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Dekenaal Nieuws 
 

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

Email: dekenaat.maastricht@gmail.com 
 

 

Vierënveertigste jaargang, nummer 9, winter 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 
 

Bank ABN: 

IBAN: NL 14ABNA 023 11 66 052 

t.n.v. Dekenaat Maastricht 

 

 

 

Dekenaal Nieuws vraagt uw steun en uw emailadres! 
 

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 april 2020 aan te leveren. 

 

Revitaliseer 
Een kerk die niet evangeliseert, fossiliseert! Het is een 

bekende spreuk van ‘Visje’ maar raakt de kern van ons 

kerk-zijn. Gedoopten, gevormden, gelovige mensen die 

de sacramenten ontvangen, zijn geroepen om uit te 

trekken en het evangelie te verkondigen, om leerlingen te 

maken, om Gods liefde uit te leven. Doe je dat niet… dan 

versteen je. Bij mijn aantreden werd ik – met name door 

collega’s – gewaarschuwd. ‘Pas op, als je benoemd ben 

aan een monument, dan word je monument!’ Een 

gewaarschuwd man telt voor twee. Dat geldt voor mij en 

voor ieder die deze woorden ter harte neemt. Ons mooie, 

inspirerende, katholieke geloof kent een rijke historie, 

met veel tradities maar ook met heel veel mogelijkheden 

en uitdagingen immers Gods Geest blijft bewegen. 

Gun de Heer met Zijn liefde deze kansen. 

Voor u ligt het nieuwe Dekenale Nieuws. Een uitgave van 

het dekenaat Maastricht. Een blad boordevol nieuws over 

een kerk in beweging; over vrijwilligers die zich inzetten, 

diaconale acties die worden opgezet, eigentijdse geloofs-

verkondiging, afscheid en komst van collega priesters, 

diakens en religieuzen, over fluisterende engelen… 

Nee, beste mensen, er is nauwelijks gelegenheid om te 

fossiliseren! Kom in beweging, verheug je door het lezen 

van dit blad over de kerk in ons dekenaat Maastricht.  

Een kerk die  steeds weer actueel is, waar de 

samenwerking groeit,  waar door de priesters en 

religieuzen samen méér dan 15 talen gesproken wordt, 

waar Gods liefde op zoveel manieren gestalte krijgt. 

Lees het allemaal en verheug je, op de komst van de 

Heer, herkrijg het leven, revitaliseer!  

Namens de redactie van dekenaal Nieuws wens ik u allen  
 

Een gezegende advent en zalig kerstmis  
 

Pastoor-deken John Dautzenberg 

MAGISCH MAASTRICHT en alle rust in 

de Sint Servaasbasiliek 

                (Foto: Laurens Bouvrie) 

mailto:dekenaat.maastricht@gmail.com
mailto:dekenaat.maastricht@gmail.com
https://www.facebook.com/dekenaatmaastricht/
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DE ROEP VAN JOEP 
Bordercollies staan bekend om hun 
intelligentie. Niets nieuws, toch? Maar weet 
u ook dat wij erg gevoelig zijn? Schreeuwen 
maakt ons bang en schuchter. Maar als je 
iets tegen ons fluistert…dan spitsen wij onze 
oren. Precies op zo’n toontje dat niet 
iedereen zomaar kan meeluisteren, dán heb 
je ons gehoor.  Alleen ikzélf moet kunnen 
horen wat mijn baasje mij te zeggen heeft. 
Hij heeft namelijk een persoonlijke 
boodschap voor míj. En dan ga ik er ook 
voor. Deze ‘obedience’ maakt ons 
legendarisch. En eerlijk gezegd; het is zo 
simpel! Luisteren naar het fluisteren!  
Ik dacht aan dit gedrag toen ik afgelopen 
maandag erbij was toen de kinderen tijdens 
‘Licht uit de hemel’, - de geestelijke 
evenknie van Magisch Maastricht - 
geïnstrueerd werden voor de zogenaamde 
‘fluistertocht’. Ik lag ergens in een hoekje 
van de Kanunnikenkelder en kon alles 
precies volgen.  
Vervolgens gingen de kinderen op 
pad…haast op kousenvoeten en fluisterend. 
Jong leven door de eeuwenoude, 
monumentale gangen. Groen op grijs. 
Heerlijk om te zien, verfrissend om te 
ervaren. En daar, onderweg door die 
imposante kerk, dáár stonden ze. Statig, 
bijna adembenemend. De kinderen wisten 
dat ze hún engelen iets kunnen vragen; 
Waarheen? Waarom? Met wie? Ik ook?  
Rustig buigen de engelen zich voorover en 
fluisteren. Levensvragen krijgen antwoord, 
kennis groeit, wijsheid neemt toe. Engelen 
wijzen ons de weg naar de stal in 
Bethlehem. Engelen omringden Sint Servaas 
bij zijn missiewerk. Engelen zijn er ook voor 
ons. Kijk maar goed, soms moet je zoeken 
…en luister naar hun gefluister. Voor mij is 
het Mystiek Maastricht! Gun het jezelf en 
kom, gedurende de decembermaand, 
tussen 12.00 en 20.00 uur. Of…en natuurlijk, 
bezoek je eigen parochiekerk…ook dáár 
hoor je hun gefluister! Ja, ook in je eigen 
bed, getuige het bekende gebed.  
 

D’r Joep 

                                                                                

 
Welke engel zal ons zeggen…  
 
Welke engel zal ons zeggen dat het leven 
verder gaat? 
 
Welke engel zal komen die de steen van 
het graf wegrolt?  
 
Zul jij voor mij, zal ik voor jou die engel 
zijn!  
 
Welke engel zal ons laten zien hoe stand te 
houden in dit leven? 
 

