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Kerk na corona: wat brengt ons 2021?

Nu de vaccinaties zijn begonnen, komt het einde van de coronaepidemie langzaam in zicht. De verwachting is dat de samenleving in
de loop van 2021 weer overeind krabbelt, hoewel de negatieve
gevolgen nog langere tijd zullen aanhouden. Ook de kerkgemeenschap
heeft te lijden gehad onder de coronacrisis. Het beperkt aantal
gelovigen bij de Eucharistievieringen, het stil vallen van de koren, de
bijeenkomsten die werden gecanceld, de geringere mogelijkheden
voor ontmoeting, de kleinere inkomsten, dat alles was niet
bevorderlijk. Ik denk dat de coronacrisis het proces van
ontkerkelijking en ontkerstening heeft versneld.
De recente cijfers van de het CBS maken duidelijk, dat dit proces
onophoudelijk verder gaat. Een meerderheid van de Nederlanders van
15 jaar en ouder rekent zich niet meer tot een levensbeschouwelijke
groepering (54 %). De katholieke geloofsgemeenschap is weliswaar
nog de grootste religieuze groepering in Nederland (20,1 %), maar is
qua kerkelijke binding en inhoudelijke kwaliteit zwak in vergelijking
met andere religieuze groeperingen.
In de toekomst zal onze parochiegemeenschap een kleinere
groepering zijn in een overwegend seculiere samenleving. Het is nodig
ons daarop in te stellen. Onze bisschop heeft in zijn beleidsbrief van
oktober 2020 geschreven, dat wij een ‘keuzekerk’ worden die een
missionaire instelling van ons vraagt. Enerzijds brengt dat
herstructurering en samenwerking van parochies met zich mee,
anderzijds vraagt dat aandacht voor inhoudelijke verdieping, voor
gemeenschapsvorming en voor het uitdragen van datgene waar wij
voor staan.
Voor de parochies Onze Lieve Vrouw en Sint Pieter zal 2021 het jaar
van de federatievorming worden. Wij plannen de federatie eind 2021
formeel af te ronden. Inhoudelijk zullen gastvrije kerk en cultuurkerk,
catechese voor kinderen, gezinskerk en geloofseducatie voor
volwassenen in 2021 aandacht moeten krijgen.
Pastoor Jan Vries

Een Schot voor de Boeg
Maar eerst en vooral natuurlijk willen wij u allemaal een Zalig,
Gelukkig en Voorspoedig Nieuwjaar toewensen! Een jaar vol mooie,
gelukkige momenten. Een jaar vol hoop en liefde!
Het wordt alweer een beetje langer licht! De donkerste
dagen liggen achter ons. En de sneeuwklokjes komen
weer eens voorzichtig kijken hoe het er boven de grond
uitziet! De zon krijgt alweer een beetje meer kracht.
We gaan de goede kant op!
Dat betekent tegelijkertijd dat de Bisschoppelijke
Vastenactie 2021 zo langzamerhand weer in zicht komt.
Wij geven daarom alvast een Schot voor de Boeg.
De Vastenactie 2021 gaat ook dit jaar weer ver van huis. Ze gaat zich
namelijk richten op het lot van arme mensen in de binnenlanden van
India, meer specifiek in Katukapally, district Khamman, deelstaat
Andhra Pradesh.
In de komende maanden gaat u hierover meer bijzonderheden en
uitgebreide informatie ontvangen. Misschien kunt u alvast eens
opzoeken waar onze bijdragen dit jaar naar toe zullen gaan. In ieder
geval gaat u dus meer over ons project horen.
Hoe dan ook. Onze eigen Kerk-en-Wereld-kas kan op het ogenblik ook
wel wat aanvulling gebruiken. Graag doen wij bij deze weer een
beroep op uw goedgeefsheid.
Uw bijdrage is van harte welkom op ons rekeningnummer:
NL05ABNA 0640 1831 07 t.n.v. Kerk en Wereld OLV
Tenhemelopneming en St-Pieter.
Hartelijk Bedankt!
