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Carnaval, een feest met een betekenis
Sommige mensen denken dat Carnaval alleen maar een feest is van
dolle pret. Een paar dagen lekker gek doen, door de stad trekken,
muziek maken (vals mag ook), verkleden. Alles mag, alles kan, als je
maar lol hebt. En voor de katholieken onder ons betekent Carnaval dat
we nog even, vóór de strenge Vastentijd, vlees mogen eten en bier
mogen drinken.
Veel mensen denken dus dat Carnaval vooral een leuk feest is,
gezellig “stoom afblazen”. Maar weten we eigenlijk wel dat Carnaval
wel degelijk een feest is met een betekenis. Niet voor niets zijn er
universiteiten die onderzoek doen naar de volksgebruiken van het
Carnavalsfeest. Want Carnaval wordt niet alleen in Limburg gevierd,
maar in veel landen en streken van Europa, en overal volgens dezelfde
gebruiken en rituelen.
In ons Carnaval zitten elementen van verschillende tradities. Eén van
de mooiste is natuurlijk onze Prins Carnaval. Die gaat zelfs terug tot
de Romeinse tijd, toen Nieuwjaar nog op 1 maart viel. Het afsluiten
van een periode en het begin van een nieuwe periode was toen de
laatste gelegenheid om de boekhouding af te ronden, orde op zaken te
stellen en fouten recht te zetten. Daarom valt een “schrikkeldag”
waarmee de kalender weer op tijd wordt gezet, ook op het einde van
de maand februari. De Romeinen kenden daarom “Dwazenfeesten”,
voor de “domme mensen” die iets dat ze vergeten hadden, nog goed
konden maken. Daarbij werd ook de maatschappelijke orde voor een
paar dagen omgekeerd, de verschillen tussen heren en dienaars
werden omgekeerd, de slaven kregen de macht en konden zich te
goed doen aan wijn en drank. Om daarna weer over te gaan tot de
orde van de dag.
Vanaf de Middeleeuwen is het de “Nar” die de macht overneemt, onze
Prins Carnaval, die van de burgemeester van Maastricht voor een paar
dagen de sleutels van de stad krijgt, en de macht overneemt. Omdat
men verkleed is, dus onherkenbaar, vervallen alle sociale rangen en
standen. Iedereen is dus gelijk.

