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Nieuwe kapelaan stelt zich voor
Hallo,
Ik ben de nieuwbenoemde kapelaan in uw
parochies. Ik heb een gemakkelijke voornaam en
een moeilijke achternaam: John Ashirvadam. Ik
ben net klaar met mijn opleiding op Rolduc, en
als het goed gaat zal ik in het najaar diaken en,
Deo volente, volgend jaar priester worden gewijd.
Voor u ben ik een andere, nieuwe kapelaan, maar voor mij is het een
totaal nieuw begin. Ik ben nu dicht bij mijn droom, bij de grootste
stap in mijn roeping.
Waar kom ik vandaan? Misschien weet u het inmiddels al: ik kom uit
India, uit de zuidelijke provincie Kerala. Ik behoor tot het Latijnse
aartsbisdom van Thiruvananthapuram. Ik kom uit een klein gezin met
vader, moeder en een broer. Ik ben de jongste. Mijn dorp heet
Puthiyathura, dat ten zuiden van de hoofdstad van Kerala,
Thiruvananthapuram, ligt. Vanaf mijn kinderjaren brachten mijn
ouders mij bijna elke dag naar de kerk voor de heilige mis. Ik herinner
me nog hoe ik in mijn parochiekerk als klein kind op de achterste bank
van een volle kerk, naast mijn vader, de heilige missen heb
bijgewoond. Daar lag het begin van mijn roeping om priester te
worden.
Vijftien jaar geleden, om precies te zijn op 12 juni 2005, zette ik de
eerste stap op de weg van mijn roeping, de eerste dag in mijn
priesteropleiding op het kleinseminarie. Toen was ik 16 jaar oud. Het
kleinseminarie duurde zes jaar. Daarna heb ik de filosofieopleiding
gedaan aan het Grootseminarie Carmelgiri te Aluva (in Kerala). In
2014 vroeg mijn bisschop mij om naar Nederland te gaan en op het
Grootseminarie Rolduc mijn verdere opleiding te volgen, en daarna
enkele jaren in het bisdom Roermond te werken. Na zes jaar opleiding
op Rolduc heeft de bisschop me benoemd tot de toekomstige kapelaan
van uw parochies.

Het is een eer voor mij om in uw parochies te mogen werken, maar
tegelijkertijd ben ik een beetje zenuwachtig. Met de hulp van God en
van u verwacht ik alles goed te doen. Ik vraag om uw gebed voor mijn
nieuwe taak. Toen ik nieuw in Nederland was, begeleidde rector Vries
mij op het seminarie. Nu ik nieuw ben in het pastorale leven heb ik
pastoor Vries als mijn eerste pastoor. Dat zie ik als een
voorzienigheid.
In de komende tijd leert u mij beter kennen. Ik zal mijn best doen om
er voor u te zijn in onze parochies en ik zal naast de pastoor staan om
u te dienen. Door God ben ik hier en voor Hem zal ik er zijn. Samen
kunnen we de weg van God volgen en de liefde van God delen.
Groeten,
John Ashirvadam
Afscheid van kapelaan Miguel Pascual Coello
Op zaterdagavond, 29 augustus om 18.30 uur en zondagochtend,
30 augustus om 11.00 uur kunt u kapelaan Miguel persoonlijk
groeten ten afscheid. Na de H. Mis van 11.00 uur in de basiliek is in
de kruisgang gelegenheid om afscheid te nemen. In de loop van
september zal kapelaan Miguel naar Horst verhuizen.

