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Dekenaal Nieuws 
 

Postadres: Dekenaat Maastricht, Keizer Karelplein 4, 
6211 TC MAASTRICHT  

Email: dekenaat.maastricht@gmail.com 
 

Telefoon: 043 3212082 (op werkdagen tussen 10.00 en 12.00 uur) 

 

Vierënveertigste jaargang, nummer 8, zomer 2019 

 

Uitgave van het Dekenaat Maastricht 
 

Redactie: dekenaatsbestuur 
 

Verspreiding: via de parochies en per mail 

Wie graag Dekenaal Nieuws per mail wenst te ontvangen kan dit kenbaar 

maken door een mail te sturen aan: dekenaat.maastricht@gmail.com 
 

Bestuur Dekenaat Maastricht: 

Voorzitter: Deken J. Dautzenberg 

Vicevoorzitter: Pastoor René Schols 

Secretaris: E. van Berlo 

Penningmeester: W. Eurlings 

Leden: 

W. Wolters, P. Geelen, R. Schoufs 

Adviserend lid: Pastoor P. Backus 
 

Bank ABN: 

IBAN: NL 14ABNA 023 11 66 052 

t.n.v. Dekenaat Maastricht 

 

 

  

Dekenaal Nieuws vraagt uw steun!  
 

Om dit infoblad in stand te kunnen houden, doen wij een beroep op uw financiële steun. 
 

U kunt uw vrijwillige bijdrage storten of overschrijven op: NL 14ABNA 023 11 66 052 t.n.v. 
Dekenaat Maastricht onder vermelding van Dekenaal Nieuws. 

 
Het Dekenaal Bestuur dankt u voor uw bijdrage. 

 
https://www.facebook.com/dekenaatmaastricht/ 

 
Wij verzoeken u vriendelijk om kopij en fotomateriaal digitaal vóór 1 oktober 2019 aan te leveren. 

 

KOM, SCHEPPER GEEST, DAAL TOT ONS NEER, 

HOUDT GIJ BIJ ONS UW INTOCHT, HEER 

 
Beste parochianen, goede mensen, 
  
De viering van het Pinksterfeest,  
het herdenken van de nederdaling  
van de Heilige Geest bij de apostelen, 
is altijd weer een bron van inspiratie  
en in die zin een nieuw begin.  
Christenen leven en geloven vanuit  
de kracht van die Geest.  
In het Dekenale Nieuws dat thans voor u ligt leest u hoe 
die kracht van de Heilige Geest haar weerslag vindt in 
ons geloofsleven; de liturgische vieringen  
o.a. omtrent de Eerste Heilige Communie, het heilig 
Vormsel, de vele andere eucharistievieringen, de 
pastorale en diaconale activiteiten en ons (gezamenlijk) 
gebed. Telkens weer, bij ieder gebed, bij iedere 
pastorale daad, wordt een nieuw begin van Gods liefde 
met de mens ingeluid. Dat is belangrijk, dat is het 
koesteren waard, óók voor de toekomst. Oprecht geloof, 
vertrouwen en overtuiging, stevige structuren en 
pastoraal maatwerk zijn daarvoor noodzakelijk. Ik wens 
u allen van harte dat die kracht van de Geest voelbaar 
wordt én blijft voor u zelf en voor allen rondom u. 
Zo mag ons dekenaat een groep van parochies met 
uitstraling zijn. We kunnen er samen voor bidden en er 
onze medewerking aan verlenen. Geestkracht 
combineren met daadkracht, een boeiende uitdaging!  
 

Pastoor-deken John Dautzenberg  
SACRAMENTSOCTAAF Meerssen 

19 juni t/m 27 juni 2019 (pag. 10-12) 

                (Foto: Hans van der Meulen) 

mailto:dekenaat.maastricht@gmail.com
mailto:dekenaat.maastricht@gmail.com
https://www.facebook.com/dekenaatmaastricht/
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Op zondag 26 mei jl. ontvingen 11 kinderen de Eerste 
Heilige Communie in de Annakerk. 

Op zaterdag 18 mei jl. werd in de Annakerk door 
vicaris E. Smeets het H. Vormsel toegediend. 

Samenwerkingsverbanden dekenaat Maastricht 
 

Al langere tijd wordt er door de kerkbesturen gewerkt aan nieuwe vormen van samenwerking binnen het dekenaat 
Maastricht. Het ‘vlaaipuntenmodel’ – één binnenstadparochie werkt samen met de er achterliggende parochies 
naar de randen van de stad – blijkt niet te werken. Wél wordt er op kleinere schaal samengewerkt. Zo zijn er hechte 
en groeiende verbanden ontstaan in Maastricht Oost, Maastricht West, OLV Sterre der Zee met Sint Pieter boven en 
beneden, Meerssen Noord ( Geulle, Bunde , Ulestraten) en Maastricht Zuid (Wolder en Daalhof). 
Deze ontwikkelingen zijn kostbaar en goed maar niet voldoende om de toekomst van de parochies te garanderen en 
alle moeilijkheden het hoofd te bieden. Het bestuur van het dekenaat heeft in samenwerking met alle kerkbesturen 
en de leiding van het bisdom een andere indeling voorgesteld. Daarbij wordt uitgegaan van – uiteindelijk - vijf 
samenwerkingsverbanden; Maastricht Binnenstad; Maastricht West, Maastricht Centrum/Oost, Maastricht Oost en 
Meerssen. Het is een intensief proces waarbij met name de kerkbestuursleden gevraagd wordt om alle zeilen bij te 
zetten. Zij zullen daar desgewenst bij ondersteund worden door werkgroepen op het gebied van pastoraal, 
gebouwen, communicatie en financiën. Via het parochieblad, het Dekenale Nieuws en de mededelingen in de kerk 
worden parochianen verder op de hoogte gehouden.  
De redenen voor deze revitalisering en herstructurering mogen duidelijk zijn; het dekenaatsbestuur wil er zich voor 
inzetten om in het hele dekenaat te kunnen garanderen dat gelovigen sacramenten kunnen ontvangen met daarbij 
de gepaste en noodzakelijke voorbereiding, dat er pastorale zorg verleend kan worden, dat goed onderhouden 
kerkgebouwen zo lang mogelijk als kerk in gebruik kunnen blijven en hechte geloofsgemeenschappen kunnen blijven 
groeien. Kortom, dat het Evangelie verkondigd kan blijven, dat mensen zich thuis mogen weten in vertrouwde 
kerken. Vrijdag 14 juni jl. was - in aansluiting op de eerder gehouden informatieavond met presentatie van het 
koersdocument voor alle bestuursleden - een bijeenkomst voor alle werkgroepen. Het was een inspirerende avond 
met veel initiatief vanuit de verschillende werkgroepen. Met veel enthousiasme en daadkracht zetten heel wat 
mensen de schouders onder deze boeiende klus. Wilt u wel meebidden voor een goed verloop?  
Met dank aan iedereen die zich ervoor inzet om onze katholieke Kerk levendig te houden.  
 

De Roep van Joep 

 
Ook deze keer mag ik weer enkele zinnen schrijven. Maar ik kan het 
kort houden. Jullie weten hoezeer ik op schapen gesteld ben? Niets 
liever om mij heen! Dat is een passie die ik deel met mijn baasje. 
Misschien is dat wel dé reden dat wij samen zijn; we willen ‘schapen’ 
om ons heen hebben. Een oude bekende van mij is niemand minder 
dan de nieuwe bisschop, Mgr. Harrie Smeets. Ook hij deelt diezelfde 
passie. Ik ken hem al vanaf mijn eerste maanden bij mijn baasje.  
Mijn baasje en de nieuwe bisschop zijn namelijk klasgenoten. Leuk 
he? Ik zag een foto voorbijkomen en die wil ik graag met jullie delen. 
 