Namens het Kerk en Wereld team, Jos Burg-Gilissen
Twintig jaar website www.sterre-der-zee.nl en e-mail
Wat is twintig jaar? Twintig jaar, wat is dat in de geschiedenis van een
parochie? Niet meer dan een flits. Twintig jaar wat is dat in een
mensenleven? Slechts een korte periode.
Twintig jaar, wat is dat voor het Internet? Voor het Internet is het
ongeveer de tijd van de prehistorie tot nu. Net als voor de
“millennials” van nu, de twintigers geboren rond de eeuwwisseling. We
betaalden onze boodschappen nog in “guldens” en bij de V&D kon
men zelfs in Belgische franken betalen.
Precies twintig jaar geleden, in januari 2001, kreeg de Onze Lieve
Vrouwekerk een website. Het kwam goed uit dat onze diaken Régis de
la Haye toen op het Rijksarchief ook bezig was met het maken van
een website.
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Het was nog de beginperiode van het wereldwijde net. Er was nog
geen wifi, er was nog geen 4G of 5G, verbinding met Internet liep via
de gewone telefoonlijn van de PTT (Post Telegraaf Telefoon), via een
modem, met een “inbelverbinding”. Wanneer men via dat modem
verbinding had met Internet kon in huis verder niemand telefoneren.
De site werd gemaakt in HTML en moest worden geüpload via FTP,
eerst op de FTP zetten, daarna uploaden, en altijd controleren, want
er ging vaak veel mis.
Bij de Stichting Interkerk, de oecumenische stichting die als
“kerkprovider” de webhosting verzorgde, werd de domeinnaam
www.sterre-der-zee.nl vastgelegd. Om de site op het net te zetten
moesten we “inbellen” op “inbelnummer 043-8800845”, en aanmelden
via de inlognaam olvthmaa@interkerk.nl en wachtwoord. Wij vonden
dat toen heel modern.
Daarmee was de kerk van de Sterre der Zee een van de eerste in het
bisdom met een site op Internet. Het was toen zo bijzonder dat in
Dagblad De Limburger van 14 februari 2001 een enthousiast artikel
over vier kolommen verscheen: “Bidden via www.sterre-der-zee.nl”.
In het parochieblad van 4 maart 2001, dat toen nog het “blauwe
blaadje” was, verscheen in het colofon voor het eerst de vermelding:
“Website: www.sterre-der-zee.nl”. In dat nummer van het
parochieblad kregen ook de parochianen informatie over de nieuwe
website, die toen al pagina’s bevatte over de parochie, liturgische
diensten, bediening van de sacramenten, de diverse groeperingen,
broederschappen en activiteiten. Ook het parochieblaadje was al via
het Internet te lezen. Verder enkele pagina’s met gebeden, onder
andere het gebed tot de Sterre der Zee, en pagina’s over de
geschiedenis van het kerkgebouw en de kerkschatten. Geheel nieuw
was toen ook de mogelijkheid om via ‘links’ andere interessante
websites te bezoeken.
Met de ingebruikname van de website kreeg de parochie tevens drie
e-mail-adressen: pastoor@sterre-der-zee.nl, koster@sterre-der-zee.nl
en kerkbestuur@sterre-der-zee.nl. Voor het eerst konden wij toen een
mail ontvangen en versturen.
Wat gaat de tijd toch snel….
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Actie kerkbalans 2021
We danken heel hartelijk alle mensen
die onze parochies in het actiejaar 2020
geldelijk ondersteund hebben met een
eenmalige of een periodieke
overschrijving.
Eind januari krijgen parochianen per
brief een persoonlijke uitnodiging om
ook in 2021 onze parochie geldelijk te
ondersteunen.
Met “Geef vandaag voor de kerk van morgen” laat u merken dat u
geeft om uw kerk!
De parochie als zodanig krijgt geen subsidie. Wel ontvangt de parochie
ondersteuning voor de behoud van onze monumentale kerken, maar
zij moet zelf flink daaraan bijdragen. Verder kosten het pastorale
team, het personeel, de liturgie en de pastorale en maatschappelijke
projecten geld. Daarom is er de Actie Kerkbalans.