'S avonds voor het slapen gaan, 
volgen mij 14 engeltjes na. 
2 aan me hoofdeind 
2 aan me voeteneind 
2 aan de rechterzij 
2 aan de linkerzij 
2 die me dekken 
2 die me wekken 
2 die me wijzen, 
naar de hemelse paradeizen 

BIDDENDE VADERS 

MAASTRICHT 
 
Vanuit Engeland kwam vijftien jaar geleden 
de gebedsbeweging Biddende Vaders naar 
Nederland toe, om precies te zijn naar 
Maastricht. Van hieruit verbreidde het 
gebed zich verder. Thans wordt het 
wekelijks gebed door heel Nederland samen 
gebeden. Dit jaar is dus voor de 
Maastrichtse groep een bijzonder jaar. 
Al die jaren komt de groep iedere 
donderdagavond bijeen om in huiselijke 
kring, bij iemand van de leden thuis, te 
bidden. Na een koppie koffie worden de 
gebeden met stiltemomenten afgewisseld. 
Het totale gebed duurt nog geen uur.  
Er wordt gebeden volgens het boekje dat 
door de ‘Biddende Vaders internationaal is 
uitgegeven. Vaders, grootvaders, geestelijke 
vaders bidden samen voor de intenties van 
hun kinderen en kleinkinderen. De groep in 

Maastricht heeft door ziekte en overlijden 
van enkele leden afscheid moeten nemen. 
Er is dus een plaatsje vrij… voor u!   
Meer  vrijblijvende info is te verkrijgen via 
contact met de heer Ger Schmeits, 
ger.schmeits@home.nl of 06.30.85.33.18.  
 
Het dagelijks gebed, door ieder lid 
afzonderlijk gebeden, luidt:  
Heer onze God, wij danken u 
voor het geschenk van het vaderschap. 
Wij vragen U vergeving voor die momenten 
waarin wij tekortschoten in het nemen 
van onze verantwoordelijkheden, 
in het uiten van onze liefde en 
in het beschermen van ons gezin. 
Wij vragen U vergeving uit naam van 
alle vaders en vragen uw hulp 
om ons af te keren van alle zaken 
die ons van U afhouden. 
Heer, geef ons de leiding en 
de kracht die wij nodig hebben 
om onze taak te vervullen, 
om als vader de juiste plaats 
in de maatschappij in te nemen 
en daarin het voorbeeld te volgen 
van Jozef, de man van Maria. 
Wij vragen U, Vader, om bescherming 
voor alle vrouwen en kinderen, 
die U onder onze zorg heeft geplaatst. 
Bescherm hen tegen de aanvallen van de 
vijand. 
Vader, wij vragen ook uw zegen 
over alle ‘Biddende Moeders’, 
‘Biddende Vaders’ en 
‘Kinderen van Geloof’; dat ze trouw 
zullen voortgaan onder de leiding 
van uw Heilige Geest. 
Wij vragen dit door uw Zoon, 
Jezus Christus, onze Heer. Amen 

 Stichting Ani Surp Karapet 
 

UITNODIGING 
Dit jaar wordt wereldwijd door alle 

Armeniërs het 150-jarig jubileum van 
de Armeense componist en priester 

“Komitas Vardapet” gevierd. 
 

In Maastricht willen wij dit jubileum 
vieren op 8 december om 20.15 uur 
in de Sint Servaasbasiliek met een 
concert van het Diakenkoor van de 
Moeder Godskerk uit Etsjmiadzin. 

(Moederkerk van de Armeens-
apostolische kerk). Het vijftienkoppige 
diakenkoor, onder leiding van dirigent 
Shahe Keshisian, zal u schitterende 

religieuze-en volksliederen ten 
gehore brengen. 

Wij willen dit evenement graag 
samen met u vieren en nodigen u van 
harte uit om hierbij aanwezig te zijn. 

Onze aartsbisschop Z.H.E. 
Barsamian uit Rome zal het concert 

bijwonen. 
 

Wij hopen op uw komst. 

 

mailto:ger.schmeits@home.nl
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UIT HET OOG, 

NIET UIT HET HART 
 
Toen ik in januari 2014 in de kerk van 
Wolder werd geïnstalleerd door deken 
Hanneman sprak hij de wens uit in de 
installatiemis: ‘Dat je hier gelukkig mag 
worden”. Warme woorden van de priester 
bij wie ik in 1995 als kapelaan mocht 
beginnen. Niet zelden is de eerste pastoor 
bij wie je het vak mag leren, bepalend voor 
je verdere priesterleven. Op de pastorie in 
Schinnen staat zijn foto in de spreekkamer 
zodat ik me voortdurend zijn wijze lessen 
kan herinneren. Na mijn tijd als kapelaan in 
de Servaas was deze tweede benoeming 
een hartelijk weerzien. Helaas is hij veel te 
vroeg van ons heengegaan.  
Het loslaten van de parochiefederatie 
Maastricht Zuidwest heeft er emotioneel 
dieper ingehakt dan ik had verwacht. 
Vijf jaar is te kort voor een pastorale 
benoeming. Het was nog lang niet af. 
Tegelijk zie ik ook de vraag die de bisschop 
mij stelt en heb ik daar met volle 
overtuiging ‘ja’ tegen gezegd.  
Dus nu stropen we de mouwen op en gaan 
we hier aan de slag. 

 
Wat heb ik geleerd in de parochie-
federatie Maastricht Zuidwest?  
Dat pastorale zorg altijd uitgaat van 
nabijheid! Doordat ik in Maastricht 
wekelijks in dezelfde kerken de 
vieringen kon doen, kon ik een band 
opbouwen met mensen, met kosters, 
met misdienaars, met zieken, gewoon 
door een stukje menselijke nabijheid. 
Nu werk ik in een gebied waarin ik in 
het weekend onderdeel ben van een 
rouleersysteem in negen parochies. 
Iedere weekend doe ik in drie andere 
parochies de heilige Mis. In iedere 
parochie kom ik dus eens in de drie 
weken. Welke band bouw ik op met 
misdienaars? Precies, die zijn er dan 
ook niet meer.  
 

 

Natuurlijk wil ik het proberen. Maar er 
zijn grenzen. Jezus heeft zijn leerlingen 
niet de opdracht gegeven om Limburg 
vol met kerken te zetten maar om het 
Evangelie te gaan verkondigen en 
mensen tot zijn leerlingen te maken.  
 
Met Zuster Johanna die nauw 
contacten onderhield met zieken en 
ouderen, met diaken Bekker die 
godzijdank ‘’t Lichtje’ heeft 
overgenomen en met emeritus collega 
pastor Tijssen en tenslotte met Désirée 
die in grote trouw is meegegaan naar 
Schinnen, hebben we een pastoraal -
team mogen vormen. Terugkijkend 
besef ik nu hoe goed en waardevol dat 
was. De bijeenkomsten op zaterdag-
ochtend waarin we spraken over alles 
waar we mee bezig waren. Geen grote 
beleidsplannen maar pastorale zorg! 
 
