onze verwachting. Zowel van bezoekers als van
de gastheren/gastvrouwen horen we enthousiaste verhalen. Ook is het
gebruik van de audiotour enorm toegenomen. Hieruit blijkt: we
hebben wat te bieden!
Wij hebben nu 9 vrijwilligers en zitten op de helft van het gewenste
aantal. Dus, als u Slevrouwe een warm hart toedraagt en u 2 ½ uur
per week vrij kunt maken, meldt u aan en doe mee. Ook met uw inzet
slagen wij er in een gastvrije kerk te zijn en te blijven.
Piet Walthaus (06-54345151)
De nieuwe stagiair stelt zich voor
Beste parochianen,
Ik ben Christy Francis, een priesterstudent van Rolduc.
Ik zit nu in het laatste en zesde jaar van de
priesteropleiding. In het kader van de priesteropleiding
mag ik een parochiestage lopen in de parochies van
Onze Lieve Vrouw en Sint Pieter in Maastricht. Ik kom uit Thiraimadhu
in Sri Lanka. Daar wonen mijn ouders en mijn twee broers.
Mijn thuisbisdom heet Batticaloa. In 2009 begon ik met de opleiding in
het klein seminarie. Daarna heb ik in het noorden van Sri Lanka
filosofie gestudeerd. Op 8 november 2015 werd ik naar Nederland
gestuurd door mijn bisschop om hier in het bisdom Roermond
theologie te studeren. Na de wijding hoop ik hier te werken als
priester. Door de stage leer ik het pastoraat in een Nederlandse
parochie kennen.
Mijn roeping tot het priesterschap hangt samen met de natuurramp
van de ‘tsunami’, die op 26 december 2004 ook Sri Lanka ernstig
heeft getroffen. Ik blijf God altijd dankbaar voor zijn voorzienigheid,
die ik samen met mijn familie op een wonderbaarlijke wijze ervaren
heb. Ik hoop mijn dankbaarheid jegens God te betuigen door de
deelname aan het priesterschap. Ik ben nu bezig met een zomerstage
van drie weken. Vanaf september zal ik drie dagdelen per week in
jullie parochies bezig zijn. Ik hoop dat ik veel kan leren in het
pastoraat en dat ik op voorspraak van Onze Lieve Vrouw Sterre der
Zee en van Sint Petrus een goede stagiair mag zijn.
Stagiair Christy Francis
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Vooraankondiging extra actie Kerkbalans
De coronacrisis is aan onze parochies niet voorbijgegaan. De voorbije
maanden waren de inkomsten financieel aanzienlijk minder. Onze
parochies zijn in zekere zin ook ‘bedrijven’, die mensen in dienst
hebben, vaste lasten en onderhoudskosten hebben. De bisschop heeft
aanbevolen een extra actie kerkbalans te houden. Wij zullen onze
trouwe parochianen binnenkort een brief sturen met de vraag of zij
iets extra’s aan kerkbijdrage willen overmaken. Wij danken u bij
voorbaat hartelijke.
Pastoor Jan Vries
Kinderwoorddienst / ‘backpack blessing’ – 30 augustus 2020
om 9.45 uur in de kerk Sint Pieter beneden
De school is weer begonnen. De rugzak (de backpack), misschien wel
een nieuwe, hebben we gevuld en zit vol spulletjes voor het nieuwe
schooljaar. We zeggen ook wel eens dat we alles wat we geleerd
hebben en in ons hoofd zit, dat we dat ook meenemen in de ‘rugzak’
van ons leven. Tijdens de H. Mis gaat de pastoor de rugzakken
zegenen met het heilige water. Wij willen samen aan God vragen dat
je een fijn en goed schooljaar mag krijgen.
Na de mis gaat de pastoor buiten jouw fiets en die van je
vader/moeder zegenen om zo aan God te vragen dat jullie veilig
mogen blijven in het verkeer.
Dus neem op 30 augustus je rugzak en fiets mee!
Ziekenzalving – 11 september 2020
Het sacrament van de Ziekenzalving zal dit jaar gevierd worden op
vrijdag 11 september om 14.30 uur in de kerk St. Pieter beneden
(niet in de dagkapel). Er zal na afloop géén koffiedrinken zijn in het
Pieterkelderke.
H. Vormsel - 21 november 2020
Het toedienen van het H. Vormsel zal plaatsvinden op
zaterdag 21 november 2020 om 18.30 uur in de kerk
Sint Pieter beneden 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.
Communicanten van Sint Pieter van 3 jaar geleden krijgen een
persoonlijke uitnodiging. Uiteraard zijn ook jongeren welkom die
elders hun communie deden.
Zie voor meer informatie www.parochiesintpieter.nl
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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 1 augustus – H. Alfonsus 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 H. Mis (in de kerkruimte)
SPBE 18.30 H. Mis met zang
OLV 20.30 H. Mis Neocatechumenale Weg in parochiezaal OLV
Zondag 2 augustus – Achttiende zondag door het jaar
Ev: Mt. 14, 13-21
OLV
8.45 H. Mis met zang; ter ere van God de Vader
SPBE
9.45 Hoogmis met zang; jrd Jos Vinck; Jean Dupont; Jo
Sprokel
OLV 11.00 Hoogmis met zang; jrd Ria Ramaekers; jrd Mariëtte
Tiggelman- Stouthart; Riet Goessen-Zuketto (v.w.
verjaardag); echtelieden Hijnens-Guisson (st); Maria
Terbeek
SPBE 18.00 Spaanstalige H. Mis