Kerkbijdrage Sint Pieter: NL41 SNSB 0858 2429 07
t.n.v. parochie H. Petrus;
Kerkbijdrage Onze Lieve Vrouw: NL73 INGB 0001 0545 51
t.n.v. RK O.L. Vrouw Tenhemelopneming.
De kerkbesturen

Communievoorbereiding 2021
Doordat de kinderen niet naar school kunnen tot zeker 19 januari, is
het dus ook niet mogelijk te starten met de lessen op school. Toch
willen we graag gaan beginnen met de voorbereidingen.
Op 7 en 14 januari 2021 zijn daarom de lessen in de kerk Sint Pieter
Beneden. We verwachten de kinderen daar om 15.30 uur.
Zo kunnen ze alvast kennis maken met de kerk waar ze op 25 april
2021 hun communie gaan doen.
Presentatiemis communicanten – 31 januari 2021
Op 31 januari willen de kinderen, die op 25 april 2021 hun Eerste
Heilige Communie gaan doen, zich voorstellen aan de
parochiegemeenschap.
Dit willen zij doen tijdens de H. Mis van 9.45 uur in de kerk Sint Pieter
Beneden.
Afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen m.b.t. het aantal
toegestane kerkbezoekers, bent u hiervoor van harte uitgenodigd.
Het familiekoor Sint Pieter zal deze H. Mis opluisteren.
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H. Vormsel – 22 mei 2021
Het toedienen van het H. Vormsel zal plaatsvinden op zaterdag 22 mei
2021 om 18.30 uur in de kerk van Sint Pieter Beneden. De
voorbereiding van het H. Vormsel begint op maandag 22 februari
2021.
U kunt uw kind aanmelden vóór 8 februari 2021 bij het
parochiekantoor.
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
Givt – gewoon blijven geven
Steeds meer mensen hebben geen contant geld meer op zak. Onze
slimme techniek stelt iedereen zonder contant geld in staat om met
een smartphone te geven.
Met Givt kunt u anoniem een gift doen aan de kerk en/of een
collectebedrag overmaken.
In de Givt app, die gratis is te downloaden via de App Store of via
Google Play, dient u zich eerst te registreren.
Meer info kunt u vinden op www.givtapp.net
De Onze Lieve Vrouwe Basiliek maakt al gebruik van Givt.
U kunt dit vinden in de lijst van deelnemers onder kerken in de app.
Uitreiking parochiespeldje
Op Tweede Kerstdag aan het eind
van de hoogmis in de kerk van
Sint Pieter boven kreeg de heer
Jacques Bouvrie, lid van het
Gemengd Kerkelijk Zangkoor
Sint-Caecilia (Sint-Pieter op de
Berg) en daarnaast al “eeuwen”
trouwe misdienaar bij de H.
Missen en uitvaarten, als
bijzondere blijk van dank de
zilveren parochiespeld uitgereikt.

Proficiat, Jacques, en dankjewel!
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Oproep/Oproop: Daot mèt aon ‘het Stille Licht’
Op kerstavond heeft pastoor Vries
in verband met ‘het Stille Licht’,
initiatief van John Eijssen en de
DD Stadsschutterij, de olielamp
(die centraal staat) gezegend.

Het stille licht:
‘Stille’ slaat op eenzaamheid en
werkelijke stilte; ‘licht’ slaat op
hoop en vooruitzicht op beter.
Mooi idee om alles wat u lief is,
een teken van licht te geven!
Uw eigen intentie, eigen beleving, eigen persoonlijke motivatie om het
licht dat u bij u draagt over te brengen aan een kaars in de Onze lieve
Vrouw Sterre der Zee Basiliek.
Laten wij stilstaan bij alle overledenen aan Corona, maar ook bij alle
mensen waarvan wij afscheid moesten nemen in bijna stilte
gedurende deze bizarre tijd.
Er wordt individueel of als echtpaar gelopen elke dag om 17.30 uur
vanuit de Cellebroederskapel aan de Brusselsestraat naar de Onze
Lieve Vrouw Sterre der Zee Basiliek.