Wat ik meeneem is de ervaring die mij 
zal moeten behoeden voor de valkuil 
van een te bedrijfsmatige aanpak. Zoals 
al die vernieuwingen in het onderwijs 
van de laatste 25 jaar. Wat is het 
resultaat? Prachtige beleids-
documenten, kantoren vol met 
bestuurders en managers.  
En het onderwijs zelf? Dat functioneert 
niet meer. 
 
Al jaren geleden las ik een studie van 
een Duitse priester die neerkwam op de 
conclusie: eigenlijk kan iedere priester 
maar pastoor zijn van één parochie. Hij 
vergeleek de priester met een vader en 
gaf aan: als een vader in zeven huizen 
een vrouw met kinderen heeft, dan kan 

hij wel een mooi schema op papier 
maken dat hij iedere dag ergens anders 
het vlees gaat snijden en gaat slapen, 
maar vanuit die zeven vrouwen en 
kinderen gezien zal hij voor niemand 
een trouwe echtgenoot en vader zijn.  
 
De doorlopende parochiecatechese 
‘t Lichtje’ is nog steeds diep in mijn hart 
de beste pastorale keuze die ik ooit heb 
gemaakt. Ons geloof geven we niet 
door op basis van tradities maar op 
basis van inhoud. Dat is mijn stellige 
overtuiging waarin ik me trouwens 
gesterkt voel door de heilige Moeder-
kerk die parochies voorschrijft om te 
zorgen voor een fatsoenlijke catechese. 
We zijn dan ook al bezig met de 
voorbereidingen om hiermee in het 
dekenaat Schinnen te starten.  
De tijd van de katholieke scholen 
moeten we, op enkele uitzonderingen 
na, als voorbij beschouwen.  
 
In Schinnen ben ik goed geland. 
Ik woon in een pastorie uit 1750 en kijk 
vanuit mijn werkkamer uit op de 
Krekelberg. Als ik niet beter wist, zou ik 
denken dat ik in Oostenrijk op vakantie 
ben. De auto gebruik ik dagelijks omdat 
het dekenaat uitgestrekt is, van Beek 
tot Schinveld en van Hulsberg tot Puth. 
In de parochies waar ik zelf pastoor en 
assistent ben, hebben we dit jaar 
ongeveer 100 communicantjes. Aan die 
aantallen moeten we weer even 
wennen en natuurlijk zijn dit ook weer 
allemaal uitgelezen kansen om mensen 
erbij te betrekken. Tegelijk maak ik 
me geen illusies. Ook hier is het 2020.  

Bovenstaande foto is gemaakt tijdens de installatieviering op 29 september jl.  
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Al merk ik natuurlijk al meteen de 
verschillen tussen een dorp en een 
stadswijk.  
Over de vraag of ik het hier ga redden, 
hoeft u zich in ieder geval geen zorgen 
te maken. In Schinnen staat de bekende 
Limburgse stroopfabriek, hier wordt 
bier gebrouwen en dus spoedig een 

Alfa-cursus opgestart én ik heb 
inmiddels al een chocoladefabriekje 
ontdekt. Die laatste ontdekking heeft 
mij zoveel gemoedsrust gegeven en 
endorfine dat hier elke dag de zon 
schijnt. Met dat optimisme wil ik graag 
afsluiten. Naast alle gekheid is voor ons 
Christenen ten diepste het leven nooit 

helemaal donker. Als Christenen zijn wij 
van nature optimisten.  
Met Hem mogen wij altijd met zon naar 
voren kijken! 
 
Gods Zegen voor u en graag tot ziens! 
 

Deken Jack Honings
 

OP WEG NAAR EEN 

FEDERATIE 

ONZE LIEVE VROUW – 

SINT PIETER  
 

Na afzonderlijke parochieavonden in 2018 werd op 

maandagavond, 18 november 2019 een eerste gezamenlijke 

avond voor de parochies van Onze Lieve Vrouw en Sint 

Pieter gehouden in parochiezaal De Slouw. 

Vertegenwoordigers van de verschillende groeperingen en 

andere belangstellenden waren door de beide kerkbesturen 

uitgenodigd om geïnformeerd te worden en te spreken over 

de nabije toekomst van onze parochies. In het kader van het 

beleid van het bisdom Roermond en het dekenaat 

Maastricht werd de weg naar een parochiefederatie Onze 

Lieve Vrouw – Sint Pieter geschetst, aan de hand van een 

powerpoint-presentatie. In de voorbije jaren is al veel 

samengegroeid en op elkaar afgestemd (o.a. 

parochiekantoor, administratie, parochieblad, werkgroep 

kerk en wereld, pastoraal overleg). Dat proces zal 

uitmonden in een parochiefederatie met één kerkbestuur, 

hopelijk eind 2020. De gezamenlijke avond was geslaagd: 

veel deelname, wederzijds vertrouwen, goede ideeën. De 

kerkbesturen hebben iedereen uitgenodigd om verder actief 

mee te denken, spreken en doen. De bedoeling is om in elk 

parochieblad informatie te geven over de actuele 

ontwikkelingen. In 2020 zal opnieuw een gezamenlijke 

avond worden gehouden.  

Pastoor Jan Vries  

 

 

MOGEN PRIESTERS GAAN TROUWEN?  
 

 Deze vraag is weer in het 

nieuws gekomen vanwege de 

zogenaamde Amazone-synode.  

 

In de Amazone-regio is een 

tekort aan priesters. Het voorstel 

is om ‘viri probati’ tot priester te wijden. Met ‘viri probati’ 

wordt bedoeld: getrouwde, oudere mannen, die een 

voorbeeldig christelijk huwelijksleven leiden. Dat getrouwde 

mannen tot priester kunnen worden gewijd, is geen nieuws. 

Het gebeurt regelmatig in de Orthodoxe Kerken en in 

sommige Oosterse Katholieke Kerken. Een enkele keer worden 

ook Anglicaanse bedienaren tot katholiek priester gewijd. In 

de Latijnse Katholieke Kerk (onze Kerk) is het niet zo. 

Waarom? Het celibaat in de Latijnse Katholieke Kerk wordt 

beschouwd als een gave en niet als een verbod. De 

seksualiteit wordt door de priesters niet op een lichamelijke 

wijze beleefd. Door het celibaat richten de priesters zich op 

een geestelijk leven. Net als Christus geven de priesters zich 

helemaal om anderen te dienen. Zo is de priester ‘een andere 

Christus’. Het celibaat van de priesters is een geestelijke 

kracht. Toch is het celibaat voor veel mensen een aanstoot. 