Maandag 3 augustus
OLV
9.30 H. Mis
Dinsdag 4 augustus – H. Johannes Maria Vianney (Pastoor van Ars),
priester (G)
OLV
9.30 H. Mis
SPBE 18.40 Vespers
SPBE 19.00 H. Mis; Jef Ritzen (v.w. verjaardag); Michel en Marthe
Debats-Muller
Woensdag 5 augustus – Verjaardag van de kerkwijding van de
basiliek Maria de Meerdere (VG)
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
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Donderdag 6 augustus – Gedaanteverandering van de Heer (F)
OLV
9.30 H. Mis; uit dankbaarheid bij gelegenheid van 56-jarig
huwelijk
Vrijdag 7 augustus - Eerste vrijdag van de maand t.e.v. het H. Hart
OLV
9.30 H. Mis met zang, aansluitend aanbidding;
OLV
9.30 H. Mis; overledenen van de fam. Peltzer (st)
Zaterdag 8 augustus – H. Dominicus, priester (G)
OLV
9.30 H. Mis met zang t.e.v. Maria Sterre der Zee; Tonny
Ackermans
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 9 augustus – Negentiende zondag door het jaar
Ev: Mt. 14, 22-33
OLV
8.45 H. Mis met zang
SPBO 9.45 Hoogmis met zang; zwd Pie Bollen
OLV 11.00 Hoogmis met zang
Maandag 10 augustus – H. Laurentius, diaken en martelaar (F)
OLV
9.30 H. Mis
Dinsdag 11 augustus – H. Clara, maagd (G)
OLV
9.30 H. Mis
SPBE 18.40 Vespers
SPBE 19.00 H. Mis; voor genezing bij ziekte op voorspraak van Pater
Pio
Woensdag 12 augustus
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 13 augustus
OLV
9.30 H. Mis; Rignald La Reine (v.w. verjaardag)
Vrijdag 14 augustus – H. Maximiliaan Maria Kolbe, priester en
martelaar (G)
OLV
9.30 H. Mis; overl. ouders Theo en Jos Bovens-Olivers
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Zaterdag 15 augustus – Hoogfeest Mariatenhemelopneming
OLV 10.00 Hoogmis t.e.v. Maria Sterre der Zee; m.m.v. Basilica
Consort met violiste Eva Diederix; jrd. Mgr. Ben
Janssens; jrd Hans Leufkens (st); Maria PaulussenVerheggen (st); levenden en overledenen van de fam.
Mulkens-Closset (st); Tom en Victoire Cremers-Kerpen
(st); Jos van de Ven; Riet Frijns; Jules Smeets ter
herdenking aan zijn verjaardag; jrd Marieke en René
Wijnands-Geurtjens; jrd Pierre Caelen; bijzondere
intentie.
Deze hoogmis wordt live uitgezonden op RTV Maastricht
12.00 Hoogmis t.e.v. Maria Sterre der Zee; m.w.v. organist en
cantor; overleden ouders familie Dassen-v.Engelshoven,
hun overleden kinderen en kleinkinderen; Michiel Marres
en zijn overleden ouders.
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; Winand en Mia Claessens-Huynen (st);
Maria Ritzen-Dingelstadt (st)
OLV 20.30 H. Mis Neocatechumenale Weg in parochiezaal OLV
Zondag 16 augustus – Twintigste zondag door het jaar
Ev: Mt. 15, 21-28
OLV
8.45 H. Mis met zang
SPBE
9.45 Hoogmis met zang; zeswekendienst Mia Rutten-Bury;
Eugène Rutten; jrd Eef en Tine Smitshuysen; Gré en Bèr
Duys; Tom en Victoire Cremers-Kerpen (st)
OLV 11.00 Hoogmis met zang; jrd Herbert Bauduin (st); jrd
echtelieden Leonard en Josephine Larik-America; jrd
echtelieden Jo en Marthe Op de Kamp-Ilsbroeckx en
schoonzoon Jacques; Riet Frijns; Mia Hermens-Frijns;
Jacques en Miets Gardeneers-Cox
Maandag 17 augustus
OLV
9.30 H. Mis
Dinsdag 18 augustus
OLV
9.30 H. Mis
SPBE 18.40 Vespers
SPBE 19.00 H. Mis
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Woensdag 19 augustus
SPBE
8.30 H. Mis (in de dagkapel van St.Pieter Beneden)
OLV
9.30 H. Mis
Donderdag 20 augustus – H. Bernardus, abt en kerkleraar (G)
OLV
9.30 H. Mis
Vrijdag 21 augustus – H. Pius X, paus (G)
OLV
9.30 H. Mis; ter ere van het Kostbaar Bloed van OHJC; voor
een goede uitslag bij oogonderzoek
Zaterdag 22 augustus – Heilige Maagd Maria, Koningin (G)
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 23 augustus – Eenentwintigste zondag door het jaar
Ev: Mt. 16, 13-20
OLV
8.45 H. Mis met zang; jrd Sjo Schins (st)
SPBO 9.45 Hoogmis met zang; 4e jrd Stoffel Verhoef; jrd Harry en
Valerie Willems-Duysens; jrd Josephine GulikersVrancken; Joseph Gulikers
OLV 11.00 Hoogmis met zang; jrd Damiaan van den Eijnden
Maandag 24 augustus – H. Bartholomeüs, apostel (F)
OLV
9.30 H. Mis
Dinsdag 25 augustus
OLV
9.30 H. Mis
SPBE 18.40 Vespers
SPBE 19.00 H. Mis
Woensdag 26 augustus
SPBE
8.30 H. Mis (in de dagkapel van St.Pieter Beneden)
OLV
9.30 H. Mis
Donderdag 27 augustus – H. Monica (G)
OLV
9.30 H. Mis
Vrijdag 28 augustus – H. Augustinus, bisschop en kerkleraar (G)
OLV
9.30 H. Mis; Mariëtte Tiggelman-Stouthart (gedachtenis aan
onze trouwdag)
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Zaterdag 29 augustus - Marteldood van de H. Johannes de Doper
(G)
MIVA-collecte
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 mis (in de kerkruimte)
SPBE 18.30 H. Mis met zang
OLV 20.30 H. Mis Neocatechumenale Weg in parochiezaal OLV

