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Maria als de “Sterre”, toen al...

Een van de mooie kapitelen in de
kooromgang van de Onze Lieve
Vrouwekerk vertelt het verhaal
van Bileam, uit het Bijbelboek
Numeri. Bileam, een profeet,
wordt door de koning van Moab in
dienst genomen om een vloek uit
te spreken over Israël. Gezeten op
zijn ezel, gaat Bileam op pad.
Maar onderweg houdt een engel
met getrokken zwaard hem tegen.
De ezel ziet de engel, maar Bileam niet. Dan draait de ezel de kop om
en zegt tegen Bileam: “Zie jij niet dat daar een engel staat?” Dan pas
ziet Bileam de engel, en begrijpt hij dat hij Israël niet moet
vervloeken, maar zegenen. Hij zegt dan de zegenspreuk: “Een ster
komt op uit Jakob, een scepter rijst op uit Israël” (Numeri 24,17).
Volgens de uitleg in de Middeleeuwen werd met de “ster uit Jakob”
niet Jezus, maar Maria bedoeld. “De ster uit Jakob, dat is Maria. Een
ster staat immers aan de hemel, en er gaat licht van uit. Zo is ook uit
Maria het Licht, dat is Christus, voortgekomen”.
Maria werd in onze kerk dus al in de Middeleeuwen vereerd als “de
Sterre”… Op 10 oktober vereren wij haar als de “Sterre der Zee”.
Diaken Régis
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Op 25 september, tijdens de gezinsmis, heeft de pastoor de
schoolrugzakjes en de fietsen van de kinderen gezegend. We
hebben Jezus om een fijn schooljaar gevraagd en om veiligheid in
het verkeer.
In je rugzak stop je alles wat je nodig hebt: pennen, schriften,
agenda, boeken, je broodtrommel, drinkbeker en nog veel meer.
Maar in je hoofd heb je ook een “rugzakje” hierin stop je alles
wat je hebt geleerd en hebt meegemaakt. Door je hele leven
heen kun je uit je eigen ”rugzakje” halen wat je nodig hebt.

Vul de hokjes in met een letter,
maar wel in de goede volgorde.
Je krijgt dan een zin. Wat staat er?
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2

UITNODIGING
Het genadebeeld van Onze Lieve Vrouw ‘Sterre der Zee’ wordt zeer
vereerd en is wijd en zijd bekend. Op maandag 10 oktober 2022
vieren wij in de Basiliek het jaarlijkse feest van Onze Lieve Vrouw
Sterre der Zee. Bijzondere gast is dit jaar de bisschop van Hasselt,
Mgr. Patrick Hoogmartens. Van harte nodigen wij u uit om het feest te
komen meevieren. Het programma is als volgt:
Zaterdag 8 oktober is de parochiële voetbedevaart naar de ‘Sterre
der Zee’. Zie voor het programma en de aanmelding het aparte
bericht.
Maandag 10 oktober
Om 10.00 uur feestelijke hoogmis met de bisschop van Hasselt, Mgr.
Hoogmartens. Met schola, soliste en samenzang. Aansluitend
ontvangst en ontmoeting in de kruisgang en pandhof met een drankje
en hapje.
Om 14.30 uur viering met ziekenzegening. Samenzijn rond het
genadebeeld van de ‘Sterre der Zee’ speciaal voor zieken en
gehandicapten. Met orgel en samenzang.
Om 19.00 uur Grote Bidweg met het genadebeeld van de ‘Sterre der
Zee’. Met brandende kaarsjes lopen wij biddend en zingend de aloude
bidweg van de Sterre der Zee.
Sluiting Schatkamer Basiliek Onze Lieve Vrouw
Op zondag 18 september is wateroverlast ontstaan in de schatkamer
van de Basiliek van Onze Lieve Vrouw. Daarom heeft het kerkbestuur
besloten de schatkamer voorlopig te sluiten voor het publiek. Wij gaan
de komende maanden benutten om de overlast te verhelpen en een
aantal verbeteringen door te voeren met de bedoeling de schatkamer
in het voorjaar van 2023 veilig, verantwoord en klantvriendelijk open
te stellen.