Kerk en Wereld – MIVA-collecte 2020
Net zoals zoveel in deze Corona-tijd gaat ook de
MIVA-deurcollecte dit jaar niet door. Maar… wij
zijn niet voor één gat te vangen. Nu wij, de
mensen van Kerk en Wereld, niet zoals
gebruikelijk met onze mandjes in het weekend van
eind augustus aan de kerkdeur kunnen staan, om
uw zeer gewaardeerde en welkome bijdragen in ontvangst te nemen,
moeten wij iets anders verzinnen. Waarom? Nou, het is nu eenmaal
zo, dat in deze moeilijke tijden de meest kwetsbare mensen het hardst
worden getroffen. Zeker ook in verre landen, waar, zoals u intussen
wel weet, MIVA zich al jarenlang speciaal richt op het bereikbaar
maken van medische zorg. En dan zijn er nu ruim een miljoen
vluchtelingen op de grens van Myanmar en Bangladesh. Heel
belangrijk is hier het werk van pionier Anwar, zelf afkomstig uit
Bangladesh, die zich met hart en ziel inzet voor de Rohingya, mensen
die tijdens een conflict in 2017 uit Myanmar werden verdreven. Vooral
in het begin was er groot gebrek onder de Rohingya. Geen onderdak,
geen voedsel, geen medische zorg. Langzamerhand komt er wat hulp
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op gang. En nu zijn er ruim 34 kampen. In elk kamp wonen gemiddeld
50.000 mensen en er is slechts …… één ambulance. MIVA heeft voor
één kamp een ambulance kunnen financieren. Maar er is dringend
behoefte aan meer medisch vervoer. Anders gezegd: uw bijdrage voor
nog een ambulance is heel hard nodig! In plaats van uw gift in onze
mandjes aan de kerkdeur te deponeren, kunt u uw bijdrage toch kwijt
en wel door overmaking op ons banknr. NL05ABNA 0640183107 t.n.v.
Kerk en Wereld OLV Tenhemelopneming en St-Pieter onder
vermelding van MIVA-collecte 2020 Bangladesh. Onze hulp is echt
broodnodig!
Jos Burg-Gilissen
Zomerrooster voor de zondagsmissen definitief
Beste parochianen, vanaf het begin van de zomervakantie 2020
volgen wij in de drie kerken van ons cluster een zomerrooster wat
betreft de H.H. Missen op zondag. Nu de zomervakantie ten einde is,
hebben wij besloten om het zomerrooster voort te zetten. De tijden en
plaatsen voor de H.H. Missen op zondag blijven dus zoals zij in de
voorbije twee maanden waren. Indien nodig kan dan één priester de
zondagsmissen achtereenvolgens vieren. De nieuwe kapelaan wordt
pas in de loop van volgend jaar priester gewijd. Het aantal
beschikbare priesters is kleiner geworden. Dat vraagt aanpassing.
Graag rekenen wij op uw begrip.
Pastoor Jan Vries
Bedankt vrijwilligers!
Ook dit jaar hebben vele vrijwilligers zich weer belangeloos ingezet
voor onze parochie. Wij zijn blij dat zovelen dit jaar na jaar blijven
doen. Al eerder gaven wij aan dat onze jaarlijkse bijeenkomst in
september niet kan doorgaan i.v.m. Covid 19.
Toch willen wij onze dankbaarheid laten zien en dat doen wij door
middel van een attentie die aan alle vrijwilligers zal worden
overhandigd. Zij krijgen hierover binnenkort persoonlijk bericht.
Het Kerkbestuur van de parochie St. Pieter
Kinderwoorddienst / ‘backpack blessing’ – 30 augustus 2020
om 9.45 uur in de kerk Sint Pieter beneden
Tijdens de H. Mis gaat de pastoor de “schoolrugzakken” zegenen met
het heilige water. Wij willen samen aan God vragen dat je een fijn en
goed schooljaar mag krijgen. Ook zal kapelaan Miguel kort aanwezig
zijn om jullie te begroeten en afscheid te nemen.
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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.
Een gezin mag in één bank plaatsnemen. Indien er al iemand anders
zit, willen jullie er dan voor zorgen dat er 1,5 meter tussen jullie open
blijft, d.w.z. drie knielkussentjes.
Dus neem op 30 augustus je rugzak en
fiets mee!