            
 

Ik weet dat het mag en daarom doe ik het ook…een kiekje uit het 
Heilige Land …. De bisschop als goede herder, letterlijk. Mooi he?  
Weten jullie trouwens dat de bisschop ons dekenaat bezoekt?  
Hij gaat naar alle dekenaten en komt ook naar ons. Dat vind ik klasse! 
Zoals het er nu uitziet komt hij in het weekend 13, 14 en 15 
september. De bisschop wil een doorsnee-zicht op het dekenaat 
krijgen. Nou, natuurlijk kunnen jullie wel raden waar ik de bisschop 
naar toe zou willen halen…. Juist! Naar buiten, frisse lucht, in de 
natuur, Enci-groeve en Groene Loper, maar ook bij de schapen… in 
allebei de betekenissen van het woord. Jullie komen toch zeker als het 
programma straks definitief wordt gepresenteerd? Want hij komt 
beslist niet voor mij, hij komt voor jullie! Welkom allen maar eerst een 
fijne vakantie met veel wandelen!  D’r Joep 
 

 

Wij feliciteren alle communicantjes 
binnen ons Dekenaat Maastricht-

Meerssen, ook alle vormelingen, 
de bruidsparen en de dopelingen. 
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Brief van onze Titulair Aartsbisschop 

van Maastricht 
 

In de eerste plaats wil ik u van harte danken voor de uitnodiging 

hier bij het graf van Sint-Servaas samen dit grote feest te zijner ere 

te vieren. Ik ben naar huis gekomen als eenvoudige pelgrim, om 

met mijn gebeden God’s genade af te smeken, maar ook als 

Titulair Aartsbisschop van Maastricht, sinds kort door Paus 

Franciscus tot Apostolisch Nuntius in Nicaragua benoemd. 

De Heilige Vader heeft me daarbij welwillend de titulaire zetel 

van uw, maar intussen misschien al onze stad verleend. 

 

Ik kan moeilijk de emoties verbergen hier te zijn… het lijkt me alsof ik 

ondergedompeld werd in de grote geschiedenis en sinds ik Titulair 

Aartsbisschop van Maastricht geworden ben, voelt het aan alsof ik nu reeds 

deel uitmaak van de geschiedenis van deze stad die ons allen verbindt. 

 

In deze periode, vol dankbaarheid aan God voor alle gaven die ik mocht 

ontvangen, trachtte ik te begrijpen dat wat doorgaans ons aller 

lotsbestemming is. De goddelijke voorzienigheid leidt ons allen, langs de 

gebeurtenissen van ons dagelijks bestaan, - onafgezien van het feit of wij er 

oog voor hebben of niet, en onafgezien of we nu aandacht schenken aan de 

Heer van het leven of Hem miskennen. Wat ons ten langen laatste verenigt 

is dat ‘geloof’, bijgestaan door de goddelijke voorzienigheid, verzacht door 

‘liefde’ en verankerd in de christelijke hoop. 

Hebben wij iets meer nodig? Iemand zou antwoorden: dit alles volstaat! 

Maar in werkelijkheid wil de Heer ons altijd actief, Hij wil ons combattief 

en concreet en daarom zijn we geroepen om ononderbroken om meer lief te 

hebben, meer te geloven en meer te hopen. De kinderen van God zijn 

kinderen van hoop… onze voorouders wisten dit zeer goed en ook wij weten 

maar al te goed op wie we onze hoop gesteld hebben, niettegenstaande alles 

wat er in ons leven gebeuren kan, nooit zullen we ontgoocheld geraken! 

Sint-Paulus helpt ons hierbij door ons te verzekeren: ‘Wie zal ons 

scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed of angst, 

of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar, of het 

zwaard? Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars 

door Hem, die ons heeft liefgehad. Want ik ben verzekerd, 

dat noch de dood noch leven, noch engelen noch machten, 

noch heden noch toekomst, noch krachten, nog hoogte 

noch diepte, noch eender ander schepsel ons zal kunnen 

scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, 

onze Heer.’ (Rom. 8.35, 37-39) 

Dat wat ik U en mezelf toewens is juist dit: steeds dichter bij de Heer 

vertoeven… enkel op die manier zal ons leven meer zin verwerven en enkel 

op die manier kunnen wij dichter bij onze broeder staan die naast ons staat, 

bij onze broeder die lijdt in zijn geest en in zijn lichaam.  

Dit wil Jezus van ons! 

 

Laat U me toe dat ik deze korte beschouwing eindig met de woorden die ik 

als wapenspreuk koos voor mijn bisschoppelijke dienst ‘secundum Cor 

tuum’… die ontleend werden aan het simpel maar machtig gebed: 

 ‘Jezus, groot en nederig van hart, maak ons hart gelijk aan 

het uwe.’ 

 

Ik nodig U nederig uit om dit gebed regelmatig te bidden.  

Het zal ons steeds dichter bij dat Hart brengen dat ons heeft liefgehad en 

dat ons voor immer lief zal hebben….  

En met de zekerheid dat dit Hart ons nooit zal ontgoochelen. 

 

 
Titulair aartsbisschop van Maastricht Waldemar Sommertag, 

de dag na de Heiligdomsvaart bij het graf van Sint Servaas. 

 

 