Het celibaat wordt door hen gezien als een abnormale 

beleving van seksualiteit, die niet goed kan zijn. Vanaf de tijd 

van de ‘seksuele revolutie’ wordt verkondigd dat seksualiteit 

volledig vrij moet beleefd worden. 

 

De Kerk is trouw gebleven aan bepaalde waarden, namelijk 

het celibaat en de trouw en de onontbindbaarheid van het 

huwelijk. Seksualiteit is niet enkel een instrument van plezier, 

zoals vaak wordt voorgesteld. Veeleer is zij een levende 

kracht, die de mens in staat stelt om zichzelf aan een ander te 

geven in liefde. Wat mijzelf betreft: ik heb gekozen en ik kies 

in alle vrijheid het celibaat om mij als priester volledig te 

kunnen geven aan jullie. In mijn ervaring is het celibaat 

werkelijk een kracht, die mij helpt om mijn leven 24 uur per 

dag en 7 dagen per week te wijden aan God en aan de 

mensen. Het is een charisma dat ik niet wil verliezen.  
 

Kapelaan Miguel Pascual 
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Woensdagmiddag. De tapijten zijn 
uitgerold op de vloer. Kussentjes 
liggen klaar. De kaars en een enorm 
grote Bijbel afgedekt met een doek 
staan ernaast. Het zaaltje bij de Sint 
Annakerk vult zich met kinder-
stemmen.  
Om 14.00 uur gaat het beginnen.  
Met name de nieuwe kinderen zijn vol 
verwachting over wat er gaat gebeuren.  
 
Dat wordt hun uitgelegd door de 
kinderen die al langer naar de kinder-
club komen. Natuurlijk beginnen we 
niet zonder een brandende kaars en 
zonder te zien welk boek er verscholen 
ligt onder het doek. Maar dan….   
We komen immers samen om verhalen 
over God en over Jezus te horen, 
verhalen uit de Bijbel. Zullen we dan 
niet beginnen met een gebed? Juist ja! 
En maken we voordat we gaan bidden 
niet eerst een kruisteken? Precies!  
Dat is niet voor iedereen even 
gemakkelijk, maar het lukt.  

 
Na het openingsritueel starten we met 
een verhaal. Dat zo’n grote groep 
kinderen ook zó stil kan zijn? Maar ze 
hebben dan ook tijdens het luisteren 
iets om naar te kijken, want tijdens het 
vertellen van het verhaal, wordt dit op 
een flanelbord getoond. En dat is toch 
wel iets dat erg in de smaak valt. 
Aansluitend aan het verhaal, gaan we 
hier samen over praten en daarna iets 
actiefs ondernemen in de vorm van 
knutselen, spelletjes, toneel, zang. 
Samenwerken of zelfstandig aan de 
slag. En wat is het geweldig als we na 
afloop de kinderen enthousiast aan hun 
papa of mama horen vertellen wat ze 
allemaal gehoord  en gedaan hebben 
en om tijdens de volgende bijeenkomst 
te merken dat ze echt iets geleerd en 
onthouden hebben van de verhalen.  

 
Zo leren de kinderen vanaf ongeveer 
7 jaar op een speelse manier de 
belangrijke verhalen uit de Bijbel 
kennen en maken ze kennis met de 
boodschap van liefde die Jezus ons 
kwam brengen. Verhalen die ze thuis 
bijna niet meer horen omdat ze niet 
bekend zijn bij hun ouders, maar wel de 
basis vormen voor ons christelijke 
geloof. 
 
Geïnteresseerd geraakt? Informeer eens of 
er in uw parochie ook een dergelijk 
initiatief bestaat. Of misschien heeft u de 
behoefte om in uw eigen parochie te 
starten met een dergelijk initiatief?  
Neem voor meer informatie dan  
contact op via 
kinderclub.parochie.maastricht@gmail.com 
en/of kom eens kijken hoe het er aan toe 
gaat.  

Katja Tijssens-Smeets, 
Catechiste in de parochies Sint Servaas en 

Anna-Lambertus 
 

LIFE TEEN EN LIFE-KIDS 
 

In de kerk van Malberg vinden al jaren vieringen van life teen 

plaats. Dat is altijd de tweede zaterdag van de maand.  

Op 9 november stonden wij stil bij Sint Maarten. We kregen zelf 

van hem bezoek tijdens de life Night. Het was weer heel gezellig 

waar de tiener zich thuis voelt. Iedereen is welkom. Kom maar 

eens kijken. Zoals gezegd op de tweede zaterdag van de maand 

vanaf 18.30 u.   

 

 

Om ongeveer 19.30 u begint dan de Life-Night tot 21.00 u.  

Sinds kort is er zelfs voor de kinderen tot groep 8 ook life-kids.  

De kinderen krijgen dan een apart programma na de H. Mis 

van 18.30 u. Meer info bij Pastoorreneschols@gmail.com 

 

De komende life teen missen Life-Night en life-kids zijn op:  

14 december, 11 januari, 8 februari, 14 maart, 4 april, 9 mei, 

13 juni met vormselviering, 11 juli en 12 september.  

 

  

mailto:kinderclub.parochie.maastricht@gmail.com
mailto:Pastoorreneschols@gmail.com
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DRIEKONINGENSTOET 
 
Op zaterdag 4 januari om 17:00 uur 
trekt wederom vanaf het OLV-plein in 
Maastricht de traditionele levende 
driekoningenstoet met de Drie 
Koningen, gezeten op kamelen, 
gevolgd door muzikanten, herders en 
schapen, door de straten van de stad, 
op zoek naar het pasgeboren Kind.  
 
Alle kinderen mogen samen met hun 
ouders of oma/opa komen en 
meelopen in (of gewoon aan de kant 
staan) in deze kleurrijke, feestelijke 
stoet ter ere van het kindje Jezus. 
Na afloop sluiten we samen af in de  
 

kerk met een korte viering 
met kerstliederen waarin de 
kinderen worden 
uitgenodigd deel te nemen.  
Na afloop is er voor allen die 
meelopen ‘Keuningskook’ en 
warme chocolade in het 
parochiehuis. Van harte 
uitgenodigd! 
 
Wilt u (met uw (klein) 
kinderen) meelopen?  
 
Meldt u dan - i.v.m. beperkt 
aantal kostuums - van te 
voren aan via:  
 
https://www.facebook.com/events/ 
391273208185235 

 Hopelijk tot 4 januari 2020 !