WELKOM
Ziekenzalving - 11 september 2020
Op vrijdag 11 september om 14.30 uur zal in de kerk van St. Pieter
Beneden zoals voorgaande jaren weer het sacrament van de
Ziekenzalving worden toegediend aan mensen, die door ziekte of
ouderdom verzwakt zijn en wat kracht/genade van “Boven” kunnen
gebruiken.
In dit sacrament mag u ervaren dat u, in deze moeilijke periode van
uw leven, er niet alleen voor staat. Zowel parochianen van St. Pieter
als van de O.L.V. basiliek zijn van harte welkom.
Vanwege het Coronavirus zal het sacrament worden toegediend
middels een wattenstaafje en zullen we de nodige afstand in acht
nemen. Er zal na afloop helaas géén samenzijn met koffie zijn.
Als u mee wilt doen: graag even doorgeven aan het Parochiekantoor
(T: 3214694 of E: info@parochiesintpieter.nl.)
Ook als u dit sacrament al eens ontvangen hebt, kunt u gerust weer
mee doen.
Nationale Ziekendag en collecte Zonnebloemafdeling St. Pieter
In het weekend van 12 en 13 september wordt in het hele land weer
de Nationale Ziekendag gehouden om aandacht te vragen voor onze
zieke medemens. Tijdens de diensten in de kerken van St. Pieter
mogen we weer collecteren ten bate van het werk van de Zonnebloem
in onze wijk. Onze Zonnebloemvrijwilligers brengen regelmatig een
bezoek aan mensen die vanwege hun leeftijd of lichamelijke handicap
moeilijk of niet meer uit huis komen. Ook in deze Coronatijd hebben
we toch contact blijven houden via telefoon of een presentje, hetgeen
erg op prijs werd gesteld. De activiteiten konden helaas niet doorgaan.
Door uw bijdrage aan deze collecte steunt u dit belangrijke werk.
De Zonnebloemafdeling van St. Pieter
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Musica Sacra 2020 - 19 t/m 22 september 2020
Van donderdag 17 t/m zondag 20 september vindt weer het festival
‘Musica Sacra’ plaats met als thema ‘Aanvaarding & berusting’.
Het programma vindt u op www.musicasacramaastricht.nl
Ook in de Basiliek van Onze Lieve Vrouw zijn er concerten:
- vrijdag 18 september 2020 om 17.00 uur -> Voyces & Viols - muziek
van Tomkins en tijdgenoten
- zaterdag 19 september 2020 om 15:00 uur -> Wishful Singing Let it be.
Op zondag 20 september om 11.00 uur is een speciale Hoogmis.
Uitgevoerd wordt de nieuw gecomponeerde mis voor het Basilicakoor
ten tijde van COVID-19:
Missa in simplicitate van Hans Leenders (1965)
Uitvoerenden: Basilicakoor en Basilica Consort o.l.v. Hans Leenders,
Viool I Irina Trajkovska, Viool II Zowy Bahnen, Altviool Ekaterina
Degtyareva, Cello Stanislav Degtyarev, sopraan Eva Diederix, en orgel
Sjef Streukens.

Eerste H. Communie - 4 oktober 2020
Op zondag 4 oktober om 10.00 uur ontvangen 21 communicantjes in
de kerk van Sint Pieter Beneden hun eerste H. Communie.
Onze communicanten zijn:

Izzie Ariës
Jules Boesten
Aurelie Dankers
Lucie Dias
Caj Gadet
Kris Klinkers
Simonpietro de Luca
Sam van Schendel
Noa ter Ellen
Vinz Quadackers
Jaydee Walstock

Jesper Belgers
Luc Bressers
Paul Delnoy
Christophe Dubois
Maurits van der Heijden
Emi Lodewick
Victor Penn
Luca ter Ellen
Quin Quadackers
Jordan Walstock
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Gezien deze onzekere ‘coronatijd’ kunnen hierbij geen familieleden en
parochianen aanwezig zijn. We proberen om u via lifestreaming toch
deelgenoot te kunnen maken van deze feestelijk communiemis.