Bedankje Mark Pleunis
Dank, dank en nog eens dank voor mijn robijnen kostersjubileum.
Dank aan pastoor en het kerkbestuur die dit feest hebben aangeboden
Dank aan allen die op welke wijze dan ook hebben meegewerkt aan
dit feest (koor, soliste, organisten, acolieten, misdienaars en de dames
en heren van de ontvangst).
En dank aan u allen die gekomen bent om mij te feliciteren met mijn
40 jarig kostersjubileum en te overladen met cadeaus of mij op enig
andere wijze hebben gefeliciteerd.
Het was in een woord Geweldig en daarvoor Hartelijk Dank.
Mark Pleunis, koster
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Concert rond composities van Rick Debie – 1 oktober 2022
Rick Debie, een van onze vaste organisten in de kerk van Sint Pieter
Beneden, is al meer dan 50 jaar kerkmusicus. Behalve organist is Rick
ook dirigent, docent én componist. De Stichting Maastrichtse
Componisten zal op zaterdag, 1 oktober 2022 om 14.00 uur aan zijn
woonhuis aan de Saturnushof 56, wijk Daalhof, een plaquette
onthullen. Aansluitend zal in de zaal van de harmonie Sint Petrus en
Paulus aan de Tongerseweg 336 een feestelijk concert worden
gegeven met drie grotere werken van Rick Debie voor piano en cello,
uitgevoerd door gerenommeerde topinstrumentalisten. Het concert is
vrij te bezoeken, wel graag aanmelden bij het secretariaat van de
Stichting Maastrichtse Componisten:
secretariaat@maastrichtsecomponisten.eu
Axel Jansen 25 jaar dirigent – 2 oktober 2022
Op zondag 2 oktober 2022 viert het St. Caeciliakoor
St. Pieter op de Berg het 25-jarig dirigentschap van
haar dirigent Axel Jansen.
Ter gelegenheid hiervan zal er een feestelijke
hoogmis zijn met daarin muziek uit een tweetal
door Axel geschreven missen, te weten de Messa di
San Pietro sulla collina en de Messa della Santissima
Trinità. Daarnaast zingen we enkele motetten,
waaronder ook een door Axel gearrangeerde Rejoyce. Axel Jansen zal
uiteraard zelf de mis dirigeren en Christianne Steegmans zal het orgel
bespelen, de soliste is Bibi Ortjens. Aansluitend aan de hoogmis is er
voor genodigden een receptie in het zaaltje aan de Slouw.
Pelgrims-Voettocht Sterre der Zee 2022 – 8 oktober 2022
Het bisdomfeest van Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee begint op
zaterdag 8 oktober 2022 met de Pelgrims-Voettocht vanaf de Sterre
der Zee-kapel van Winthagen (Voerendaal) naar de Onze Lieve Vrouw
Sterre der Zee Basiliek in Maastricht.
De pelgrims lopen vanaf station Voerendaal richting de kapel in
Winthagen, waar de opening om 9.15 uur zal plaatsvinden. Via Schin
op Geul en Houthem Sint Gerlach lopen we naar de Sterre der Zee in
Maastricht, waar pastoor Vries ons rond 17.00 uur zal verwelkomen. Hierna is een ontvangst in de parochiezaal of kruisgang.
Onderweg zijn twee momenten van rust en bezinning, om 11.30 uur in
de kerk van Schin op Geul, en om 14.25 uur in de Gerlachuskerk in
Houthem. Kapelaan John zal ons vergezellen. Het thema is dit jaar:
“Samen op weg, geleid door Sterre der Zee”. U kunt op de dag zelf
4

intenties aanleveren bij kapelaan John. Ook wordt u uitgenodigd om
zelf teksten, gebeden, gedichten, liederen mee te brengen voor de
bezinningsmomenten.