 

Nieuws uit de  
H. Martinus- 
parochie te 
Wyck 
 

WE HEBBEN EEN NIEUWE SUISSE 

Dhr. René Hanssen, 39 j., 
gehuwd met Manon 
Hanssen-Spons, is bereid 
gevonden om onze 
nieuwe Suisse te 
worden. Hij is de 
opvolger van de heren 
Dierickx, Schruijren, 
Sassen en Boosten, 
zaliger gedachtenis. 
 

Hij werd plechtig 
geïnstalleerd tijdens de 
H. Mis op zondag 
1 september, voor onze 

traditionele Sacramentsprocessie.  
Niet veel mensen hebben de installatie 
van een Suisse meegemaakt. Na de 
preek riep Pastoor Tardier dhr. Hanssen 
naar voren. Naast het altaar staande, 
werden diens attributen als Suisse 
gezegend en aan hem plechtig over-
handigd: de steekhoed met pluim, de 
sabel en de hellebaard. Na voor het 
Kruis gesalueerd te hebben, nam hij zijn 
plaats in bij de voordeur van de kerk 
om vandaar zijn taak als ordebewaker 
te vervullen. Sindsdien is de Suisse 
íedere zondag bij ons. Iedereen is het 
hierover eens: dat heeft wel wat.  
Een mooie traditie die doorgaat! 

 

VOEDSELBANK ACTIE 

Om aan de kinderen te leren dat onze 
patroonheilige, de H. Martinus meer 
dan een naam en een verhaal is: 
Martinus is voor ons een voorbeeld 
van waarlijke christelijke naasten-
liefde. Wie iets doet voor de geringste 
van onze samenleving, biedt zijn 
helpende hand aan Jezus zelf.  
In dit kader, hebben we van 3 t/m 
17 november, rondom de feestdag van 
Sint Martinus, een inzamelingsactie 
voor de Voedselbank Zuid-Limburg 
georganiseerd.  
 
KindCentrum Samen Wyck (Basisschool 
Wyck + SamenSpelen Kinderopvang) 
hebben aan deze actie meegedaan, 
tevens enkele tandartspraktijken uit  

verschillende delen van Maastricht. 
Verder waren alle parochies van het 
dekenaat uitgenodigd om deel eraan te 
nemen. Dinsdag 19 november zijn alle 
ingezamelde producten door de 
Voedselbank opgehaald. We zijn 
dankbaar om met u te kunnen delen 
dat we een heel busje hebben kunnen 
vullen met maar liefst 500 kg. (zo’n 
50 dozen/shoppers). Daarnaast is er 
een financiële bijdrage van maar liefst 
€ 1.300,- overgemaakt aan de 
Voedselbank. We hopen dit initiatief 
volgend jaar door te mogen zetten, 
maar dan nog uitgebreider. 

Bestuurslid Harrie Verwey van de Voedselbank-

Zuid-Limburg samen met kapelaan Geraldo. 
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KINDERCATECHESE 

Schooljaar 2018/2019 zijn we in Wyck 
van start gegaan met het Kinder 
Oratorium; naschoolse catechese voor 
kinderen in basisschoolleeftijd. 
Inmiddels zijn we alweer middenin het 
2e jaar. Iedere 1e en 3e maandag-
middag komen de kinderen bij elkaar in 
de catecheseruimte. Het Evangelie-
verhaal van de Zondag ervoor of erna 
wordt verteld en verwerkt met zang, 
knutselwerk en/of flanelbord. 
Daarnaast wordt tijdens iedere 
catechesebijeenkomst 1 onderdeel van 
de H. Mis uitgelegd zodat de kinderen 
beter kunnen begrijpen wat er in de 
H. Mis gebeurt en waarom. Ook wordt 
er iedere bijeenkomst aandacht 
besteed aan de ‘Heilige van de Week’. 
Geregeld een bezoekje brengen aan de 
kerk voor (stil) gebed mag uiteraard 

niet ontbreken. De hoop is immers dat 
de kinderen zelf een relatie met Jezus 
krijgen en het niet maar bij woorden 
blijft. 
Van iedere bijeenkomst wordt 
uitgebreid verslag gedaan op de 
FaceBook pagina 
(www.facebook.com/OratoriumMaastricht). 
Op deze pagina (en op 
www.oratoriummaastricht.nl) worden ook 
concrete tips gedeeld om thuis mee  
 

aan de slag te gaan; knutselwerkjes, 
kleurplaten, liedjes en achtergronden 
zijn zo voor ouders beschikbaar om 
thuis hun voordeel mee te doen. 
 
Ook wordt er samengewerkt met het 
naastgelegen KindCentrum (Samen-
Wyck). Tijdens de Advent en de Vasten-
tijd, en met Kerst en Pasen worden er 
activiteiten verzorgd onder schooltijd.  
 
Daarnaast wordt er ook op andere 
vlakken samengewerkt; denk hierbij 
aan de recent georganiseerde 
Inzamelingsactie voor de Voedselbank 
en de Lampionnen-/Sint Maartens-
tocht. Bij deze laatste gelegenheid 
hebben een klein honderdtal kinderen 
naar het levensverhaal van Sint 
Maarten geluisterd dat door Tom de 
Lepper (eigenaar van Stadsbrouwerij de 
Maastrichter Maltezer) verteld werd. 

STCONCERT 

Op zaterdag 21 december 2019 - 
dirigent Peter Weltens plaatsvinden. 

Gratis entree. Want muziek is pas 
waardevol als ze gedeeld kan worden 

met anderen! 

Nick Goudkuil is de organist van de 
Sint-Martinuskerk in Maastricht en 
geeft tevens als dirigent leiding aan 

het Sint-Martinuskoor 

K E R S T C O N C E R T   I N  W Y C K 
Op zaterdag 21 december 2019 - 20:30 uur zal in de Sint-Martinuskerk, Wyck-

Maastricht een prachtig kerstconcert door organist Nick Goudkuil en 

Vrouwenkoor Femmeuze onder leiding van hun dirigent Peter Weltens 

plaatsvinden. Gratis entree. Want muziek is pas waardevol als ze gedeeld kan 

worden met anderen! 

Nick Goudkuil is de organist van de Sint-Martinuskerk in Maastricht en geeft 

tevens als dirigent leiding aan het Sint-Martinuskoor Wyck.  