U bent natuurlijk van harte welkom om, aansluitend aan de H. Mis,
rond 11.15 uur naar het kerkplein te komen.
Ook willen de bewoners van het kerkplein vragen om deze dag de vlag
uit te hangen.
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 1 september 2020. De eerste les zal zijn op
dinsdagnamiddag, 1 september, om 15.30 uur in het Pieterkelderke.
Stichting Met je hart Maastricht
Stichting met je hart zet zich in om eenzaamheid onder
zelfstandig wonende ouderen te verzachten. Wij
organiseren waardevolle ontmoetingen; we laten de
ouderen weer genieten van mooie momenten, plezier en
nieuwe vriendschappen. Een kopje koffie met vlaai, een
museumbezoekje, een gezellig samenzijn etc.
In Maastricht zijn we in november 2015 gestart; onze ambassadeurs
zijn Annemarie Penn-te Strake en Hadewych Minis.
Ervaart u gevoelens van eenzaamheid en zou u graag vaker andere
mensen willen ontmoeten? Dan nodigen wij u daar persoonlijk voor
uit, u bent van harte welkom. U kunt zich aanmelden bij Met je hart
Maastricht via mevr. Tonny Coolen, ouderencontacten,
tonny.coolen@metjehart.nl, 043-7200820 of Marion Tellings,
coördinator, marion@metjehart.nl.
Deelname kost niets, een vrijwillige bijdrage geven mag.
Tijdens de jaarlijkse restaurantcampagne EET met je hart wordt
gasten in diverse restaurants een vrijwillige bijdrage van 1 euro per
tafelrekening gevraagd. Deze donaties komen
volledig ten goede aan de ontmoetingen voor
ouderen. We besteden dit bij de deelnemende
restaurants, lokaal voor lokaal dus.
Afgelopen jaar zijn wij de trotse bezitters geworden
van het Appeltje van Oranje!
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De Bidweg van Sterre der Zee, 5 eeuwen religieus erfgoed
Onze diaken en kerkhistoricus Régis de la
Haye heeft een onderzoek gedaan naar
de Bidweg van Onze Lieve Vrouw Sterre
der Zee. Dat onderzoek is uitgemond in
een prettig leesbaar boekje over deze
zeer oude traditie, dat door de
Broederschap van Onze Lieve Vrouw
Sterre der Zee is uitgegeven.
De Bidweg van de Sterre der Zee in
Maastricht is vijf eeuwen geleden
ontstaan bij de paters Franciscanen, die
op Paasmaandag vanuit hun klooster aan
de Sint-Pieterstraat (het huidige
archiefgebouw) een grote processie
hielden met hun Mariabeeld, dat later
“Sterre der Zee” werd genoemd.
De Bidweg begint bij het beeld van Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee
en eindigt daar ook. Sinds het begin wordt de Bidweg via dezelfde
route gelopen. Het tracé is slechts één keer aangepast, toen de
Franciscanen rond 1700 hun nieuwe klooster aan de huidige
Minderbroedersberg betrokken.
Men kan de Bidweg alleen lopen, in stilte, of met een groep. Wanneer
het beeld van de Sterre der Zee wordt meegedragen, spreekt men van
een “Grote Bidweg”. De Bidweg wordt nog altijd gelopen en behoort
daarmee tot het oudste religieus-cultureel erfgoed van Maastricht.
Lezing van dit boekje wordt van harte bij u aanbevolen.
Dit boekje is verkrijgbaar in de Accueil van de Onze Lieve Vrouw Kerk
à € 10.00 of te bestellen door een bedrag van € 13.00 over te maken
op NL94 INGB 0000 8360 20 ten name van Broederschap Onbevl Ontv
OLV Sterre der Zee. Na ontvangst zal het boekje u per post worden
toegezonden.