6 FEBRUARI 2019 Vastelaovendmès 

 
Nao Vastelaovendsmès gewees 

in de Sint-Servaosbasiliek, zier 
indrukwekkend en sjoen mèt un 

volle kerrek. 
Un tradisie is gebore. Vief köp, 
bedaaank veur de organisatie. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2032606876829020&set=pcb.2032606973495677&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBHHZakrf59TfZOhzAHmJyQj4fMsy3gd4J0qk2r4UNb0pTDSdSf3X0wn8BXIUD-Unc43B-tLMN4EquR&__xts__%5B0%5D=68.ARDUFwVvO9vOrJDKWNcQVZtQoSryQzh8izaNYPP9CG1Jaq--KfarrWfXUqJr7GZnc7br7Zl9_7xpsXgu7wL89JT9gm8LwuDnpAq1pOBADEkkNgxUwCn1XENxItgkMKp4mdSWRXVepkpSwR0hXKTbFp_HW6k6RraXr8tJuNKp4_UDMzE4uofc1qPTQ0JKlfeKQqO0wJTH2FkdcRCNCWdjXnnXMdX5bZcktfjiUEVi64NVTBZrXa7YyCqSvTS0x3SZ8wEefVRvmA19-TYixWjjba82f1QXBXO4TuFIaqLfSXg7_4F9SUWDoWOpuOWYJHro03Gw4hsWmcjJhswDL6pvo-HxGmHA
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2032606876829020&set=pcb.2032606973495677&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBHHZakrf59TfZOhzAHmJyQj4fMsy3gd4J0qk2r4UNb0pTDSdSf3X0wn8BXIUD-Unc43B-tLMN4EquR&__xts__%5B0%5D=68.ARDUFwVvO9vOrJDKWNcQVZtQoSryQzh8izaNYPP9CG1Jaq--KfarrWfXUqJr7GZnc7br7Zl9_7xpsXgu7wL89JT9gm8LwuDnpAq1pOBADEkkNgxUwCn1XENxItgkMKp4mdSWRXVepkpSwR0hXKTbFp_HW6k6RraXr8tJuNKp4_UDMzE4uofc1qPTQ0JKlfeKQqO0wJTH2FkdcRCNCWdjXnnXMdX5bZcktfjiUEVi64NVTBZrXa7YyCqSvTS0x3SZ8wEefVRvmA19-TYixWjjba82f1QXBXO4TuFIaqLfSXg7_4F9SUWDoWOpuOWYJHro03Gw4hsWmcjJhswDL6pvo-HxGmHA
https://www.facebook.com/peter.geelen.501/posts/2032606973495677?__xts__%5B0%5D=68.ARDUFwVvO9vOrJDKWNcQVZtQoSryQzh8izaNYPP9CG1Jaq--KfarrWfXUqJr7GZnc7br7Zl9_7xpsXgu7wL89JT9gm8LwuDnpAq1pOBADEkkNgxUwCn1XENxItgkMKp4mdSWRXVepkpSwR0hXKTbFp_HW6k6RraXr8tJuNKp4_UDMzE4uofc1qPTQ0JKlfeKQqO0wJTH2FkdcRCNCWdjXnnXMdX5bZcktfjiUEVi64NVTBZrXa7YyCqSvTS0x3SZ8wEefVRvmA19-TYixWjjba82f1QXBXO4TuFIaqLfSXg7_4F9SUWDoWOpuOWYJHro03Gw4hsWmcjJhswDL6pvo-HxGmHA&__tn__=H-R
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2032606810162360&set=pcb.2032606973495677&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBW0lG3dGvWhb8ZnM4eRJxzTRkEZsfObJSA8bv0T6Ed7wUm8ymjR9IoiEGbfuCb_N7rEkQOjd37309I&__xts__%5B0%5D=68.ARDUFwVvO9vOrJDKWNcQVZtQoSryQzh8izaNYPP9CG1Jaq--KfarrWfXUqJr7GZnc7br7Zl9_7xpsXgu7wL89JT9gm8LwuDnpAq1pOBADEkkNgxUwCn1XENxItgkMKp4mdSWRXVepkpSwR0hXKTbFp_HW6k6RraXr8tJuNKp4_UDMzE4uofc1qPTQ0JKlfeKQqO0wJTH2FkdcRCNCWdjXnnXMdX5bZcktfjiUEVi64NVTBZrXa7YyCqSvTS0x3SZ8wEefVRvmA19-TYixWjjba82f1QXBXO4TuFIaqLfSXg7_4F9SUWDoWOpuOWYJHro03Gw4hsWmcjJhswDL6pvo-HxGmHA
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2032606876829020&set=pcb.2032606973495677&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBHHZakrf59TfZOhzAHmJyQj4fMsy3gd4J0qk2r4UNb0pTDSdSf3X0wn8BXIUD-Unc43B-tLMN4EquR&__xts__%5B0%5D=68.ARDUFwVvO9vOrJDKWNcQVZtQoSryQzh8izaNYPP9CG1Jaq--KfarrWfXUqJr7GZnc7br7Zl9_7xpsXgu7wL89JT9gm8LwuDnpAq1pOBADEkkNgxUwCn1XENxItgkMKp4mdSWRXVepkpSwR0hXKTbFp_HW6k6RraXr8tJuNKp4_UDMzE4uofc1qPTQ0JKlfeKQqO0wJTH2FkdcRCNCWdjXnnXMdX5bZcktfjiUEVi64NVTBZrXa7YyCqSvTS0x3SZ8wEefVRvmA19-TYixWjjba82f1QXBXO4TuFIaqLfSXg7_4F9SUWDoWOpuOWYJHro03Gw4hsWmcjJhswDL6pvo-HxGmHA
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NIEUWE KERKBESTUURSLEDEN  

21 JANUARI 2019 
 

Nieuwe kerkbestuursleden werden op 

21 januari jl. beëdigd in een 

drukbezochte viering met zang en 

gebed. Na afloop werd er onder het 

genot van vla, koffie en een drankje 

nagepraat. Jammer dat een aantal 

nieuwe bestuursleden verstek moesten 

laten gaan. 

 

Deken John Dautzenberg gaat hen in 

de eigen parochie bezoeken. 

  

BEZINNINGSMIDDAG TIJDENS DE VASTEN BIJ 
DE ZUSTERS ONDER DE BOGEN 

 

De jaarlijkse bezinningsmiddag in de Vasten voor de leden van de 

pastorale teams werd 10 april jl. gehouden bij de Zusters  

Onder de Bogen. Drs. Ellen Kleinpenning hield een interessante inleiding 

over het onderwerp: ‘Met de Heer aan tafel gaan je de ogen open’.  

In het Lucas-evangelie staan veel maaltijden die Jezus bijwoonde... van 

Profeet naar Messias en tot slot als de Verrezen Heer! 

Wij zijn iedere keer te gast bij de verrezen Heer als wij de Eucharistie 

bijwonen én meevieren! Alle maaltijden zijn in vogelvlucht besproken 

met de belangrijkste elementen!  

Echt een geweldige ‘eye-opener’ voor iedereen. 
 

Ook pastorale teamleden uit de dekenaten Heerlen, Kerkrade en Gulpen 

waren uitgenodigd. Bisschop Harrie Smeets was als bijzondere gast in ons 

midden.  
 

     

 

 
 

Pastoor Jack Honings van de parochiefederatie 

Maastricht Zuid-West (Wolder, Daalhof en 

Mariaberg) wordt de nieuwe pastoor-deken van 

Schinnen en Parochie St. Dionysius Schinnen. 

Bisschop Harrie Smeets heeft hem in die functie 

benoemd. Dat is tijdens de eucharistievieringen 

in Schinnen en Maastricht bekend gemaakt.  

 
http://www.bisdom-roermond.nl/dekenschinnen 

 