Hij studeerde Theorie der Muziek met uitvoerende vakken piano en zang aan 

het Conservatorium Maastricht en studeert nog orgel en improvisatie aan het 

Conservatoire Royal de Liège.  

Hij is actief als uitvoerend musicus, componist en docent. Zijn composities 

worden uitgegeven door Boeijenga Music te Leeuwarden. Femmeuse, 

opgericht in 2004 onder leiding van Wim Vluggen, is een dynamisch 

vrouwenkoor dat sinds 2011 onder leiding staat van Peter Weltens. Evenals het 

gezelschap kenmerkt het repertoire zich door veelzijdigheid; het is zowel 

lichtvoetig als serieus, wereldlijk als religieus. 

Op het programma staan stukken voor orgel solo, à capella koor en uiteraard 

klinken het orgel het Femmeuze ook een aantal keer samen. Zo zijn er 

composities van bekende Franse kerstliederen van de Parijse organist Yves 

Castagnet (verbonden aan de Notre Dame) te horen, speciaal voor deze 

gelegenheid bewerkt door Peter Weltens. Verder nog meer Franse koormuziek 

van Gabriël Fauré en ook Britse koormuziek is goed vertegenwoordigd met 

muziek van Bob Chilcott and John Tavener. Op het orgel horen we Franse 

orgelmuziek van Claude Balbastre, César Franck en een Duits stuk van 

Johannes Brahms over het bekende lied 'Es ist ein Ros' entsprungen'. Ook staat 

op het programma de Maastrichtse première van het stuk 'Fantaise sur Ave 

Maris Stella' van Nick Goudkuil. Een concert om naar uit te kijken! Het 

programma duurt ca. één uur. Om de concerten te kunnen blijven organiseren 

wordt uw vrijwillige bijzonder op prijs gesteld. Richtbedrag: 5 euro per persoon 

RAAD VAN KERKEN 
Maastricht 

 

Secretariaat: Peppelhoven 15 6225 GX 

Maastricht 

 043 3624240  

 dehaan-verduyn@freeler.nl 

 

Uitnodiging Volkskerstzang 
De Raad van Kerken Maastricht nodigt 

u van harte uit voor de traditionele 

Volkskerstzang op woensdagavond 

 18 december 2019 om 19.30 uur in de 

St. Jan aan het Vrijthof in Maastricht. 

Het wordt een volkskerstzang 

met veel samenzang. 

Het kerstevangelie wordt gelezen door 

locoburgemeester mw. Vivianne 

Heijnen en er is een korte overweging 

door pastoor Piet Coemans van de Oud 

Katholieke Kerk Eindhoven/ 

Maastricht. De gebeden worden 

uitgesproken door Vincent Harris van 

de Nederlands Gereformeerde Kerk 

vrijgemaakt. 

Het Kerkelijk Zangkoor St. Jozef o.l.v. 

Herman Lemmens met organist mw. 

Veerle Cornelis zal ook een aantal 

liederen zingen. De muzikale 

begeleiding is in handen van het Koper-

ensemble van het Leger des Heils o.l.v. 

William Vader. 

Allen hartelijk welkom. 

 

 

 

Uitnodiging Oecumenische viering 

Gebedsweek voor de Eenheid 

Verder zal de oecumenische viering in 

http://www.facebook.com/OratoriumMaastricht
http://www.oratoriummaastricht.nl/
mailto:dehaan-verduyn@freeler.nl
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WERK GENOEG……  

Met weemoed heb ik medio november als pastoor afscheid 

genomen van mijn vorige parochies in Maastricht-Oost. 

Mijn herinneringen en een stukje levenservaring neem ik 

mee naar die van Edith Stein (d.w.z. het cluster van Bunde, 

Geulle, Waalsen en 

Ulestraten) plus Nazareth, 

Limmel, Borgharen en 

Itteren.  

Dat is een overgang van 

vijf naar acht parochies. 

Sommige mensen zeiden 

mij: ‘Pastoor, is dat niet 

veel te veel? Kunt u dat 

wel aan?’ 

 

En het is waar, zeker als je dat vergelijkt met de tijd waarin 

elke parochie nog zijn eigen pastoor had. Maar de inhoud van 

een pastoorstaak is veranderd; een pastoor kan niet meer 

altijd en overal present zijn. Gelukkig kan ik steunen op de 

assistentie van de paters Mario en Andreas – mijn kapelaans 

– de hulp van de nieuwe zusters die in Moorveld wonen, en 

de medewerking van de kerkbesturen en vrijwilligers van het 

cluster Edith Stein. Ook in de vier andere parochies heb ik al 

mensen mogen ontmoeten die zich met liefde inzetten voor 

kerk en geloof, maar hun aantal is nog beperkt. Eén van mijn 

eerste taken is het zoeken van nieuwe vrijwilligers en het 

vormen van een nieuw kerkbestuur voor dit gebied.  

Werk genoeg dus, terwijl mijn nieuwe verblijf – de pastorie 

van Borgharen – nog één grote chaos is en vol staat met niet-

uitgepakte dozen, draagtassen en plastic zakken. Godzijdank 

heb ik bij de verhuizing al heel veel hulp mogen ondervinden! 

En zo gaat dat: alleen kunnen we niets.  

 

Met goede moed en vertrouwen op God begin ik op mijn 

vijfenzestigste aan een boeiend en mooi karwei. Toen 

kardinaal Joseph Ratzinger tegen de tachtig liep en dacht dat 

het tijd werd om het wat kalmer aan te doen, werd hij tot 

paus gekozen. Dan ga ik natuurlijk niet de pijp aan Maarten 

geven. De liefde voor God en mensen gaat niet met pensioen. 

 

Pastoor P. Horsch 

 

De Missiezusters van St. Petrus Claver samen met enkele vrijwilligers. 

Wil je iemand 

helpen of heb 

je hulp nodig? 

Neem contact 

met ons op. 

Helpdesk 

0629357772 
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SAMENWERKING IN DE PAROCHIES VERSTERKT 

 

In 2017 ben ik pastoor geworden in Maastricht West. 

De parochies die hiertoe behoren waren Oud Caberg, 

Caberg, Malberg, Malperthuis en Pottenberg.  

De samenwerking in deze parochies was al in volle gang.  

De kerkbesturen waren al gefuseerd. Over het proces 

hiervan kan ik niet veel vertellen, wel dat dankzij de 

samenwerking er een parochie is die van alles kan bieden. 