Voor wie de volledige tocht te zwaar is, kan zich ook aansluiten bij de
Sterre der Zee-kapel in Winthagen (22 km), in Schin op Geul bij Hotel
Salden of de parochiekerk Schin op Geul (16 km), bij cafe De Holle Eik
of de St. Gerlachuskerk te Houthem (10 km). De doorgang van de
tocht is onder voorbehoud van de coronamaatregelen. Raadpleeg de
berichtgeving hierover op de website of facebook van de parochie
Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee. Deelname is gratis. Aanmelden
vooraf is gewenst, via le.helden1@home.nl of 06-22520933, of een
briefje naar Leo van der Helden, Kardinaal van Rossumplein 97A, 6221
SZ Maastricht. Een vrije gave bij de afsluiting wordt op prijs gesteld.
WJD-kruis in Maastricht – 31 oktober 2022
In 2023 vinden weer de Wereldjongerendagen plaats,
ditmaal van 1 tot en met 6 augustus in Lissabon. Het is een
ontmoeting van jongeren uit de hele wereld, die allemaal
willen laten zien dat ze christenen zijn. De leeftijd om deel
te mogen nemen is van 16 tot en met 30 jaar. Ben je nu 15 jaar, dan
kun je volgend jaar ook mee. Als startmoment gaat het
Wereldjongerendagen kruis op tournee door de
Nederlandse bisdommen. Het komt ook in Maastricht, op
maandag 31 oktober, o.a in de basiliek van Onze Lieve
Vrouw. Je bent hartelijk welkom. Als je aan het programma
wilt deelnemen, kun je je opgeven bij kapelaan John (mail:
kapelaan@sterre-der-zee.nl). Voor meer informatie ->
MIVA-collecte
De opbrengst van de collecte voor de MIVA in onze kerken was in
totaal € 753,15, een heel mooi resultaat. Mensen die alsnog een
donatie voor de MIVA willen overmaken kunnen dit doen op
bankrekening NL05 ABNA 0640 1831 07 t.n.v. Kerk en Wereld O.L.V.
Tenhemelopneming en St. Pieter.
Dank je wel!
Namens de Zonnebloem van St. Pieter hartelijk dank voor uw gulle
gave aan de collecte tijdens de diensten in onze kerk op 10 en 11
september jl., die het mooie bedrag van ruim € 157,00 heeft
opgebracht! Fijn dat u ons werk blijft steunen. Wij kunnen er weer
velen in onze wijk een hart mee onder de riem steken.
De Zonnebloemafdeling van St. Pieter
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Kerk en Wereld
Na een flink aantal jaren, door middel van de
maandelijkse “stukjes” in het parochieblad, te zijn
opgetreden als spreekbuis van de Werkgroep Kerk en
Wereld, wordt het onderhand tijd om het stokje over te
dragen.
Met veel plezier heb ik via kleine “verhaaltjes” in het parochieblad
geprobeerd u over te halen om door een geldelijke bijdrage even stil
te staan bij de noden van de minder bedeelden in deze wereld, onder
meer in het zuidwesten van India. En daaraan hebt u dan ook
daadwerkelijk steeds gul gehoor gegeven. Ik hoop van ganser harte
dat u dat in de toekomst ook zal blijven doen!
Namens al die mensen aan wie uw bijdragen ten goede zijn gekomen:
Heel hartelijk dank!
Een oud gezegde leert ons: Wie goed doet, goed ontmoet!
En als we het dan toch over Goed hebben: Het ga u allen GOED!
Bankrekeningnr: NL05ABNA 0640183107 t.n.v. Kerk en Wereld OLV
Sterre der Zee en St. Pieter
Kerk en Wereld, Jos Burg-Gilissen
Senior-acolieten
Gezocht senior-acolieten, zowel heren als dames, om de H. Mis te
dienen bij uitvaarten en huwelijkssluitingen in de kerken van St. Pieter
op de Berg en St. Pieter Beneden. Als u gepensioneerd bent en u hebt
wat tijd over voor dit mooie dienstwerk, graag aanmelden bij het
parochiekantoor.