Eugène Rosier,
Voorzitter Broederschap van Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee
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LITURGISCHE KALENDER EN INTENTIES
OLV = Onze Lieve Vrouw; SPBE = Sint Pieter Beneden;
SPBO = Sint Pieter Boven;
G = Gedachtenis, VG = Vrije Gedachtenis, F = Feest
Zaterdag 29 augustus – Marteldood van de H. Johannes de Doper
(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; John Delamboye. Aansluitend is
gelegenheid om afscheid te nemen van kapelaan Miguel.
OLV 20.30 H. Mis Neocatechumenale Weg in parochiezaal OLV
Zondag 30 augustus – Tweeëntwintigste zondag door het jaar
Ev: Mt. 16, 21-27
OLV
8.45 H. Mis
SPBE
9.45 Hoogmis Kinderwoorddienst m.m.v. Kinderkoor; jrd
Marjo Percobic-Hesemans; Maria Ritzen-Dingelstadt
(b.g.v. verjaardag)(st); Bèr en Liesje Essers-Geelen
(b.g.v. verjaardag)(st). Tijdens de H. Mis zal kapelaan
Miguel kort aanwezig zijn ten afscheid.
OLV 11.00 Hoogmis m.m.v. Schola Nova; Jules Smeets; Riet Frijns;
Horrie Smeets; Jan Bogman. Aansluitend is gelegenheid
om in de kruisgang afscheid te nemen van kapelaan
Miguel.
Maandag 31 augustus
OLV
9.30 H. Mis
Dinsdag 1 september
OLV
9.30 H. Mis
SPBE 18.40 Vespers
SPBE 19.00 H. Mis; bijzondere intentie voor een gezin op voorspraak
van Pater Pio
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Woensdag 2 september
STPBE 8.30 H. Mis (in dagkapel van St. Pieter Beneden); Winand en
Mia Claessens-Huynen (st)
OLV
9.30 H. Mis
Donderdag 3 september – verjaardag van de wijding van de
kathedraal van het Bisdom Roermond (F)
OLV
9.30 H. Mis
Vrijdag 4 september – H. Gregorius De Grote, paus en kerkleraar
(G); eerste vrijdag van de maand t.e.v. het H. Hart van Jezus
OLV
9.30 H. Mis met zang; echtelieden Hijnens-Guisson (st).
Aansluitend aanbidding van het Allerheiligste tot 11.00
uur.
Zaterdag 5 september – Maria op zaterdag
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; bijzondere intentie
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; John Delamboye; Astrid Busbroek
OLV 20.30 H. Mis Neocatechumenale Weg in parochiezaal OLV
Zondag 6 september – Drieëntwintigste zondag door het jaar
Ev: Mt. 18, 15-20
OLV
8.45 H. Mis; echtelieden Speet-Luder (st)
SPBO 9.45 Hoogmis met zang; zwd Truus Kerbusch-Nijsten; jrd
Victoire Cremers-Kerpen (st); Tom Cremers (st); jrd
Jacqueline Lahaije-Berendschot (st); Jim Wilson; Ton
Dassen
OLV 11.00 Hoogmis met zang; jrd Jeanne Houben-Cortenraede;
Jules Smeets; echtelieden Ten Horn-Schoonbrood (st);
Jan van de Wijer
SPBE 18.00 Spaanstalige H. Mis
Maandag 7 september
OLV
9.30 H. Mis; overledenen van de familie Peltzer (st)
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Dinsdag 8 september – Maria Geboorte (F)
OLV
9.30 H. Mis m.m.v. Schola Nova, Broederschap en
Dragersgilde; Tonnie Ackermans
SPBE 18.40 Vespers
SPBE 19.00 H. Mis; Michel en Marthe Debats-Muller
Woensdag 9 september – H. Petrus Claver, priester (VG)
STPBE 8.30 H. Mis (in dagkapel van St. Pieter Beneden)
OLV
9.30 H. Mis
Donderdag 10 september
OLV
9.30 H. Mis
Vrijdag 11 september
OLV
9.30 H. Mis; overl. ouders Wil en Gertruda Vosters-Wetzels
STPBE 14.30 viering van het sacrament van de ziekenzalving
Zaterdag 12 september – H. Naam van Maria (VG)
Zonnebloem-collecte (STBE)