Waarom vanaf de Cellebroederskapel?
De monniken van de Cellebroederskapel waren al vanaf 1512 belast
met de zorg van een andere pandemie namelijk de pest en gingen
vanuit hun klooster aan de Cellebroederstraat de binnenstad in om
zieke mensen te verplegen en bij overlijden te begraven.
Zo krijgt men de geest van de Cellebroeder en de innige intentie en
herdenking weer levend.
Er is een gastenboek waar iedere
deelnemer aan de wandeling naar
de Basiliek zijn boodschap in kan
schrijven en zo ontstaat er een
mooi document met ieders eigen
intentie.
Meer informatie en waar u zich
kunt aanmelden
www.coronainmaastricht.nl
Dus meld u aan en laat het licht branden: Het stille licht
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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, Int = Intentie
Zaterdag 9 januari
OLV
9.30 H. Mis met zang t.e.v. Maria Sterre der Zee, aansluitend
rozenkransgebed
OLV
15.30-16.30 Biechtgelegenheid of volgens afspraak met een
van de priesters
OLV 17.00 Engelstalige H. Mis met zang (in de kerkruimte)
SPBE 18.30 H. Mis met zang; Int: Boy en El Jacobs-Spee; Wally
Alken
OLV 20.30 H. Mis Neocatechumenale Weg in parochiezaal OLV
Zondag 10 januari – Doop van de Heer (F)
Ev: Mc. 1, 7-11
OLV
8.45 H. Mis
SPB0
9.45 Hoogmis met zang. Int: jrd Willy RoemenSchoonenberg; jrd Bert Klerken; Jim Wilson; Jeanny
Rosier-Pappers; Margo Bovens-Hellwig; Angèle EssersBemelmans; Alphons en Wies Smeets-van Elswijck en
zoon Gerard
OLV 11.00 Hoogmis m.m.v. Schola Nova. Int: Marion KorbmacherJaspers
Maandag 11 januari
OLV
9.30 H. Mis, aansluitend rozenkransgebed
Dinsdag 12 januari
OLV
9.30 H. Mis, aansluitend rozenkransgebed
SPBE 18.40 Vespers
SPBE 19.00 H. Mis. Int: Winand en Mia Claessens-Huynen (st); uit
dankbaarheid voor Pater Pio
Woensdag 13 januari
OLV
9.30 H. Mis, aansluitend rozenkransgebed
Donderdag 14 januari
OLV
9.30 H. Mis, aansluitend rozenkransgebed
Vrijdag 15 januari – H. Arnold Janssen, priester (VG)
OLV
9.30 H. Mis, aansluitend rozenkransgebed
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Zaterdag 16 januari – Maria op Zaterdag
OLV
9.30 H. Mis met zang t.e.v. Maria Sterre der Zee, aansluitend
rozenkransgebed
OLV
15.30-16.30 Biechtgelegenheid of volgens afspraak een van de
priesters
OLV 17.00 Engelstalige H. Mis met zang (in de kerkruimte)
SPBE 18.30 H. Mis met zang
OLV 20.30 H. Mis Neocatechumenale Weg in parochiezaal OLV
Zondag 17 januari – Tweede zondag door het jaar
Ev: Joh. 1, 35-42
OLV
8.45 H. Mis
SPBE
9.45 Hoogmis met zang. Int: 7e jrd Nic Hoekstra; Jo Wilmes;
Jo Sprokel; Henny de Rouw-van Oost; Cor Smeets
OLV 11.00 Hoogmis met zang m.m.v. soliste Florence Thong
Gebedsweek voor de eenheid van de christenen, 18-25 januari
Maandag 18 januari
OLV
9.30 H. Mis, aansluitend rozenkransgebed
Dinsdag 19 januari
OLV
9.30 H. Mis, aansluitend rozenkransgebed. Int: Bert en
Gerard Bastiaens
SPBE 18.40 Vespers
SPBE 19.00 H. Mis. Int: Voor een gezin op voorspraak van Pater Pio
Woensdag 20 januari – H. Sebastianus, martelaar (VG)
OLV
9.30 H. Mis, aansluitend rozenkransgebed. Int: bijzondere
intentie
Donderdag 21 januari – H. Agnes, maagd en martelares (G)
OLV
9.30 H. Mis, aansluitend rozenkransgebed
Vrijdag 22 januari
OLV
9.30 H. Mis, aansluitend rozenkransgebed
Zaterdag 23 januari – Maria op Zaterdag