Was dat ook niet ergens het ideaal van Jezus: “laat je niet meester
noemen”… “wie zich verheft zal vernederd worden” … ?
Gezien de tijd van het jaar heeft Carnaval ook elementen van een
“lentefeest”, de viering van de jaarlijkse herleving van de natuur na de
doodse winter, en daarmee ook een vooruitblikken op Pasen,
overwinning van het leven op de dood, feest van de Schepping.
En hier ligt natuurlijk de verbinding van Carnaval met de
Veertigdagentijd. Carnaval is de afsluiting van de oude tijd en de
opstap naar de nieuwe tijd. En daarmee een uitgekozen moment van
bezinning. In die paar dagen mogen we nog even genieten van die
ideale wereld, waar alle mensen gelijk zijn, leven in vriendschap en
vreugde, in een overvloed van spijs en drank. Maar op Aswoensdag
worden we weer met de neus op de feiten gedrukt, teruggezet in de
werkelijkheid en de orde van de dag: “Mens, bedenk dat je stof
bent…” Maar de Veertigdagentijd is wel de opgang naar Pasen. En
daar gaat het uiteindelijk om.
Régis de la Haye, diaken
P.S. Prachtig feest, Carnaval... Helaas kunnen we het dit jaar niet
uitbundig vieren. Maar de geest van Carnaval kunnen we wel
beleven…
Kerk en Wereld - VASTENACTIE 2021
Goede leefomstandigheden zijn lang niet altijd vanzelfsprekend!
Ben je bij voorbeeld geboren in Katukapally, district Khamman,
deelstraat Andhra Pradesh in India, dan is de kans groot dat je er
minder goed voor staat. En dat is dan nog een understatement! En
ook nu zijn het weer vooral de kinderen, die de dupe zijn.
Nu is er daar een organisatie, geleid door de Paters Jezuïten (het
Loyola Institute for Tribal Development Society, het LITDS), die zich
het lot van arme mensen in de binnenlanden van India aantrekt. En
meer specifiek in Katukapally.
De Paters daar zetten zich
met hart en ziel in voor
verbetering van het
onderwijs, de
gezondheidszorg en de
leefomstandigheden.
Waardoor er voor de
jongeren meer kansen op een
betere toekomst ontstaan.
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Father Yesuratnam, de leider van het LITDS, heeft daarom dringend
behoefte aan financiële middelen om de honderden kinderen van de
basisschool passend onderwijs te kunnen geven.
En er is geld nodig om vier beroepsopleidingen te kunnen voorzien van
de noodzakelijke leermiddelen: PC’s voor de computeropleiding,
medisch lesmateriaal voor ziekenhuis- en thuisverpleging,
naaimachines voor de opleiding tot kleermaker/naaister en spullen
voor een monteurscursus. Deze groep opleidingen biedt reële kansen
op werk, op een baan, zeker in dit deel van India.
Daar willen wij toch graag een handje bij helpen! En liefst een flinke
hand! En dat kan zo makkelijk nl. door een bijdrage aan de
Bisschoppelijke Vastenactie 2021. Via Bankrekeningnr.
NL05ABNA0640183107 ovv Vastenactie, of via de vastenzakjes en het
offerblok achter in de kerk. De Indiase kinderen zijn u zo dankbaar!
Namens Kerk en Wereld,
Jos Burg-Gilissen
Actie kerkbalans
In de eerste week van februari krijgen parochianen
per brief een persoonlijke uitnodiging om ook in
2021 onze parochie geldelijk te ondersteunen.
In deze coronatijd zijn er voor de kerk minder
inkomsten te genereren.
Met “Geef vandaag voor de kerk van morgen”
laat u merken dat u geeft om uw kerk!
Bij voorbaat onze hartelijke dank.
Op weg naar de parochiefederatie Onze Lieve Vrouw – Sint
Pieter
In de ‘Beleidsbrief 2020’ heeft onze bisschop geschreven: “Het is ons
uitdrukkelijk streven dat álle parochies in ons bisdom uiterlijk op 31
december 2021 deel uitmaken van een geformaliseerde federatie met
één kerkbestuur, één pastoraal team en één financiële exploitatie”.
Met het proces van federatievorming zijn de parochies van Onze Lieve
Vrouw en Sint Pieter nu ongeveer vijf jaar bezig. Het is de opdracht
van onze twee kerkbesturen om dat proces in de loop van dit jaar
2021 tot een goed einde te brengen.
In de loop van de vijf jaren zijn de parochies inhoudelijk en bestuurlijk
al flink naar elkaar toegegroeid (pastoraal team, kerkbesturen,
parochiekantoor, parochieblad, gelijkvormige website, gezinskerk,
werkgroep kerk en wereld). Het coronavirus is wel een spelbreker,
omdat vergaderen moeilijker is, maar het is toch mogelijk om in de
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komende maanden van 2021 het werkplan op te stellen en de
structuur van de federatie (bestuur met daaraan gekoppelde
werkgroepen of commissies) op te zetten. De verschillende
groeperingen van de parochies zullen opnieuw worden geconsulteerd
en een grote parochievergadering zal worden gehouden. Per 31
december 2021 hopen wij dan formeel de parochiefederatie Onze
Lieve Vrouw – Sint Pieter te zijn. Wij houden u op de hoogte van de
ontwikkelingen.
Namens de kerkbesturen,
Pastoor Jan Vries
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.