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; Willy Roemen-Schoonenberg
OLV 20.30 H. Mis Neocatechumenale Weg in parochiezaal OLV
Zondag 13 september – Vierentwintigste zondag door het jaar
Ev: Mt. 18, 21-35
Zonnebloem-collecte (STBE)
OLV
8.45 H. Mis
SPBE
9.45 Hoogmis met zang; jrd Maria Ritzen-Dingelstadt (st); jrd
Manette Closset-Niël; jrd Mariange Boulanger; jrd Harrie
en Annet Vandenhof-Bartels en Bert Klerken; Eugène en
Mia Rutten-Bury; Jean Bovy
OLV 11.00 Hoogmis met zang; 2e jrd Wim Kurris; jrd Wil en
Gertruda Vosters-Wetzels; jrd Monique Leufkens (st);
Jules Smeets; Riet Frijns; Horrie Smeets; Jan van de
Wijer
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Maandag 14 september – Kruisverheffing (F)
OLV
9.30 H. Mis; Mariëtte Peerboom-Huijnen; Pap Fer en Annie
Peerboom
Dinsdag 15 september – H. Maagd Maria, Moeder van Smarten (G)
OLV
9.30 H. Mis
SPBE 18.40 Vespers
SPBE 19.00 H. Mis
Woensdag 16 september – HH. Cornelius, paus en Cyprianus,
bisschop, martelaren (G)
STPBE 8.30 H. Mis (in dagkapel van St. Pieter Beneden)
OLV
9.30 H. Mis
Donderdag 17 september – H. Lambertus, bisschop en martelaar
(VG)
OLV
9.30 H. Mis
Vrijdag 18 september
OLV
9.30 H. Mis
Zaterdag 19 september – H. Januarius, bisschop en martelaar (VG)
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; John Delamboye; Astrid Busbroek
OLV 20.30 H. Mis Neocatechumenale Weg in parochiezaal OLV
Zondag 20 september – Vijfentwintigste zondag door het jaar
Ev: Mt. 20, 1-16a
OLV
8.45 H. Mis
SPBO 9.45 Hoogmis met zang; jrd Marietje en Leo LastRaemaekers; Laurent Bemer; Ton Dassen
OLV 11.00 Hoogmis m.m.v. Basilicakoor met Basilica Consort en
soliste (Musica Sacra); Jules Smeets; Jan van de Wijer
Maandag 21 september – H. Matteus, apostel en evangelist (F)
OLV
9.30 H. Mis; ter ere van het Kostbaar Bloed van OHJC
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Dinsdag 22 september
OLV
9.30 H. Mis; Gerda Janssen-Satijn
SPBE 18.40 Vespers
SPBE 19.00 H. Mis; Winand en Mia Claessens-Huynen (st); Hans
Raatz; Math Castermans
Woensdag 23 september – H. Pius van Pietrelcina, priester (Pater
Pio) (G)
STPBE 8.30 H. Mis (in dagkapel van St. Pieter Beneden)
OLV
9.30 H. Mis
Donderdag 24 september
OLV
9.30 H. Mis
Vrijdag 25 september
OLV
9.30 H. Mis
Zaterdag 26 september – HH. Cosmas en Damianus, martelaren
(VG)
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
Zondag 27 september – Zesentwintigste zondag door het jaar
Ev: Mt. 21, 28-32
OLV
8.45 H. Mis
SPBE
9.45 Hoogmis met zang
OLV 11.00 Hoogmis met zang; jrd Riet Goessen-Zuketto; Riet
Frijns; Horrie Smeets; Jan van de Wijer
Maandag 28 september
OLV
9.30 H. Mis
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Dinsdag 29 september – HH. Michael, Gabriel en Rafael,
aartsengelen (F)
OLV
9.30 H. Mis
SPBE 18.40 Vespers
SPBE 19.00 H.Mis
Woensdag 30 september – H. Hiëronimus, priester en kerkleraar
(G)
SPBE
8.30 H. Mis (in de dagkapel van St. Pieter Beneden)
OLV
9.30 H. Mis
Donderdag 1 oktober – H. Teresia van het Kind Jezus, maagd en
Kerklerares (G)
OLV
9.30 H. Mis
Vrijdag 2 oktober – HH. Engelbewaarders (G); eerste vrijdag van de
maand ter ere van het H. Hart van Jezus
OLV
9.30 H. Mis met zang; echtelieden Hijnens-Guisson (st)
Aansluitend aanbidding van het Allerheiligste tot 11.00
uur.