Oproep voor een bouwkundige
Het kerkbestuur is op zoek naar een bouwkundige die de bouwkundige
van het kerkbestuur kan ondersteunen.
Voor inlichtingen kunt u terecht bij: jan.voorvelt@kpnmail.nl
Aanmelden Eerste H. Communie 21 mei 2023
De Eerste Heilige Communieviering zal dit schooljaar zijn
op zondag 21 mei 2023 om 10.00 uur in de kerk Sint
Pieter beneden. U kunt uw kind hiervoor aanmelden via
de website of telefonisch bij het Parochiekantoor, tot
1 december 2022.
De lessen ter voorbereiding op de Communie beginnen in januari 2023
en zullen op de donderdagmiddagen na schooltijd plaatsvinden (zie
ook website parochie onder Sacramenten).
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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 1 oktober – H. Teresia van het Kind Jezus, maagd en
kerklerares
OLV
9.00 Bidweg van de Sterre der Zee; vertrek vanuit de kapel.
OLV
9.10 Morgengebed
OLV
9.30 H. Mis met samenzang t.e.v. Maria Sterre der Zee,
rozenkransgebed. Int: voor de lev. en overl. leden van
de Broederschap van Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee;
Jetty Zuijdwijk-Spoelder
OLV
11.00-12.15 Biechtgelegenheid of volgens afspraak
OLV
16.30-17.00 Biechtgelegenheid vóór de Engelstalige mis
OLV 17.00 Engelstalige H. Mis met samenzang (in de kerkruimte)
SPBE 18.30 H. Mis met samenzang
OLV 20.30 H. Mis Neocatechumenale Weg in parochiezaal OLV
Zondag 2 oktober - zevenentwintigste zondag door het jaar
OLV
8.25 Morgengebed
OLV
8.45 H. Mis. Int: voor het welzijn van de parochies
SPBO 9.45 Hoogmis m.m.v. Caeciliakoor en soliste, viering 25-jarig
jubileum Axel Janssen. Int: 4e jrd Peter Meijers; jrd Cor
Smeets; Toetie Hagen-van Beek; Eugène Stevens;
OLV 11.00 Hoogmis met samenzang – feest verjaardag van de
kerkwijding. Int: 2e jrd Jeanne Lamberti-Willems;
Charles en Mia Delnooz-Close (st); Els Kreutzkamp-van
Loon; Tiny Quaedvlieg-Lemmens;
SPBE 18.00 Spaanstalige mis
Maandag 3 oktober
OLV
9.10 Morgengebed
OLV
9.30 H. Mis, rozenkransgebed. Int: Pastoor Rick van den Berg
(v.w. verjaardag); voor steun en sterkte bij een medisch
onderzoek
Dinsdag 4 oktober – H. Franciscus van Assisi (G)
OLV
9.10 Morgengebed
OLV
9.30 H. Mis, rozenkransgebed
SPBE 18.40 Rozenkransgebed
SPBE 19.00 H. Mis
Woensdag 5 oktober
OLV
9.10 Morgengebed
OLV
9.30 H. Mis, rozenkransgebed. Int: Jetty Zuijdwijk-Spoelder
(v.w. huwelijksverjaardag)
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Donderdag 6 oktober – H. Bruno, priester (VG)
OLV
9.10 Morgengebed
OLV
9.30 H. Mis, rozenkransgebed
OLV 19.30 (Studentenpastoraat) Aanbidding van het Allerheiligste
en gelegenheid tot biecht, H. Mis (Engels)
Vrijdag 7 oktober – Heilige Maagd Maria van de Rozenkrans (G)
Eerste vrijdag van de maand.