https://www.facebook.com/bisdomroermond/photos/a.318736591599960/1358983570908585/?type=3&eid=ARAaMTqZV23wKjdnWZcr6w4MfBFqVcSi-zdxUQm8BIOExhXm1DapTdubRdA99vaxX4ltUGW14AyiN1Df&__xts__%5B0%5D=68.ARBz5GTmEAT1iV1xRh9RvvYqMK2wN5r4U107ECuBUjBEbKCuxGG7Er5NtYURn2fxwkMtOHNwA7N8aDxL_Mt28Jw28xCIuDCwzgLz2nTjDaJ28L46C-K6VvaOoC4u75aOL4uJLAIbJ-CudAZyGFFVLAjD-RY7x6eRA2B1EeHeHSxefE9WSLekmckjcjpT0OwDcWgizF5o3cuMjYbDU7MkQACMu66F_VmtK8W41fdcABrYILMe9wZ2Be-CA0f_Cm4pBESVcapOS8Fbr882yHMeipvHG8eMue9Bfj1JfXnkVCM5K2qqSgaVDnA4x33Mfyh86kfoZ3atkdtAa4SPQ_NskESVHjZsgC0NToeeBW3IlTAk2RUteWaoQLIWc5w4YH9u6L0KgWBl9bIwMH3RcHA4Eiode9J26xd44SJPjD-h7dOOo1gkr3-KQJg8FPUky-FRTdcpLn-fBoCdRejYL7zw72btIzRvXvJKoX5UKk8GC0Yd_LKMY49Qgwx12Hdq&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/bisdomroermond/photos/a.318736591599960/1358983570908585/?type=3&eid=ARAaMTqZV23wKjdnWZcr6w4MfBFqVcSi-zdxUQm8BIOExhXm1DapTdubRdA99vaxX4ltUGW14AyiN1Df&__xts__%5B0%5D=68.ARBz5GTmEAT1iV1xRh9RvvYqMK2wN5r4U107ECuBUjBEbKCuxGG7Er5NtYURn2fxwkMtOHNwA7N8aDxL_Mt28Jw28xCIuDCwzgLz2nTjDaJ28L46C-K6VvaOoC4u75aOL4uJLAIbJ-CudAZyGFFVLAjD-RY7x6eRA2B1EeHeHSxefE9WSLekmckjcjpT0OwDcWgizF5o3cuMjYbDU7MkQACMu66F_VmtK8W41fdcABrYILMe9wZ2Be-CA0f_Cm4pBESVcapOS8Fbr882yHMeipvHG8eMue9Bfj1JfXnkVCM5K2qqSgaVDnA4x33Mfyh86kfoZ3atkdtAa4SPQ_NskESVHjZsgC0NToeeBW3IlTAk2RUteWaoQLIWc5w4YH9u6L0KgWBl9bIwMH3RcHA4Eiode9J26xd44SJPjD-h7dOOo1gkr3-KQJg8FPUky-FRTdcpLn-fBoCdRejYL7zw72btIzRvXvJKoX5UKk8GC0Yd_LKMY49Qgwx12Hdq&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/bisdomroermond/photos/a.318736591599960/1358983570908585/?type=3&eid=ARAaMTqZV23wKjdnWZcr6w4MfBFqVcSi-zdxUQm8BIOExhXm1DapTdubRdA99vaxX4ltUGW14AyiN1Df&__xts__%5B0%5D=68.ARBz5GTmEAT1iV1xRh9RvvYqMK2wN5r4U107ECuBUjBEbKCuxGG7Er5NtYURn2fxwkMtOHNwA7N8aDxL_Mt28Jw28xCIuDCwzgLz2nTjDaJ28L46C-K6VvaOoC4u75aOL4uJLAIbJ-CudAZyGFFVLAjD-RY7x6eRA2B1EeHeHSxefE9WSLekmckjcjpT0OwDcWgizF5o3cuMjYbDU7MkQACMu66F_VmtK8W41fdcABrYILMe9wZ2Be-CA0f_Cm4pBESVcapOS8Fbr882yHMeipvHG8eMue9Bfj1JfXnkVCM5K2qqSgaVDnA4x33Mfyh86kfoZ3atkdtAa4SPQ_NskESVHjZsgC0NToeeBW3IlTAk2RUteWaoQLIWc5w4YH9u6L0KgWBl9bIwMH3RcHA4Eiode9J26xd44SJPjD-h7dOOo1gkr3-KQJg8FPUky-FRTdcpLn-fBoCdRejYL7zw72btIzRvXvJKoX5UKk8GC0Yd_LKMY49Qgwx12Hdq&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/jack.honings?__tn__=KH-R&eid=ARB76KAywX9xXAo1wMpmhVlepxCCKwei6alG9pbyve0Wi80RVgiYyEaSqxgPDZ8baFP8nq-gkFxI7vBP&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBz5GTmEAT1iV1xRh9RvvYqMK2wN5r4U107ECuBUjBEbKCuxGG7Er5NtYURn2fxwkMtOHNwA7N8aDxL_Mt28Jw28xCIuDCwzgLz2nTjDaJ28L46C-K6VvaOoC4u75aOL4uJLAIbJ-CudAZyGFFVLAjD-RY7x6eRA2B1EeHeHSxefE9WSLekmckjcjpT0OwDcWgizF5o3cuMjYbDU7MkQACMu66F_VmtK8W41fdcABrYILMe9wZ2Be-CA0f_Cm4pBESVcapOS8Fbr882yHMeipvHG8eMue9Bfj1JfXnkVCM5K2qqSgaVDnA4x33Mfyh86kfoZ3atkdtAa4SPQ_NskESVHjZsgC0NToeeBW3IlTAk2RUteWaoQLIWc5w4YH9u6L0KgWBl9bIwMH3RcHA4Eiode9J26xd44SJPjD-h7dOOo1gkr3-KQJg8FPUky-FRTdcpLn-fBoCdRejYL7zw72btIzRvXvJKoX5UKk8GC0Yd_LKMY49Qgwx12Hdq
https://www.facebook.com/parochieschinnen/?__tn__=KH-R&eid=ARCKbi1-vjoLpmo6XC3oxcGJNCl_zdFKaQvrmR-RGqxCY_opOyuAL2rYqgZ2VusvuIve6WvRgYR47Q0V&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBz5GTmEAT1iV1xRh9RvvYqMK2wN5r4U107ECuBUjBEbKCuxGG7Er5NtYURn2fxwkMtOHNwA7N8aDxL_Mt28Jw28xCIuDCwzgLz2nTjDaJ28L46C-K6VvaOoC4u75aOL4uJLAIbJ-CudAZyGFFVLAjD-RY7x6eRA2B1EeHeHSxefE9WSLekmckjcjpT0OwDcWgizF5o3cuMjYbDU7MkQACMu66F_VmtK8W41fdcABrYILMe9wZ2Be-CA0f_Cm4pBESVcapOS8Fbr882yHMeipvHG8eMue9Bfj1JfXnkVCM5K2qqSgaVDnA4x33Mfyh86kfoZ3atkdtAa4SPQ_NskESVHjZsgC0NToeeBW3IlTAk2RUteWaoQLIWc5w4YH9u6L0KgWBl9bIwMH3RcHA4Eiode9J26xd44SJPjD-h7dOOo1gkr3-KQJg8FPUky-FRTdcpLn-fBoCdRejYL7zw72btIzRvXvJKoX5UKk8GC0Yd_LKMY49Qgwx12Hdq
http://www.bisdom-roermond.nl/dekenschinnen
https://www.facebook.com/bisdomroermond/photos/a.318736591599960/1358983570908585/?type=3&eid=ARAaMTqZV23wKjdnWZcr6w4MfBFqVcSi-zdxUQm8BIOExhXm1DapTdubRdA99vaxX4ltUGW14AyiN1Df&__xts__%5B0%5D=68.ARBz5GTmEAT1iV1xRh9RvvYqMK2wN5r4U107ECuBUjBEbKCuxGG7Er5NtYURn2fxwkMtOHNwA7N8aDxL_Mt28Jw28xCIuDCwzgLz2nTjDaJ28L46C-K6VvaOoC4u75aOL4uJLAIbJ-CudAZyGFFVLAjD-RY7x6eRA2B1EeHeHSxefE9WSLekmckjcjpT0OwDcWgizF5o3cuMjYbDU7MkQACMu66F_VmtK8W41fdcABrYILMe9wZ2Be-CA0f_Cm4pBESVcapOS8Fbr882yHMeipvHG8eMue9Bfj1JfXnkVCM5K2qqSgaVDnA4x33Mfyh86kfoZ3atkdtAa4SPQ_NskESVHjZsgC0NToeeBW3IlTAk2RUteWaoQLIWc5w4YH9u6L0KgWBl9bIwMH3RcHA4Eiode9J26xd44SJPjD-h7dOOo1gkr3-KQJg8FPUky-FRTdcpLn-fBoCdRejYL7zw72btIzRvXvJKoX5UKk8GC0Yd_LKMY49Qgwx12Hdq&__tn__=EHH-R


 
 

 

P
ag

in
a 

 V
ie

rë
n

ve
e

rt
ig

st
e 

ja
ar

ga
n

g,
 n

u
m

m
er

 8
, z

o
m

er
 2

0
1

9
 

5 

 

3 APRIL 2019  

 

Drukke informatieavond voor 

kerkbesturen en pastorale teams 

over de toekomst van het dekenaat 

Maastricht.  

 

Herstructureren:  

samen bouwen aan de 

toekomst, met geloof, 

hoop en liefde. 
 

Het Koersdokument werd uitgelegd 
en later ter bespreking aan de 
kerkbesturen toegezonden. 

 

 

 

De hiernaast afgedrukte boekenlegger,  

kunt u ook afhalen op het parochiekantoor van 

de Sint Servaas.  

De parochies krijgen bij levering van het 

Dekenale nieuws 50 exemplaren aangereikt. 

Heel in het 
bijzonder 
feliciteren 

wij pastoor 
Mgr. Jan 
Vries met 

zijn robijnen 
priesterfeest 

en pater 
Thijs Smits 
o.f.m. met 

zijn robijnen 
priesterfeest 
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CATECHESEPROJECT 

MAASTRICHT ZUID-WEST 

SUCCESVOL 
 

De parochiefederatie Maastricht Zuid-
West besloot drie jaar geleden om de 
kindercatechese radicaal anders aan te 
pakken. De parochie ging buiten 
schooltijd eigen lessen aanbieden. 
En met succes. Pastoor Jack Honings is 
tevreden: ‘Soms moet je oude dingen 
los durven laten en iets nieuws 
beginnen.’ 