OLV
9.30 H. Mis met zang t.e.v. Maria Sterre der Zee, aansluitend
rozenkransgebed
OLV
15.30-16.30 Biechtgelegenheid of volgens afspraak een van de
priesters
OLV 17.00 Engelstalige H. Mis met zang (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 24 januari – Derde zondag door het jaar
Ev: Mc. 16, 15-18
OLV
8.45 H. Mis
SPB0
9.45 Hoogmis met zang. Int: jrd Richard en Jean Daenen;
Willy Roemen-Schoonenberg; Angèle EssersBemelmans; Fran vd Wijngaert-Groenewegen
OLV 11.00 Hoogmis met zang. Int: jrd Jeanne Poolmans-van Beek;
Hélène Dassen; Marion Korbmacher-Jaspers
Maandag 25 januari – Bekering van de H. Apostel Paulus (F)
OLV
9.30 H. Mis, aansluitend rozenkransgebed
Dinsdag 26 januari – HH. Timoteus en Titus, bisschoppen (G)
OLV
9.30 H. Mis, aansluitend rozenkransgebed
SPBE 18.40 Vespers
SPBE 19.00 H. Mis. Int: Henri en Marie-Thérèse Disch-Smeets
Woensdag 27 januari – H. Angela Merici, maagd (VG)
OLV
9.30 H. Mis, aansluitend rozenkransgebed
Donderdag 28 januari – H. Thomas Van Aquino, priester en
kerkleraar (G)
OLV
9.30 H. Mis, aansluitend rozenkransgebed
Vrijdag 29 januari
OLV
9.30 H. Mis, aansluitend rozenkransgebed
Zaterdag 30 januari – Maria op zaterdag
OLV
9.30 H. Mis met zang t.e.v. Maria Sterre der Zee, aansluitend
rozenkransgebed
OLV
15.30-16.30 Biechtgelegenheid of volgens afspraak een van de
priesters
OLV
17.00 Engelstalige H. Mis met zang (in de kerkruimte),
Blasiuszegen
SPBE 18.30 H. Mis met zang, Blasiuszegen
OLV 20.30 H. Mis Neocatechumenale Weg in parochiezaal OLV,
Blasiuszegen
Zondag 31 januari – Vierde zondag door het jaar
Ev: Mc. 1, 21-28
OLV
8.45 H. Mis, Blasiuszegen
SPBE
9.45 Gezinsmis m.m.v. Familiekoor Sint Pieter en presentatie
communicanten 2021. Int: Minie Koekelkoren-Bus;
Henny de Rouw-van Oost; Cor Smeets; Blasiuszegen
OLV 11.00 Hoogmis met zang. Int: zwd Truus Daenen-Crijns; jrd
Rignald La Reine; jrd Sjef en Greetje Leufkens-Petit en
hun zonen Sjeffie en Servaas; Guy Nabers; Blasiuszegen
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Maandag 1 februari
OLV
9.30 H. Mis, aansluitend rozenkransgebed
Dinsdag 2 februari – Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis) (F)
OLV
9.30 Zegening van de kaarsen en lichtprocessie, H. Mis
m.m.v. Schola Nova, aansluitend rozenkransgebed. Int:
lev. en overledenen van de fam. Mulkens-Closset (st);
Dorry van Dijk-de Greef (st); blasiuszegen
SPBE 18.40 Vespers
SPBE 19.00 Zegening van de kaarsen en lichtprocessie, H. Mis met
zang; blasiuszegen
Woensdag 3 februari - H. Blasius, bisschop en martelaar (VG)
OLV
9.30 H. Mis, Blasiuszegen, aansluitend rozenkransgebed
Donderdag 4 februari
OLV
9.30 H. Mis, aansluitend rozenkransgebed
Vrijdag 5 februari - H. Agatha, maagd en martelares (G); eerste
vrijdag van de maand
OLV
9.30 H. Mis, aansluitend aanbidding en rozenkransgebed
Zaterdag 6 februari - H.H. Paulus Miki en gezellen, martelaren (G)
OLV
9.30 H. Mis met zang t.e.v. Maria Sterre der Zee, aansluitend
rozenkransgebed. Int: 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 een van de
priesters
OLV
17.00 Engelstalige mis met zang (in de kerkruimte)
SPBE 18.30 H. Mis met zang. Int: 1e jrd Elly Franssen
OLV 20.30 H. Mis Neocatechumenale Weg in parochiezaal OLV

Het Kerstkind kent geen afstand en aantal,
het komt ieder van ons nabij.