OLV
9.10 Morgengebed
OLV
9.30 H. Mis, aansluitend aanbidding en rozenkransgebed.
Int: overl. van de fam. Peltzer (st); echtelieden HijnensGuisson (st); voor bijzondere intentie; ter ere van het
heilige Hart van Jezus
Zaterdag 8 oktober – Maria op zaterdag
OLV
9.10 Morgengebed
OLV
9.30 H. Mis met samenzang t.e.v. Maria Sterre der Zee,
rozenkransgebed
OLV
11.00-12.15 Biechtgelegenheid of volgens afspraak met een
van de priesters
OLV
16.30-17.00 Biechtgelegenheid vóór de Engelstalige mis
OLV 17.00 Engelstalige H. Mis met samenzang (in de kerkruimte)
SPBE 18.30 H. Mis m.m.v. Cantores. Int: Jean Coumans
OLV 20.30 H. Mis Neocatechumenale Weg in parochiezaal OLV
Zondag 9 oktober - achtentwintigste zondag door het jaar
OLV
8.25 Morgengebed
OLV
8.45 H. Mis. Int: voor het welzijn van de parochies
SPBE
9.45 Hoogmis m.m.v. Ceciliakoor. Int: jrd Hoebeer van Hoof
en Margreet Konings en alle overleden familieleden van
de fam. van Hoof; Rinald en Annie Lustermans-Rooden
en zoon Marc; Theo en Annie Klaassen-Janssen; Jo
Sprokel;
OLV 11.00 Hoogmis m.m.v. Basilicakoor. Int; zwd Jo Gielissen; jrd
overl. ouders Klinkenberg-Curfs
Maandag 10 oktober – Feest van de H. Maagd Maria, Sterre der
Zee
OLV 10.00 Pontificale hoogfeest met Mgr. Hoogmartens, bisschop
van Hasselt, m.m.v. Schola Nova + soliste. Int:
Theodora Johanna Smits (st)
OLV 14.30 Mariaviering met ziekenzegening, met samenzang
OLV 19.00 Grote bidweg met het genadebeeld van de Sterre der
Zee
Dinsdag 11 oktober
OLV
9.10 Morgengebed
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OLV
9.30 H. Mis, rozenkransgebed
SPBE 18.40 Rozenkransgebed
SPBE 19.00 H. Mis. Int: Hans Raatz; Math Castermans
Woensdag 12 oktober
OLV
9.10 Morgengebed
OLV
9.30 H. Mis, rozenkransgebed. Int: Albertus Humblet (st)
Donderdag 13 oktober
OLV
9.10 Morgengebed
OLV
9.30 H. Mis, rozenkransgebed
Vrijdag 14 oktober – H. Callistus I, paus en martelaar (VG)
OLV
9.10 Morgengebed
OLV
9.30 H. Mis, rozenkransgebed. Int: 2e jrd Willy van Lieshout
Zaterdag 15 oktober – H. Teresia van Jezus, maagd en kerklerares
(G)
OLV
9.10 Morgengebed
OLV
9.30 H. Mis met samenzang t.e.v. Maria Sterre der Zee,
rozenkransgebed. Int: Leentje Moes-Eeckhout
OLV
11.00-12.15 Biechtgelegenheid of volgens afspraak met een
van de priesters
OLV
16.30-17.00 Biechtgelegenheid vóór de Engelstalige mis
OLV 17.00 Engelstalige H. Mis met samenzang (in de kerkruimte)
SPBE 18.30 H. Mis met samenzang.
OLV 20.30 H. Mis Neocatechumenale Weg in parochiezaal OLV
Zondag 16 oktober - negenentwintigste zondag door het jaar
OLV
8.25 Morgengebed
OLV
8.45 H. Mis. Int: voor het welzijn van de parochies
SPBO 9.45 Hoogmis m.m.v. Dameskoor, met huldiging van
jubilerende leden. Int: leden en overleden leden van het
Dameskoor; Eugène Stevens
OLV 11.00 Hoogmis m.m.v. Schola Nova. Int: echtelieden MingelsCoenegracht, Daniëlle en lev. en overl. van de fam.