Zaterdag 3 oktober – Maria op zaterdag (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
SPBE 18.30 H. Mis met zang; zwd Boy Jacobs; John Delamboye;
Astrid Busbroek
OLV 20.30 H. Mis Neocatechumenale Weg in parochiezaal OLV
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PAROCHIENIEUWS
Gedoopt
OLV

Luka Braken,
zoon van Sven Braken en Esmee Jansen
Bodhi Tans,
zoon van Sven Tans en Maud Purnot
Mehdine en Gitana Remmers,
zoon en dochter van Anoeska Remmers

SPBE Kira Rosier,
dochter van Philippe Rosier en Eline
Biesmans
Overleden
SINT-PIETER Mia Rosier-Crombach, 93 jaar
Margo Bovens-Hellwig, 64 jaar
Jo Wilmes, 92 jaar
Boy Jacobs, 89 jaar
Willy Crefcoeur-Galle, 99 jaar
Kitty Erens-Schurgers, 86 jaar
Overledenen die de uitvaart in een van onze kerken hebben gehad worden in
het parochieblad opgenomen. Andere overleden parochianen kunnen door de
familie aan het parochiekantoor worden doorgegeven, zodat deze ook worden
opgenomen.

Gesprek met pastoor of kapelaan
Op vrijdagochtend zijn de pastoor of kapelaan meestal in het
parochiekantoor aanwezig vanaf 10.30 uur. Graag een afspraak
maken als u een gesprek wilt.
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BUURTNIEUWS SINT PIETER
Activiteiten vanuit Buurtcentrum Sint Pieter
(Adres: Past. Kribsweg 14 A). Op donderdag vrije inloop tussen 10.0017.00 uur. Welkom, de koffie/thee staat klaar!
Op de donderdagen is het Hart weer beginnen te Kloppen. M.a.w.
Kloppend Hart is weer begonnen, niet in de volle omvang maar je kunt
pas vooruit komen als je de eerste stapjes zet.
In september is er het volgende programma.
3, 10, 17, 24 sept. 09.00-10.00 Tai Chi beginners en 10.00-11.00 uur
Tai Chi. Gewoon binnenlopen.
3 sept. 13.45-16.00 Salon Sint Pieter met een verhaal van John
Machiels over gevelstenen op St. Pieter. (1345-1600 uur, vrij entree).
10 sept. 11.15-12.45 contactgroep dementie, bijeenkomst voor
mantelzorgers die te maken hebben in hun omgeving met
dementerende personen. Georganiseerd door Mantelzorg Zuyd.
Bestuur Buurtcentrum St. Pieter

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 J. Ashirvadam 06-21233422 ashlyjon007@gmail.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 oktober (3-10-2020 t/m 31-102020): t/m vrijdag 25-9-2020 voor 12.00 uur, info@parochiesintpieter.nl of
info@sterre-der-zee.nl
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