  
Nee, er is nog niets ingepakt en de 
verhuiswagen is ook nog niet besteld. 
Pastoor Honings van de Maastrichts 
wijken Wolder, Daalhof en Mariaberg is 
onlangs benoemd tot deken van 
Schinnen. Maar voordat hij aan zijn 
nieuwe taak kan beginnen, moet er 
eerst in zijn huidige parochiefederatie 
in Maastricht-West het nodige worden 
afgehandeld. Zoals de eerste communie 
en het catecheseproject ’t Lichtje. Half 
mei zijn daarvan de eerste diploma’s 
uitgereikt. Het was voor Honings en 
catechiste Desirée van Breugel meteen 
het afscheid van een bijzonder 
initiatief. 
 

Drie jaar geleden besloot de pastoor de 
catechese in zijn parochiefederatie over 
een heel andere boeg te gooien. 
‘Kinderen uitleggen waar het in het 
geloof over gaat, is corebusiness voor 
de kerk. In alle parochies waar ik de 
afgelopen 20 jaar heb gewerkt, heb ik 
daar altijd veel werk van gemaakt,’ zegt 
Honings. ‘Maar overal merkte ik dat de 
catechese op school nauwelijks werd 
ingevuld. Toen ik hier in Maastricht 
kwam, bleek dat de school niet eens 
een methode had.  
Ook de parochie deed er nauwelijks iets 
aan. Dat was enerzijds heel erg jammer, 
maar bood van de andere kant ook de 
mogelijkheid om met iets nieuws te 
beginnen.’ 
 

 
Dat nieuwe bestond uit een 
doorlopende buitenschoolse 
catechesemethode. ‘We wilden af van 
alleen maar sacramenten-
voorbereiding,’ zegt Honings. ‘Als je 
kinderen niet een langere tijd 
meeneemt door het geloof, kun je ze 
ook niet in zes weken een ‘spoedcursus 
Jezus’ door de strot duwen. Dat beklijft 
niet.’ Catechiste Desirée van Breugel 
die een achtergrond in het onderwijs 
heeft, knikt: ‘Communie- en vormsel-
voorbereiding zijn geen losse projecten, 
maar onderdeel van een breed gevierd 
geloof. Dat is pedagogisch beter, maar 
ook vanuit de beleving van het 
sacrament.’ 
 
Buitenschoolse lessen 
 
In goed overleg werd daarom besloten 
om in de school, maar buiten de 
reguliere lestijden wekelijks eigen 
catecheselessen te gaan aanbieden. 
Van Breugel verzorgt deze, samen met 
een hulpmoeder. ‘Er zijn twee groepen, 
die elkaar afwisselen,’ legt ze uit. ‘De 
ene week is de les voor de kinderen van 
de groepen 3 tot en met 5 en de andere 
week voor de groepen 6 tot en met 8.’ 
Zo zijn er voor beide groepen zestien 
bijeenkomsten per jaar. 
De lessen zijn gebaseerd op de 
catechesemethode ‘Het licht op ons 
pad’, die het bisdom een paar jaar 
geleden heeft uitgegeven. ‘Een 
heerlijke methode,’ zegt van Breugel.  

 
‘Alle belangrijke Bijbelverhalen komen 
erin terug. Ik heb er wel eigen lessen 
met zelfbedachte verwerkings-
opdrachten van gemaakt, maar als basis 
is het goed om op terug te vallen.’ 
‘Communie- en vormselvoorbereiding 
zijn geen losse projecten, 
maar onderdeel van een 
breed gevierd geloof.’ 
 
Spannend 
 
Het was best spannend 
hoe het experiment zou uitpakken, 
geeft pastoor Honings toe. ‘We hadden 
bij de start een ouderavond 
georganiseerd en tegen de verwachting 
in was het heel druk. We moesten 
stoelen bijslepen. De ouders wilden 
natuurlijk eerst weten hoe het met het 
communiefeest zou gaan. Maar gaande 
de avond, kwam de discussie ook op de 
vraag: wat het betekent het om je kind 
katholiek op te voeden. Centraal daarin 
stond de oproep: ‘Maak de keuze 
maar!’. Dat werd heel positief 
opgepakt.’ 
   
Het eerste jaar maakten drieëndertig 
van de tweehonderd kinderen 
inderdaad de keuze voor het 
catecheseproject, dat inmiddels 
omgedoopt is in ‘t Lichtje’. De jaren 
erna waren er gemiddeld steeds dertig 
kinderen die deelnamen, verdeeld over 
de twee groepen. Sommigen deden al 
hun eerste communie of vormsel. 
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Anderen stelden het een jaartje uit. 
Honings: ‘Het fijne van deze methode is 
dat je niet meer per se in groep 4 de 
communie hoeft te doen, maar op het 
moment dat het kind en de ouders er 
klaar voor zijn.’ 
Als voorwaarde wordt wel gesteld dat 
kinderen minstens twee jaar aan ’t 
Lichtje mee moeten doen, voordat ze 
een van beide sacramenten kunnen 
ontvangen. Honings: ‘Dat klinkt 
misschien streng, maar het is goed te 
doen. De ouders hebben inmiddels ook 
door dat het evenveel lessen zijn als 
anders in een halfjaar zouden worden 
gepropt.’ Het eerste jaar waren er geen 
vormelingen. Inmiddels zijn er elk jaar 
een paar. ‘En we hebben ook weer tien 
misdienaars,’ zegt Honings trots. ‘We 
zien af en toe zelfs ouders in de kerk die 
we voorheen nooit zagen.’ 
‘De diaken neemt de lessen over. Maar 
de Playmobil moet hij zelf aanschaffen.’ 
 

Playmobil 
 
Deze maand is de eerste cyclus van drie 
jaar afgerond. De kinderen die het hele 
traject volgden, hebben daarvoor 
onlangs een zelfontworpen diploma 
gekregen. ‘Niet als afsluiting, maar als 
stimulans om door te gaan,’ zeg Van 
Breugel. ‘Je merkt dat de kinderen echt 
enthousiast zijn. Je kunt met hun ook 
serieus over het geloof praten. Ze 
snappen wat een sacrament is, ze 
weten wat bidden is. Ze gaan ook heel 
respectvol met elkaar om als iemand 
iets persoonlijks vertelt.’ 
 
Een belangrijke trekker in het project is 
ongetwijfeld de verzameling 
Playmobilpoppetjes die Van Breugel 
speciaal voor dit doel heeft 
aangeschaft. ‘Je kunt er alle Bijbel-
verhalen mee uitbeelden,’ vertelt ze 
enthousiast. ‘De kinderen vinden het  

geweldig.’ Toch zullen die het in de 
toekomst zonder de Playmobil van 
juffrouw Desirée moeten doen, want zij 
verhuist met de pastoor mee naar 
Schinnen. ‘Het was best moeilijk om 
afscheid van het project te nemen,’ 
zegt ze. ‘Gelukkig heeft de diaken, die 
ook in het onderwijs werkt, zich bereid 
verklaart de lessen over te nemen. 
Maar de Playmobil moet hij zelf 
aanschaffen.’ 
Logische slotvraag aan de pastoor is of 
er in Schinnen een nieuwe versie van ’t 
Lichtje komt? Honings is realistisch: 
‘Daar kan ik nog niets over zeggen. Dat 
ligt er helemaal aan wat de behoeften 
en de mogelijkheden in Schinnen zijn. 
Als daar al een ander goed project is, ga 
ik dat natuurlijk niet afschaffen. Hier 
was niks en konden we opnieuw 
beginnen. Maar iedere parochie is 
anders en je moet gebruik maken van 
de mogelijkheden die zich aandienen.’ 
 