Mingels (st); fam. Flendrig-van Hinsberg (st); Cor
Baeten
Maandag 17 oktober – H. Ignatius van Antiochië, bisschop en
martelaar (G)
OLV
9.10 Morgengebed
OLV
9.30 H. Mis, rozenkransgebed
Dinsdag 18 oktober – H. Lucas, evangelist (F)
OLV
9.10 Morgengebed
OLV
9.30 H. Mis, rozenkransgebed
SPBE 18.40 Rozenkransgebed
SPBE 19.00 H. Mis
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Woensdag 19 oktober – HH. Johannes De Brébeuf en Isaac Jogues,
priesters en gezellen, martelaren (VG)
OLV
9.10 Morgengebed
OLV
9.30 H. Mis, rozenkransgebed
Donderdag 20 oktober
OLV
9.10 Morgengebed
OLV
9.30 H. Mis, rozenkransgebed
Vrijdag 21 oktober
OLV
9.10 Morgengebed
OLV
9.30 H. Mis, rozenkransgebed. Int: uit dankbaarheid jegens
het Kostbaar Bloed van onze Heer Jezus Christus
Zaterdag 22 oktober – H. Johannes Paulus II, paus (VG)
OLV
9.10 Morgengebed
OLV
9.30 H. Mis met samenzang t.e.v. Maria Sterre der Zee,
rozenkransgebed
OLV
11.00-12.15 Biechtgelegenheid of volgens afspraak met een
van de priesters
OLV
14.00 huwelijk Danny Stallinga en Kimberly Heuts
OLV
16.30-17.00 Biechtgelegenheid vóór de Engelstalige mis
OLV
17.00 Engelstalige H. Mis met samenzang (in de kerkruimte)
SPBE 18.30 H. Mis m.m.v. Cantores.
OLV 20.30 H. Mis Neocatechumenale Weg in parochiezaal OLV
Zondag 23 oktober - dertigste zondag door het jaar
Wereldmissiedag.
OLV
8.25 Morgengebed
OLV
8.45 H. Mis. Int: voor het welzijn van de parochies
SPBE
9.45 Hoogmis m.m.v. Ceciliakoor. Int: zwd Liesje HameleersDolders; jrd Tits Hameleers; 30e jrd Cher en Anette
Rosier-Bergholtz en overleden neven en nichten
OLV 11.00 Hoogmis met samenzang. Int: zwd Cor van Glabbeeck
Maandag 24 oktober – H. Antonius Maria Claret, bisschop (VG)
OLV
9.10 Morgengebed
OLV
9.30 H. Mis, rozenkransgebed
Dinsdag 25 oktober
OLV
9.10 Morgengebed
OLV
9.30 H. Mis, rozenkransgebed
SPBE 18.40 Rozenkransgebed
SPBE 19.00 H. Mis
Woensdag 26 oktober
OLV
9.10 Morgengebed
OLV
9.30 H. Mis, rozenkransgebed
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Donderdag 27 oktober
OLV
9.10 Morgengebed
OLV
9.30 H. Mis, rozenkransgebed
Vrijdag 28 oktober – HH. Simon en Judas, apostelen (F)
OLV
9.10 Morgengebed
OLV
9.30 H. Mis, rozenkransgebed
Je gedachten zijn de zaden,
in de tuin van je bestaan,
Blijf je door het onkruid waden
of leg je zelf de bloemen aan
(bron: Martin Gijzemijter)

PAROCHIENIEUWS
Gedoopt
OLV
Oscar, zoon van Erik Hupperets en Janne-Marije Oosterhaven
Giulian, zoon van Martijn Leunissen en Nathalie Bos
Beau en Virginie, zoon en dochter van Philippe Smeets en
Philipine van Waning
June, dochter van Ivo Coolen en Pamela Roumans
Eloïse, dochter van Eduard Wix en Bernice Gulpers
Louèn, dochter van Gilbert Frijns en Saddie Janse
Loui, dochter van Didier Tomassen en Kyra Keulemans
Nino, zoon van Lars Rosier en Koraine Kuijpens
Jasse, zoon van Roy Maassen en Catharina Brands
SPBO
Dionne, dochter van Leroy in de Braek en Solange Garnier
Jaxon, zoon van Danny Coenen en Daisy Widdershoven
Gaan trouwen
OLV
Danny Stallinga en Kimberly Heuts
Overleden
OLV
Cor van Glabbeeck, 81 jaar
STP
Frans Salden, 74 jaar
Clémence Kievits-Pasmans, 69 jaar
Liesje Hameleers-Dolders, 92 jaar
Willy Satijn, 91 jaar
Harry Crijns, 73 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.