Het is niet zo dat in iedere parochie afzonderlijk alles te 

vinden is, wat een vroegere traditionele parochie had te 

bieden, maar dat vind je in de hele federatie. Door de jaren 

heen is de kerk van Malberg uitgegroeid tot een 

ontmoetingscentrum, waar zich vooral de Jeugd thuis is 

gaan voelen. In de kerk van Oud Caberg vinden de meer 

traditionele vieringen plaats. Met name hebben wij hier de 

uitvaarten, huwelijken. Hierdoor kunnen ze elkaar dus 

versterken en doen ze vooral waar ze goed en sterk in zijn.  

 

Inmiddels zijn we in gesprek gegaan met de Anna- en 

Lambertusparochie en de Theresia en St. Jozef.  

De kerkbesturen komen bij elkaar en spreken met elkaar.  

We kwamen tot de ontdekking, dat we iets voor elkaar 

kunnen betekenen. We zijn nu samen in kaart aan het 

brengen welke pastorale activiteiten er zijn in de 

verschillende parochies en hoe we elkaar hierin kunnen 

versterken. Samenwerking wil niet zeggen dat je kerken gaat 

sluiten, maar juist probeer je door samen activiteiten te 

ontplooien en samen van elkaar te leren, te voorkomen dat 

dit gaat gebeuren. Er zijn al heel concrete activiteiten die wij 

samen hebben ontwikkeld. De voorbereiding op de Eerste 

Heilige Communie en het Vormsel doen we samen met de 

Anna-Lambertusparochie en de parochie-federatie 

Maastricht-west. De lessen worden in de eigen parochies 

gegeven, maar hebben dezelfde inhoud en aantal 

bijeenkomsten. Daarnaast ontmoeten de jongeren en 

kinderen elkaar in verschillende activiteiten. Wij gaan met de 

vormelingen naar Banneux, de communicantjes ontmoeten 

elkaar bijvoorbeeld tijdens Palmpasen, as-woensdag en de 

kinderkruisweg, dit gebeurt in de kerken van de betreffende 

parochies. De communievieringen zijn in de parochies zelf.  

De vormelingen worden gezamenlijk gevormd tijdens een 

life-teen viering in een van de genoemde kerken.  

 

 

Dit jaar worden de 

parochies van de 

parochiefederatie 

Maastricht Zuid-west 

hieraan toegevoegd.  

 

We zullen in de 

toekomst zeker meer 

activiteiten samen gaan 

doen. We kunnen 

doordat we met elkaar 

in gesprek zijn van 

elkaar leren en zo elkaar 

versterken. Gebed is 

natuurlijk hiervoor de 

voedingsbodem.  

We bidden daarom 

iedere zondag in de 

parochiefederatie 

Maastricht West en 

Maastricht zuid west 

voor een goede 

samenwerking in ons 

dekenaat. Dat wij elkaar 

kunnen versterken om 

op deze manier het 

geloof sterker te 

kunnen verkondigen. Ik weet zeker dat dit niet de enige 

plaatsen zijn in ons dekenaat Maastricht. Velen zijn zich ervan 

bewust dat wij samen veel sterker staan en daarom zal er in 

veel kerken en huiskamers in ons dekenaat dezelfde gebeden 

klinken. Bid u mee? U weet dat er een mooi gebed voor is 

uitgegeven waarin we bruggen willen bouwen over de 

grenzen van onze parochies heen.  
 

Pastoor Schols,  

pastoor van de parochiefederatie Maastricht west en 

Maastricht Zuid-west. 

 

Pastoor Schols tijdens de 

installatieplechtigheid. 
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Kapelaan Anu Antony heeft op 25 augustus jl. afscheid 
genomen van zijn Maastrichtse parochies in Heugem, Heer, 
De Heeg, Scharn en Amby. De 33-jarige Indiër is nu pastoor 
in Tegelen, Steyl en Belfeld. 
De hulppastoor is door bisschop Harrie Smeets benoemd tot 
pastoor van de parochiefederatie Tegelen- Steyl-Belfeld.  
Antony werd op zondag 1 september jl. in zijn nieuwe functie 
geïnstalleerd in de Sint Martinuskerk te Tegelen. 

Met een H. Mis in de 
Sint Corneliuskerk in 
Borgharen en een 
receptie in de Haarderhof 
heeft pastoor Backus 
zondag 22 september jl. 
afscheid genomen van 
Borgharen en Itteren.  
Hij herdenkt op deze dag 
ook het feit dat hij 25 jaar 
geleden tot priester is 
gewijd.  
 
Naast pastoor in de 
parochies van Borgharen 
en Itteren was pastoor Backus administrator van de parochies 
Antonius van Padua te Nazareth en Johannes de Doper te 
Limmel. Hij is onderhand 82 jaar en heeft vanwege 
leeftijdsredenen de bisschop verzocht om hem van de 
pastorale taken ontheven te worden.  

‘Nieuw Communiteit van zusters in dekenaat Maastricht’ 

Beste broeders en zusters, 

 

Het charisma van een congregatie is een fundamenteel punt van het dagelijks leven van de religieuzen. Wij, als leden van de 

Religieuze Familie van het Mensgeworden Woord, hebben gezocht in de loop der jaren naar de beste manier om dit te beleven. Na 

zoveel vergaderingen en moeilijkheden hebben we dat eindelijk in praktijk kunnen brengen: namelijk: het samenwerken met de 

zusters Dienaressen van de Heer en van de Maagd van Matará (de zogenaamde Blauwe zusters). 

Met grote vreugde willen we dus met u delen de stichting van de nieuwe missie van deze zusters. Nadat wij enkele jaren werkzaam 

waren in de parochies zagen we de nood van een klooster om het parochieleven te versterken. Sinds een paar jaar kwamen ze iedere 

week om te helpen in de verschillende apostolaten van de parochies, namelijk: het oratorium, de tienerclub, de catechese lessen, het 

meezingen in het koor, o.a. maar aangezien de nood, en omdat wij niet alles kunnen doen wat wij zouden willen doen, dachten we 

dat het beter zou zijn een klooster te stichten met het oog op al onze andere apostolaten, zoals: het bezoek aan de zieken, families, 

eenzame mensen en om de liturgie te verfraaien.  

De nieuwe gemeenschap heeft de ‘Herdertjes van Fatima’als patroonheiligen. Momenteel zijn er maar twee zusters en we rekenen 

op een derde lid in de toekomst. Zij helpen ons al heel veel en zij zouden meer willen doen maar het lukt hen natuurlijk niet.  