 
 

OVER DE PAROCHIE UIT HET 
CLUSTER SINT EDITH STEIN 
 
Don Bosco, 
met zijn 
‘oratorium’ 
creëert voor 
de kinderen 
en jongeren 
een plek waar 
ze ‘thuis 
mogen zijn’, 
waar ze 
dingen leren 
en waar ze de nodige ruimte krijgen 
om zich uit te leven en te spelen. Hij 
leert hen ook bidden en te vertrouwen 
op God, een barmhartige God die het 
beste met hun voor heeft. En zo leren 
ze stilaan weer te vertrouwen op 
zichzelf en op anderen. 
 
Dat is wat wij, onder de hemelse 
bescherming van Don Bosco, hebben 
willen stichten voor de kinderen en 
jongeren in de parochie-cluster tot 
welke de parochies van Bunde, Geulle, 
Waalsen/Moorveld en Ulestraten 
behoren. Wij, de religieuze paters van 
het Instituut van het Mensgeworden 
Woord, zorgen voor deze parochies, en 
de zusters, Dienaressen van de Heer en 
van de Maagd van Matará, vrouwelijke 
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tak van de enige Religieuze Familie van 
het Mensgeworden Woord, steunen 
ons in dit apostolische werk.  
Wij hebben een zaterdag per maand 
‘Oratorium’ in de middag. De kinderen 
komen met veel enthousiasme binnen 
waar ze leuk mogen spelen en lekkere 
dingen eten. Daarna splitsen we hen in 
twee groepen om een kort ‘praatje’ te 
geven (dat is een kort moment 
catechese) en daar komen er veel 
vragen naar boven.  
Hierna volgt het eerste deel van de 
‘workshops’ waar de kinderen kunnen 
kiezen uit: timmeren, schilderen of 
bakken! Het is super leuk te zien hoe ze 
heel blij daaraan deel nemen! 
In de pauze gaan we lekker verder 
spelen, zowel binnen als buiten (als het 
weer dat mogelijk maakt), en wat 
lekkers eten. 
Als de workshops afgelopen zijn, gaan 
we samen naar de kerk waar wij de Mis 
vieren met de kinderen en de 
familieleden die erbij willen zijn. Daar 
hebben we altijd jongens die graag als 
misdienaars mee willen doen.  
Na afloop van de Mis lopen we weer 
allemaal terug naar de pastorie om 
verder te spelen en te eten wat we 
gebakken hebben… de ouders mogen 
ook meegaan om een kopje koffie te 
drinken en met elkaar te praten of met 
hun kinderen te spelen. 
Wij zijn God dankbaar voor alle 
genadegaven die wij en de kinderen tot 
nu toe hebben mogen ontvangen. En 
vol vertrouw roepen we de hulp in van 
Don Bosco om voor deze mooie 
activiteit te willen voorspreken… 
Zoiets als dit, is wat we met de tieners 
proberen te doen. Ze komen wat vaker 
naar ons toe, in de avond, om bij ons te 
spelen, over het geloof te leren, en een 
heerlijke maaltijd te eten (pizza’s, 
frietjes, o.a.). Hierna spelen we meestal 
competitieve spellen, waaraan ze blij en 
enthousiast meedoen. 
Natuurlijk is de ‘suikerspin’ nooit 
genoeg…! De kinderen staan altijd snel 
in de rij klaar om een suikerspin te 

kunnen smullen! Niet alleen de 
allerkleinen, maar ook de tieners! 
Moge God deze kinderen allemaal en 
hun families zegenen en onder de 
moederlijke handen van Maria ten 
Hemel leiden. 
 
In Christus en Maria, P. Mario,  
P. Andreas en de zusters 

 

DEKENALE SINT 

SERVAASVIERING 
Samen met bisschop Harrie Smeets 

hebben de parochies van het dekenaat 

Maastricht maandagavond 13 mei om 

19.00 uur de heilige Mis boven het graf 

van Sint Servaas gevierd. Sint Servaas 

bracht ons het geloof. Ook in 2019 

komen alle pastoors, kapelaans, 

diakens, catechisten, kerkbestuursleden 

en veel vrijwilligers uit de Maastrichtse 

parochies samen met de opvolger van 

Sint Servaas, bisschop Smeets en met 

Deken Dautzenberg. Voor iedereen was 

dit een hele mooie viering om mee te 

maken. 

 

Het dekenaat Maastricht bestaat uit 

alle parochies in Maastricht, Meerssen, 

Geulle, Ulestraten, Bunde, Moorveld, 

Itteren en Borgharen. Van Wolder tot 

Amby en van de Heeg tot het 

Bosscherveld.  

 

Zo kunnen wij ook in deze tijd samen 

Sint Servaas vieren! 

 
 

  

Deze zomer zijn er, evenals vorig jaar, 
Summer Set Concerts, kleine korte 
concertjes verzorgd door de studenten 
van het conservatorium in samenwerking 
met het katholieke studentenpastoraat. 
Na een korte meditatieve inleiding 
volgen enkele prachtige muziekstukken, 
gespeeld of gezongen. De concerten 
worden gehouden in de Lange gang van 
de Sint Servaasbasiliek en  beginnen 
telkens om 17.00 uur,  duren een dik half 
uur en zijn gratis toegankelijk. Na afloop 
is er een samenzijn in de Tuin der 
Barmhartigheid. Data; alle zondagen in 
augustus en 1 september. Welkom.   
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SERVAASWEEK 
 
Op de eerste zondag na 13 mei, de dag 
van het feest van Sint Servaas, trekt de 
processie traditiegetrouw door de 
binnenstad van Maastricht als afsluiting 
van de feestweek. Tijdens de processie 
geven alle kerken alsmede tal van 
andere organisaties, verenigingen van 
de kerkgemeenschap en harmonieën 
en fanfares acte de présence. De 
processie start altijd vanuit de Sint 
Servaas Basiliek en eindigt in de Onze 
Lieve Vrouw 'Sterre der Zee' Basiliek.  
 
De organisatie van deze jaarlijkse 
processie is in handen van het 
Processiecomité. 

 

 
  

 

Enkele sfeerbeelden van deze bijzondere 

Servaasweek. De gehele week waren er diensten in 

de Sint Servaasbasiliek of in de crypte. 

De processie op zondag trok veel toeschouwers. Omdat er voorspeld was dat het zou gaan 

regenen heeft het processiecomité besloten de geleende hemel van Meerssen te gebruiken. 
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HET OCTAAF  

VAN HET  

HEILIG 

SACRAMENT 
 

in Meerssen 
 
Oorsprong 
 
De oorsprong van het Sacraments-
octaaf in Meerssen is het Bloedwonder 
van 1222. In Meerssen woonden in die 
tijd enige monniken van de St. 
Remigiusabdij in Reims die het beheer 
hadden over de proosdij die gevestigd 
was in de oude palts van keizer Karel de 
Grote.  
Toen één van die monniken de H. Mis 
vierde, had hij vergeten water en wijn 
in de kelk te doen en hij ontdekte dat 
pas vóór het Onze Vader toen hij de 
palla van de kelk haalde. In zijn schrik 
en vertwijfeling bad hij om vergeving 
voor dit verzuim en om Gods barm-
hartigheid vanwege zijn verstrooidheid. 
Een stem klonk uit de hemel: ’Uw 
gebed is verhoord’. Hierdoor gerust-
gesteld vervolgde hij de viering en brak 
de hostie boven de kelk. En het wonder 
geschiedde dat uit de hostie bloed en 
water in de kelk stroomde. 
Voor de gelovigen een wonder. Het 
vloeiend bloed, vulde één derde van de 
kelk. De priester dronk een gedeelte 
tijdens de Communie en de rest toonde 
hij aan de omstaanders na de heilige 
Mis. Daarna besloten deskundigen de 
kelk met het heilig Bloed te verzegelen. 