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Gesprek met pastoor of kapelaan
Voor een gesprek met pastoor Jan Vries (06-51187863) of kapelaan John
Ashirvadam (06-21233422) kunt u telefonisch een afspraak maken.
H. Communie thuis ontvangen
Voor parochianen die niet meer naar de kerk kunnen komen door ziekte of
andere omstandigheden bestaat de mogelijkheid om thuis de H. Communie te
ontvangen. Wilt u hier gebruik van maken neem dan contact op met het
parochiekantoor.
“Ik was ziek en ik heb niemand van de parochie gezien”
Die opmerking horen we wel eens. In verband met de wet op de privacy wordt
aan de parochie niet meer doorgegeven of iemand in het ziekenhuis of
zorginstelling is opgenomen. Dus weten wij ook niet of iemand ontslagen is en
weer thuis is. Als u bezoek op prijs stelt, laat het ons a.u.b. zelf even weten
via het parochiekantoor, of via iemand anders en dan komt pastoor Vries,
kapelaan John of een lid van de parochiële bezoekersgroep u bezoeken.

BUURTNIEUWS SINT PIETER
Activiteiten vanuit Buurtcentrum Sint Pieter
(Adres: Past. Kribsweg 14 A).
KLOPPEND HART OP DONDERDAG IN OKTOBER
Voor actuele informatie zie: www.buurcentrumsintpieter.nl
Gratis bibliotheek tijdens openingsuren op donderdag.
6 oktober 9.30-10.30 uur Tai Chi, Jan Smeets. Alle eerste lessen gratis,
daarna € 5,00
14.00-16.00 uur Salon, lezing en diapresentatie van de verdwenen winkels op
St. Pieter door John Machiels (vrijwillige bijdrage)
13 oktober 9.30-10.30 uur Tai Chi, Jan Smeets
11.15-12.45 uur Contactgroep dementie
14.00-15.30 uur (inloop 13.30 uur) Schrijvers uit de buurt, Han Berghs
toont en vertelt over zijn vele (ook kinder-) boeken en poëzie. Beeldend
kunstenaar Crys Steegmans illustreert boeken van Han en vertelt hierover.
DINSDAG 18 oktober 15.00-17.00 uur Franse conversatieles (studenten)
20 oktober 9.00-10.00 uur Tai Chi, Jan Smeets
12.00-14.00 uur Koken voor elkaar, € 10,00, aanmelden vóór 18 oktober bij
Ietje Baeten (06-48474574) of Herma Koene(06-26772933)
27 oktober 9.30-10.30 uur Tai Chi, Jan Smeets
12.00-14.00 uur Lunchen voor elkaar, € 5,00, aanmelden vóór 24 oktober
bij buurtcentrumsintpieter@outlook.com of 06-45535065
15.00-15.30 uur Inloopspreekuur over mobiele tel en tablet (gratis)
15.30-17.30 uur Workshop (1) ‘werken met mobiele telefoon en tablet’
(studenten UM) € 25,00 voor 6 bijeenkomsten, contant te voldoen op 27 okt.
Opgeven misintenties en/of kopij
Misintenties en/of kopij voor het parochieblad november (29-10-2022 t/m
2-12-2022): t/m vrijdag 21-10-2022 12.00 uur, info@parochiesintpieter.nl
of info@sterre-der-zee.nl
Colofon: zie onze websites
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