2021 Jaar van Sint Jozef
Op 8 december 2020 heeft Paus Franciscus met
de apostolische brief ‘Patris corde’ (‘Met een
vaderhart’) het jaar 2021 uitgeroepen tot een
‘Jaar van Sint Jozef’. Wij zullen in het
maartnummer van het parochieblad extra
aandacht besteden aan Sint Jozef.
Nu publiceren wij alvast een gebed tot Sint
Jozef.
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Gebed tot de heilige Jozef
beschermer van het huisgezin
Heilige Jozef,
bewaarder van het Heilig Huisgezin,
bescherm onze gezinnen.
Verwijder van ons alle besmetting
van dwaling en zedenbederf.
Sta ons bij
in de strijd tegen het kwaad.
Geef ons de moed
om iedere dag
onze plichten te vervullen
en de Wil van God
te volbrengen.
Weerhoud onze tong van onwaarheid
en kwetsende woorden.
Verlicht ons verstand
als wij beslissingen moeten nemen.
Sterk ons in tegenspoed
en in ontmoediging.
Verstevig onze liefde
opdat in ons gezin
steeds wederzijds vertrouwen
en verdraagzaamheid zouden heersten.
Keer alle gevaren
naar ziel en lichaam
van ons af:
aan huis, bij de arbeid en op de weg.
En moge tenslotte God steeds
de ereplaats bekleden
in ons gezin en in onze harten.
Heilige Jozef,
patroon van de heilige Kerk,
help onze paus, bisschoppen,
priesters en religieuzen
en help heel speciaal onze gezinnen
en de jongeren die mogen opgroeien.
Dat het Heilig Huisgezin,
waarvan U de toegewijde vader was,
een afspiegeling moge vinden
in onze gezinnen.
Amen
Uit: ‘Ga tot Jozef, het verhaal van de stille Heilige’ van broeder René Stockman f.c.
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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
U dient voor de H.H. Missen op zaterdag en zondag en
concerten op zondag te reserveren via het parochiekantoor
(info@parochiesintpieter.nl)
Alle vieringen in de Basiliek van Onze Lieve Vrouw zijn via de
livestream te volgen: website van Sterre der Zee, blokje
‘Uitzendingen’
Zaterdag 6 februari – 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; 5e jrd Jo Peters
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)
OLV 18.00 H. Mis Neocatechumenale Weg in parochiezaal OLV
SPBE 18.30 H. Mis met koorzangers. Int: 1e jrd Elly Franssen
Zondag 7 februari – Vijfde zondag door het jaar
Ev: Mc. 1, 29-39
OLV
8.45 H. Mis. Int: overl. van de fam. Peltzer (st)
SPBO 9.45 Hoogmis met zang. Int: zwd Jean Mordang; zwd Jo en
Annie Hinskens-Hartig; Fran van de WijngaertGroenewegen; Bèr en Liesje Essers-Geelen (st)
OLV 11.00 Hoogmis m.m.v. Schola Nova. Int: Marion KorbmacherJaspers; Tiny Bischops-Kennis
SPBE 18.00 Spaanstalige mis
Maandag 8 februari
OLV
9.30 H. Mis, aansluitend rozenkransgebed
Dinsdag 9 februari
OLV
9.30 H. Mis, aansluitend rozenkransgebed
SPBE 18.40 Vespers
SPBE 19.00 H. Mis
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Woensdag 10 februari – H. Scholastica, maagd (G)
OLV
9.30 H. Mis, aansluitend rozenkransgebed
Donderdag 11 februari – Onze Lieve Vrouw van Lourdes (VG);
wereldziekendag
OLV
9.30 H. Mis, aansluitend rozenkransgebed. Int: 3e jrd Simone
Bischoff-Lardenoije
Vrijdag 12 februari
OLV
9.30 H. Mis, aansluitend rozenkransgebed
Zaterdag 13 februari – 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)
OLV 18.00 H. Mis Neocatechumenale Weg in parochiezaal OLV
SPBE 18.30 H. Mis m.m.v. Cantores
Zondag 14 februari – Zesde zondag door het jaar
Ev: Mc. 1, 40-45
OLV
8.45 H. Mis
SPBE
9.45 Hoogmis met zang. Int: Henk Heuberger; Henny de
Rouw-van Oost; overl. fam. Vlaskamp-van Cruchten en
fam. Dejong-van Cruchten; Bèr en Liesje Essers-Geelen
(st)
OLV 11.00 Hoogmis met orgel en soliste. Int: jrd Jean en Manon
Mulkens (st)
Maandag 15 februari
OLV
9.30 H. Mis, aansluitend rozenkransgebed. Int: overl. ouders
Will Vosters en Gertruda Vosters-Wetzels.
Dinsdag 16 februari
OLV
9.30 H. Mis, aansluitend rozenkransgebed. Bertie HendriksCostongs
SPBE 19.00 GEEN H.MIS
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VEERTIGDAGENTIJD
Woensdag 17 februari – Aswoensdag (verplichte vasten- en
onthoudingsdag) Begin van de Veertigdagentijd
OLV
9.30 H. Mis m.m.v. Schola Nova, met zegening en oplegging
van de as. Aansluitend rozenkransgebed
STBE 19.00 H. Mis m.m.v. uitvaartkoor, met zegening en oplegging
van de as. Int: Bento Schulte en Arthur Krekelberg (st)
Donderdag 18 februari
OLV
9.30 H. Mis, aansluitend rozenkransgebed
OLV 19.00 Avondwake in de veertigdagentijd
Vrijdag 19 februari
OLV
9.30 H. Mis, aansluitend rozenkransgebed
Zaterdag 20 februari
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)
OLV 18.00 H. Mis Neocatechumenale Weg in parochiezaal OLV
SPBE 18.30 H. Mis met koorzangers. Int: Boy en El Jacobs-Spee;
Wally Alken; Henri Driessen
Zondag 21 februari – Eerste zondag van de veertigdagentijd
Ev: Mc. 1, 12-15
OLV
8.45 H. Mis
SPB0
9.45 Hoogmis met zang. Int: zwd Jeanny Wilders-Veraart;
Margo Bovens-Hellwig; Jeanny Rosier-Pappers; Jeanne
Lamberti-Willems; Fran van de Wijngaert-Groenewegen;
Jean en Truus Landerloo-Hameleers
OLV 11.00 Hoogmis m.m.v. Basilicakoor Messe Royale Dumont.
Int: Hélène Dassen
OLV 15.00 Concert in de veertigdagentijd met overweging
Maandag 22 februari – Sint Petrus Stoel (F)
OLV
9.30 H. Mis, aansluitend rozenkransgebed
Dinsdag 23 februari
OLV
9.30 H. Mis, aansluitend rozenkransgebed
SPBE 18.40 Vespers
SPBE 19.00 H. Mis
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Woensdag 24 februari
STPBE 8.30 H. Mis (in dagkapel van St. Pieter Beneden)
OLV
9.30 H. Mis, aansluitend rozenkransgebed. Int: Ton Willems
Donderdag 25 februari
OLV
9.30 H. Mis, aansluitend rozenkransgebed. Int: Maria Helena
Peltzer (st)
OLV 19.00 Avondwake in de veertigdagentijd
Vrijdag 26 februari
OLV
9.30 H. Mis, aansluitend rozenkransgebed
Zaterdag 27 februari
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 m.m.v. Cantores. Int: Pater Laetus Zlg. (b.g.v.
100e verjaardag)
OLV 20.30 H. Mis Neocatechumenale Weg in parochiezaal OLV
Zondag 28 februari – Tweede zondag van de veertigdagentijd
Ev: Mc. 9, 2-10
OLV
8.45 H. Mis. Int: jrd Marjo Poolen
SPBE
9.45 Gezinsmis m.m.v. Familiekoor St. Pieter en presentatie
communicanten. Int: jrd Louise Sijen-Mulleneers; Jo
Sprokel; Henny de Rouw-van Oost; Kitty ErensSchurgers (v.w. verjaardag); Annemie FranssenWachters
OLV 11.00 Hoogmis, orgel met Bariton Vincent Kusters
OLV 15.00 Concert in de veertigdagentijd met overweging
Maandag 1 maart
OLV
9.30 H. Mis, aansluitend rozenkransgebed. Int: mevr. BuckLeenders
Dinsdag 2 maart
OLV
9.30 H. Mis, aansluitend rozenkransgebed. Int:
Joseph Coenegracht
SPBE 18.40 Vespers
SPBE 19.00 H. Mis; Jean Bergers en overl. ouders Bergers-Tossings