PAROCHIENIEUWS
Gedoopt
SPBO
OLV

Amy Geijselaers-Blanco, dochter van Borja
Blanco-Traba en Kelly Geijselaers
Yasmine Volleman, dochter van Daniël
Volleman en Danny King-Jo

Overleden
OLV

SINT-PIETER

Riet Frijns, overleden 14 maart
Jan van de Wijer, 89 jaar
Guy Naebers, 49 jaar
Mia Rutten-Bury, 104 jaar
Astrid Busbroek, 82 jaar
Pie Bollen, 75 jaar
Anna Vanderbroeck-Cruts, 91 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.
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BUURTNIEUWS SINT PIETER
Activiteiten vanuit Buurtcentrum Sint Pieter (adres:
Pastoor Kribsweg 14 A):
Het buurtcentrum is weer geopend. We doen dat stap voor stap en met alle
protocollen die daarbij noodzakelijk zijn. Harmonie is weer begonnen,
binnenkort start Kwiekfit en na de zomervakantie meerdere groepen.
Kloppend Hart start op 6 augustus a.s. weer.
’s Ochtends start Tai Chi (9:00-10:00 en 10:00-11:00 uur) en
’s middags de Salon(13:45 uur). Bij Tai Chi kun je -op tijd- binnenlopen, meld
je aan voor de Salon bij Helma
(helmavandeurse@live.nl) of 06-40976655. Mensen die zich al aangemeld
hebben hoeven dat niet meer te doen.
Met kloppend hart gaan we dus de nieuwe periode in, waarin
voorzorgsmaatregelen (1,5 m, ziek thuis blijven en laten testen, handen
wassen) heel belangrijk zijn.
Veer zien us binnenkort weer!!!!
Bibliotheek buurtcentrum
De bibliotheek in het buurtcentrum is ook gesloten geweest. Vanaf donderdag
6 augustus kan er weer, wel beperkt, gebruik van worden gemaakt. Tussen
10.00-11.00 uur kunt u boeken gratis komen halen. Heeft u boeken die u aan
ons wilt geven, doe die dan in een doos en zet die binnen bij de ingang neer
van het buurtcentrum. Wij zetten die eerst “in quarantaine” voordat ze
uitgegeven worden. Als u boeken komt halen/brengen, doe dat dan rustig
omdat tai Chi bezig is.
Zijn er misschien mensen die geïnteresseerd zijn om een leesclub te starten?
Zo ja, meldt dit dan bij r.beaumont53@gmail.com. Bij voldoende animo
starten we dan zo’n club van liefhebbers.
Bestuur Buurtcentrum St. Pieter

Verloren op zaterdag 25 juli op de Mergelweg: een gouden
slavenarmband. Mocht u deze gevonden kunt u deze dan afgeven op
het parochiekantoor (zie openingstijden).
Op ons parochiekantoor te verkrijgen:
* Ter herinnering aan Pater Laetus Keulaerds O.F.M., Een biografie en
een selectie uit zijn preken (gratis)
* Levend Geloof 2 en 3, Frans Delahaye (gratis)
* Zie de mens (kruiswegstaties kerk beneden van Sjef
Hutschemakers), € 4,50
* 75 jaar kerk Sint Pieter beneden – Parochie tussen dorp en stad,
€ 17,50
* CD De vier stadsdevoties van Maastricht, Schola Maastricht,
€ 15,00
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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 september (29-8-2020 t/m
3-10-2020): t/m vrijdag 21-8-2020 12.00 uur, info@parochiesintpieter.nl of
info@sterre-der-zee.nl
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