Toen kort daarna bisschop Konraad van 
Urach, legaat van het Vaticaan, door 
onze streken reisde, werd aan hem het 
gebeurde verteld. Hij was het die de 
monniken opdracht gaf jaarlijks acht 
dagen dit Mirakel van het heilig 
Sacrament te vieren en het heilig Bloed 
aan de mensen te tonen. Deze opdracht 
is de oorsprong van het jaarlijks 
Sacramentsoctaaf in Meerssen sinds 
1223.  
 
Octaaf en Sacramentsdag 
 
De kerk van Meerssen werd een plaats 
van Sacramentsdevotie. Zuster Juliana 
van Cornillon (*1192) was een grote 
vereerster van het heilig Sacrament. Zij 
heeft ongewis Meerssen ook bezocht. 
Haar geboortedorp Rétinne (B hoorde 
ook tot het gebied waar de monniken 
van Reims zeggenschap hadden. Het 
Sacramentswonder en de plaatselijke 
devotie van Meerssen hebben haar 
zeker gesteund bij de instelling van het 
feest van Sacramentsdag in het bisdom 
Luik (waartoe Meerssen ook behoorde) 
in 1245. Het Bloedwonder (1222) heeft 
Juliana ertoe gebracht de visioenen die 
zij sinds 1208 had over het heilig 
Sacrament, in 1230 bekend te maken. 
In 1264 werd het feest van 
Sacramentsdag verplicht voor de gehele 
Kerk. Rond Sacramentsdag wordt het 
Octaaf gehouden. De pelgrims stromen 
van alle kanten vanuit Zuid-Limburg en 
het bisdom Luik naar Meerssen om het 
Mirakel van Meerssen te eren.  
 

Meerssen bedevaartsplaats 
 

Meerssen groeide uit tot één van de 
belangrijkste bedevaartsplaatsen. 
Duizenden mensen kwamen de ‘Ganck 

nao Meersje’ maken. Het Sacraments-
wonder van het heilig Bloed spreekt 
veel gelovigen aan, De sacraments-
devotie groeit enorm uit, zeker rond 
het feest van Sacramentsdag. De reliek 
van het heilig Sacrament van Meerssen 
wordt niet alleen ter plekke rondge-
dragen, maar reist ook rond door België 
en Nederland. 
 
 
Het rondreizen met de heilige 
Sacramentsreliek 
 
De monniken van Reims zijn in 
Vlaanderen en in de Nederlanden vaak 
rondgetrokken met de relieken van het 
Sacramentswonder.. In 1374 geeft de 
bisschop van Utrecht al toestemming 
aan de monniken om met de reliek 
door zijn bisdom te trekken. Het 
Mirakel van Meerssen mocht geëerd 
worden en er mocht tevens 
gecollecteerd worden voor de kerk in 
Meerssen. 
De gunst wordt herhaald in 1374, 1386, 
1472, 1479, en in 1501. In 1504 verlof 
voor het bisdom Luik. In 1515 komt er 
een totaal verlof voor de bisdommen in 
Holland, Zeeland en Friesland. 
Waar de zo vaak vernoemde en ook 
geëerde relieken van het Bloedwonder 
gebleven zijn, is onbekend. Het waren 
toen roerige tijden: hebben de 
monniken ze meegenomen naar Reims 
of zijn ze bij particulieren in bewaring 
gegeven. Ze zijn misschien geroofd bij 
de vele overvallen en branden van de 
kerk in Meerssen. Ze zijn kwijt. 
 
Een hernieuwing van de devotie 
 

In de 15e en 16e eeuw heeft Meerssen 
en de Sacramentskerk veel te lijden 
gehad van plunderingen en overvallen. 
Nadat de kerk in het midden van de 14e 
eeuw al een keer afbrandde, waren het 
de troepen van Karel den Stouten 
(1467-1477) die in Meerssen vreselijk 
huis hielden.In 1487 was het Robrecht 
van Arenbusch met zijn paardenvolk die 
overal brand stichtte. 1507 staat 
vermeld als het jaar waarin Karel van 
Egmond, hertog van Gelder, Meerssen 
liet branden. Toch ontstaat er in 
diezelfde tijd (1465) een nieuw 
wonderverhaal in Meerssen: die van de 
boer van Raar die het heilig Sacrament 
redt uit de brandende kerk en gespaard 
bleef doordat hij beschermd werd door 
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engelen. De kerk stond toen in 
lichterlaaie. Een jonge boer van Raar 
ziet vanaf zijn akker op Raar die hij aan 
het ploegen was, de kerk branden. Hij 
laat zijn ploeg achter en snelt er heen. 
Bedenkt zich geen moment en gaat de 
brandende kerk binnen om het heilig 
Sacrament te redden. Binnen wordt hij 
begeleid door twee engelen. Een geeft 
hem de sleutel van het tabernakel en 
de tweede reikt hem een witte doek 
aan waarmee hij het heilig Sacrament 
moet bedekken. Na een angstig 
kwartier komt de jonge boer weer naar 
buiten: ongedeerd en met het heilig 
Sacrament, gevat in een witte doek, in 
de handen. 

 
Nadat de boer het heilig Sacrament aan 
de pastoor overhandigd heeft gaat hij 
terug naar huis om zijn akker af te 
ploegen. Maar van verre ziet hij een 
mensengedaante die zijn ploegwerk 
aan het beëindigen is. Zodra hij er is, 
verdwijnt die en constateert de boer 
dat het ploegwerk af is.. De boer blijft 
zijn hele leven een groot vereerder van 
het heilig Sacrament. Een schilderij in 
de kerk herinnert daar aan. 
 
Het brandwonder bleef beter bewaard 
in de herinnering van de mensen in 
Meerssen dan het Bloedwonder. Pas in 
ongeveer 1920 geeft Dr.Jos Schrijnen 
zicht op het bloedwonder. Na het 
brandwonder hernieuwde de devotie 
zich . De proost van Meerssen Petrus 
Proijart getuigt in 1746, dat er dagelijks 
een hele menigte hulpzoekende 
mensen naar de Sacramentskerk komt 
om Gods barmhartigheid af te roepen. 
In 1746 is er een plaag van steekvliegen 
in Europa die het vee bedreigen in alle 
stallen en die voor de mensen een 

plaag zijn. Dan komen de mensen van 
heinde en ver in vele processies. 
 
Het Sacramentsoctaaf in de 
 huidige tijd 
 

Toen Meerssen een dekenaat was (tot 
2009) kwamen de parochies van het 
dekenaat in processie naar Meerssen. 
Ieder Octaaf begint met een openings-
viering op woensdagavond. 
Op donderdag wordt Sacramentsdag 
plechtig gevierd. Nog steeds komen in 
de volgende dagen een aantal 
parochies, met of zonder processie naar 
de basiliek. Op vrijdag in het Octaaf is 
er de bedevaartsmis van Bunde, 
Meerssen-West, Geulle en Waalsen.  
De pelgrims die biddend in processie 
komen worden afgehaald door de 
rector van de Basiliek met enkele 
misdienaars, aan de grens van de 
parochie Meerssen. 
Zaterdags komen de parochies 
Schimmert, Genhout en Rothem. 
Zondag is de dag van de grote 
Sacramentsprocessie: het éne jaar in 
het dorp, het andere naar Raar waar de 
boer van het brandwonder woonde. 
‘s Maandags is er een viering voor de 
ouderen en de zieken. En komen de 
parochies van Berg en Terblijt, van 
Houthem-St.Gerlach en van Broekhem. 
Op dinsdag worden de pelgrims van 
Bunde, Ulestraten en Meerssen-West 
verwelkomt. Op woensdag de pelgrims 
uit Maastricht. Op donderdag wordt het 
Octaaf gesloten. Tussendoor bezoeken 
individuele pelgrims de basiliek voor stil 
gebed bij het Allerheiligste of voor 
deelname aan de Vespers of de geleide 
aanbidding. En het is traditie om ‘de 
Meersener Ganck’ te maken rondom 
het kooraltaar. 
 