9

Woensdag 3 maart
STPBE 8.30 H. Mis (in dagkapel van St. Pieter Beneden)
OLV
9.30 H. Mis, aansluitend rozenkransgebed
Donderdag 4 maart
OLV
9.30 H. Mis, aansluitend rozenkransgebed. Int: Bert en
Gerard Bastiaens
OLV 19.00 Avondwake in de veertigdagentijd
Vrijdag 5 maart
OLV
9.30 H. Mis, aansluitend rozenkransgebed
Zaterdag 6 maart
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; Lei Meijers en Fien Berghs
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
OLV 20.30 H. Mis Neocatechumenale Weg in parochiezaal OLV

Als alles grauw en duister lijkt
Blijf dan zoeken naar het licht
Het is er, voor wie heel goed kijkt,
Soms juist alleen met ogen dicht

(bron: Martin Gijzemijter)
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PAROCHIENIEUWS
Gedoopt
OLV
Liz, dochter van Koen van der Nat en Kyra Vrijens

Overleden
OLV

Ellen Heslenfeld-Kruissink, 66 jaar
Jules Bouwens, 78 jaar

STP

Mia Eisinga-van Thor, 83 jaar
Corrie Bovy-Gregoire, 94 jaar
Anna Willems-Hartgerink, 87 jaar
Leon Cleuren, 68 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 OP DONDERDAG
Kloppend Hart is vanaf half december opnieuw gesloten wegens de landelijke
maatregelen. Tot 9 februari a.s. zijn wij zeker gesloten. Of we open gaan is
afhankelijk van de besluiten van de regering.
Indien er weer meer activiteiten georganiseerd mogen worden in februari, kijk
dan naar onze website: www.buurtcentrumsintpieter.nl
We hopen in maart weer meer activiteiten te mogen organiseren.
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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 maart (06-03-2021 t/m 03-042021): t/m vrijdag 26-02-2021 12.00 uur, info@parochiesintpieter.nl of
info@sterre-der-zee.nl
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