(bron: JV)
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PAROCHIENIEUWS
Gedoopt
OLV
Danny Stallinga (33 jaar)
Overleden
OLV

Truus Daenen-Crijns, 90 jaar

STP

Marianne Montanari-Coenen,71 jaar
Henri Driessen, 68 jaar
Jeanny Wilders-Veraart, 80 jaar
Henk Heuberger, 75 jaar
Jo Hinskens, 92 jaar
Annie Hinskens-Hartig, 86 jaar
Jean Mordang, 91 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 diaken assistent
Op vrijdagochtend zijn de pastoor of diaken assistent meestal in het
parochiekantoor aanwezig vanaf 10.30 uur. Graag een afspraak maken als u
een gesprek wilt.

BUURTNIEUWS SINT PIETER
Activiteiten vanuit Buurtcentrum Sint Pieter
(Adres: Past. Kribsweg 14 A).
KLOPPEND HART IN JANUARI
Door de landelijke corona maatregelen is het buurtcentrum St. Pieter in ieder
geval gesloten tot en met 19 januari a.s.
Zouden we dan weer open mogen gaan dan zijn er de volgende programma’s
op de donderdag overdag:
09.30-10.30 uur Tai Chi, eerste les gratis.
In dezelfde tijd is de bibliotheek geopend. Graag stilletjes boeken in de hal
zetten die u komt brengen en boeken meenemen kan vanuit de zaal.
Tai Chi is dan bezig, maar dat mag.
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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
Diaken assistent J. Ashirvadam 06-21233422; ashlyjon007@gmail.com;
kapelaan@sterre-der-zee.nl
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 Onze Lieve Vrouw ma 13-16 uur, di t/m za 11-16 uur
Kerkbestuur Onze Lieve Vrouw kerkbestuur@sterre-der-zee.nl
Kerkbestuur Sint-Pieter info@parochiesintpieter.nl
Koster OLV Mark 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. Grafkosten: NL57 INGB 0004 0119 81 t.n.v.
Kerkhof Sint Pieter
Stichting Vrienden van de O.L.V. Basiliek vrienden@sterre-der-zee.nl
Donaties: NL12 ABNA 0644 1457 22 t.n.v. Stichting Vrienden O.L.V. Basiliek
Werkgroep Kerk en Wereld Bijdragen: NL05ABNA 0640 1831 07 t.n.v.
Kerk en Wereld OLV Tenhemelopneming en St. Pieter
Parochiezaal Onze Lieve Vrouw 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
Kerkbijdragen en misintenties: NL41 SNSB 0858 2429 07 t.n.v.
Parochie H. Petrus
Betalingen Onze Lieve Vrouw
Kerkbijdragen: NL73 INGB 0001 0545 51 t.n.v. RK O.L.Vrouwe
Tenhemelopneming. Misintenties en andere betalingen:
NL54 ABNA 0576 1185 75 t.n.v. RK PAR O.L.Vrouw
Opgeven misintenties en/of kopij
Misintenties en/of kopij voor het parochieblad feb (06-02-2021 t/m 06-032021): t/m vrijdag 29-01-2021 12.00 uur, info@parochiesintpieter.nl of
info@sterre-der-zee.nl
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