HET SACRAMENTSOCTAAF IN 
MEERSSEN HEEFT EEN LANGE TRADITIE 
 

Al vanaf 1223 wordt in Meerssen het 
Sacramentsoctaaf gevierd. Ze zijn het 
gaan vieren op advies van een pauselijk 
gezant uit Rome om het eucharistisch 
Bloedwonder te gedenken. Misschien is 
het de eeuwen door niet altijd even 
enthousiast en grootschalig gevierd, 
maar het Octaaf kreeg een nieuwe 
impuls bij het Brandwonder van 1465 
en de jaren door is het Octaaf altijd 
gebleven. Dit jaar van woensdagavond 
19 juni tot en met donderdag 27 juni.  

Dus al 796 jaar vieren we dit jaar het 
Sacramentsoctaaf. Een dorp vol 
vlaggen, met grote borden bij de in- en 
uitvalswegen, met een kermis op de 
Markt en met veel mensen van allerlei 
kanten die naar de basiliek van 
Meerssen komen. En dit jaar weer: de 
processie naar Raar. Naar de plaats 
waar de boer van Raar woonde die 
betrokken was bij het brandwonder van 
1465….en die toen evenzeer 
enthousiast was over ‘zijn’ basiliek als 
veel Meerssenaren heden ten dage. Erg 
veel mensen in Meerssen doen mee: de 
vlag uit in het Octaaf. De processie op 
zondag en een paar keer deel nemen 
aan hetgeen in de basiliek die week 
allemaal georganiseerd wordt…..zoiets 
vind je in Zuid Limburg misschien alleen 
in Maastricht in het jaar van de heilig-
domsvaart. Trots op het octaaf, trots op 
de basiliek: Meerssen op z’n best ! 

HET THEMA VAN HET OCTAAF 
 

‘Aan de tafel van de Heer , gaan je de 
ogen open’. 
Lukas beschrijft in zijn evangelie 10 
maaltijden waarbij Jezus aanzit. 
Zeven maaltijden met allerlei mensen: 
zoals bij de tollenaar, bij een farizeeër, 
in de openlucht bij de 
broodvermenigvuldiging, bij Martha en 
Maria, nog eens twee keer bij een 
farizeeër en tenslotte bij Zacheus. Bij al 
die maaltijden kondigt Jezus het Rijk 
Gods aan en Hij geeft aan hoe men zich 
dient te gedragen in dat Rijk Gods. 
Jezus is de profeet 
De achtste maaltijd (zeven plus één) is 
een volmaakte maaltijd: het Laatste 
Avondmaal. Daar zit Jezus de maaltijd 
voor. Het is de voorafbeelding van de 
Eucharistie, de maaltijd waarin Hij 
zichzelf geeft: ‘Mijn leven voor jullie 
gegeven’. Jezus is de Christus. 
Dan volgen er nog twee maaltijden:  
Die met de leerlingen van Emmaus en 
die met de Elf. Dat zijn maaltijden met 
de verrezen Heer. Dan gaan de 
leerlingen de ogen open. 
Onze Eucharistie gaat terug op die 
laatste twee: met de verrezen Heer in 
ons midden. Hij spreekt zijn profetisch 
woord en Hij geeft zichzelf als de 
Christus. Hopelijk gaan ons ook de ogen 
open… 
 

Wim van Meijgaarden sss 
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‘AAN DE TAFEL VAN 

DE HEER, GAAN JE 

DE OGEN OPEN’ 

 
PROGRAMMA 

SACRAMENTSOCTAAF 

19 juni t/m 27 juni 2019 
Eucharistievieringen 

Processie zondag 23 juni 
Vespers van het H. Sacrament 

Aanbidding. H. Sacrament 
Sacramentsconcert zaterdag 22 juni 

 

SACRAMENTSOCTAAF MEERSSEN 
 

Een eeuwenoude traditie vanaf de Middeleeuwen naar aanleiding 
van het H.Bloedwonder (1222) en het Brandwonder (1465) 
‘De Gank nao Meersje’ , op het feest van Sacramentsdag of in de 
dagen daarna, is tot op de huidige dag een traditie die duizenden 
mensen in ere houden 
 
Het octaaf-programma waaraan iedereen deel kan nemen: 
 
Woensdag 19 juni 
19.00 uur openingsviering van gebed, lezing, zang en bloemenhulde 
  zang: Basilicakoor, uiteenzetting Octaaf-thema 
 
Donderdag 20 juni Sacramentsdag 
10.30 uur  plechtige Eucharistieviering zang: dameskoor 
14.00   stille aanbidding 
15.00  gezamenlijke aanbidding 
16.00  gezongen vespers van het H. Sacrament 
19.30 uur  pontificale Hoogmis mgr. E. de Jong, zang: 

Basilicakoor 
 
Vrijdag 21 juni 
14.00 uur  viering basisscholen Meerssen  
15.00  gezamenlijke aanbidding 
16.00  gezongen vespers van het H. Sacrament 
19.30  bedevaartsmis Bunde, Meerssen West, Geulle en 

Waalsen, zang: 
21.30 uur  lichtviering rond het H. Sacrament 

 
Zaterdag 22 juni 
08.30 uur  bedevaartsmis: Schimmert en Genhout 
  zang: Parochiekoor H. Remigius. 
14.00   stille aanbidding 
15.00  gezamenlijke aanbidding 
16.00  gezongen vespers van het H. Sacrament 
18.00   bedevaartsmis Rothem 
  Zang: parochiekoor Rothem 
20.00 uur  Sacramentsconcert ‘ 
 
Zondag 23 juni  Dag van Sacramentsprocessie 
08.30 uur  Eucharistieviering m.m.v. Schola 
09.30   start processie naar ‘Raar’ 
12.15   vermoedelijke tijd sluitingsviering in basiliek 
12.45  ‘verre de l’amitié’ achter de basiliek 
14.00  stille aanbidding 
16.00  gezongen vespers van het H. Sacrament 
18.00 uur  sluiting basiliek 
 
Maandag 24 juni  Dag voor ouderen en zieken 
10.30 uur  Eucharistieviering met ziekenzegening 
  Zang: dameskoor 
14.00   stille aanbidding 
15.00   gezamenlijke aanbidding 
16.00   gezongen vespers van het H. Sacrament 
19.30 uur  Bedevaartsmis: Berg en Terblijt, Houthem, 

Broekhem, Zang: 
 
Dinsdag 25 juni 
14.00 uur  stille aanbidding 
15.00   gezamenlijke aanbidding 
16.00   gezongen vespers van het H. Sacrament 
19.30 uur  Bedevaartsmis: Ulestraten 
  Zang: Catharinakoor  Ulestraten 
 
Woensdag 26 juni 
14.00 uur  stille aanbidding 
15.00   gezamenlijke aanbidding 
16.00   gezongen vespers van het H. Sacrament 
19.30 uur  Bedevaartsmis dekenaat Maastricht 
 
Donderdag 27 juni  Sluitingsdag 
14.00 uur  stille aanbidding 
15.00   gezamenlijke aanbidding 
16.00   gezongen vespers van het H. Sacrament 
19.00 uur  afsluitende Eucharistie met alle vrijwilligers van  

het Octaaf, zang: Basilicakoor 
 
 
 
 

Informatiebalie basiliek:     
 

U vindt er folders en boekjes over: 
 

o het Octaaf; 
o de H. Eucharistie; 
o de sacramentswonderen; 
o over de apostel van de Eucharistie; de heilige pater 

Eymard sss. 
 
 