We danken God voor alle geestelijke en materiële gaven die de zusters hebben mogen ontvangen van verschillende weldoeners die h 

deze missie mogelijk hebben gemaakt. 

Zij leggen, net als wij, de 3 vaste religieuze geloften d.w.z. dat zij leven van wat de Voorzienigheid van God hen heeft. Zij hebben 

speciale devotie tot de Heilige Jozef die goed voor hen zorgt. We rekenen dus op jullie gebeden voor de vruchten van de apostolaten 

die aan ons, als Religieuze Familie zijn toevertrouwd. En natuurlijk is materiële hulp altijd van harte welkom. 

Moge God u allen zegenen. 

in Christus, Pater Andreas Schmidt en Pater Mario Rojas, IVE 
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Bezoek Dekenaat Maastricht aan Meerssen tijdens het  
Octaaf van het Heilig Sacrament in 2019 

 

 

Nieuwe functie voor hulpbisschop  
Everard de Jong binnen bisdom Roermond 
 
Mgr. Dr. Everard de Jong heeft vanaf 1 december een nieuwe functie  
binnen het bisdom Roermond. De hulpbisschop gaat de mogelijk- 
heden onderzoeken om in Maastricht een Centrum voor Geloof en  
Wetenschap op te zetten. Daarnaast gaat hij – op zijn eigen verzoek  
– aan de slag in het basispastoraat. Hij wordt voor de helft van zijn tijd  
pastoor van het parochiecluster Maastricht-Oost. Dat zijn de parochies  
van Heer, De Heeg, Heugem, Scharn en Amby. Daarnaast behoudt hij  
zijn overige taken als hulpbisschop. De benoeming is dit weekeinde 
 in de betreffende parochies bekend gemaakt. 
Om zijn nieuwe opdracht goed te kunnen uitvoeren, verhuist Mgr. De Jong van Roermond naar Maastricht.  
Hij gaat in de pastorie van Heer wonen. Van daaruit zal hij in kaart brengen welke mogelijkheden er zijn om in 
de universiteitsstad Maastricht een Centrum voor Geloof en Wetenschap van de grond te tillen.  
De hulpbisschop denkt aan een locatie waar lezingen, debatten en bijvoorbeeld filmvoorstellingen kunnen 
worden gehouden over thema’s op het snijvlak van geloof en wetenschap. ‘Wetenschap wil vooral alles op 
natuurlijke wijze verklaren. Dat is uitstekend. Maar gelovigen staan ook open voor niet-materiële antwoorden 
op existentiële vragen”, aldus Mgr. De Jong. ‘Voor mij als bisschop en wetenschapsfilosoof is het een mooie 
uitdaging om de brug tussen die twee werelden proberen te slaan en de dialoog op gang te brengen.” 
 
De hulpbisschop heeft tegelijkertijd al langer aan bisschop Harrie Smeets aangegeven graag in het 
basispastoraat te willen werken. In verband met de plannen voor het Centrum voor Geloof en Wetenschap is de 
keuze op een parochiecluster van de universiteitsstad Maastricht gevallen. Het samenwerkingsverband van Heer 
en omstreken kent ook twee kapelaans, die samen met de hulpbisschop het pastorale team van Maastricht-Oost 
zullen gaan vormen. 
 
Naast de nieuwe taken in Maastricht blijft Mgr. De Jong voor de helft van zijn tijd actief als hulpbisschop van 
het bisdom Roermond. Hij blijft lid van de bisdomstaf en vicaris-generaal voor pastorale zaken en onderwijs. 
Vanuit zijn nieuwe standplaats in Maastricht zal Mgr. De Jong zich onverminderd inspannen voor evangelisatie 
en parochievernieuwing. Ook zijn landelijke portefeuilles als bisschopreferent voor categoriaal pastoraat (zorg 
en justitie), studentenpastoraat en de stichting Thomas More blijft Mgr. De Jong behartigen. 
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MGR.  HARRIE SMEETS  

ÉÉN JAAR BISSCHOP  

 
Op zondag 8 december is het precies 
één jaar geleden dat Mgr. Harrie 
Smeets in de kathedraal in Roermond 
tot bisschop werd gewijd. Dit gebeurde 
in een plechtige viering, waarbij 
honderden gasten en gelovigen 
aanwezig waren. De bisschop heeft 
zich sindsdien ingespannen om het 
bisdom goed te leren kennen. 
 
Zo heeft hij in de loop van het jaar alle 
dertien dekenaten in Limburg bezocht. 
Overal was hij drie dagen te gast. 
Op zondag 8 december – de eerste 
verjaardag van zijn bisschopswijding – 
sluit hij deze rondgang af in het 
dekenaat Schinnen. Door de 
werkbezoeken heeft de bisschop een 
heel breed en gevarieerd beeld van het 
kerkelijk leven in de parochies 
gekregen. ‘Natuurlijk zijn er zorgen, 
maar ik heb toch vooral gezien dat er in 
de parochies heel veel leven zit,’ zo zegt 
Mgr. Smeets terugkijkend. ‘De kerk is 
veel groter dan de mensen die op 
zondag naar de mis gaan. Dat is me dit 
jaar wel duidelijk geworden. Ik heb heel 
veel kleine wondertjes gezien. ’Komend 
jaar wil de bisschop opnieuw naar de 
dekenaten toegaan. ‘Nu geen drie 
dragen, maar om in elk dekenaat met 
jongeren in contact te komen.’ 
 
Voor wie nog even terug wil kijken naar 
de bisschopswijding van vorig jaar: alle 
berichten, foto’s en de tv-uitzending 
zijn te vinden op www.bisdom-
roermond.nl/bisschopswijding. 
 
 

 

Fotocollage van het bezoek op 18 september jl.  

van onze Bisschop Harrie aan Dekenaat Maastricht 

Ontmoetingsbijeenkomst in plaats van Nieuwjaarsreceptie 
Dekenaatbestuur Maastricht, nodigt alle nieuwe en oude kerkbestuursleden, priesters, diakens, catechisten en 

geestelijk verzorgers uit deel te nemen tijdens de installatie van nieuwe kerk- en Dekenaat bestuursleden. 

Deze bijeenkomst zal plaatsvinden op 17 februari 2020 om 19.30 uur. Wij ontmoeten elkaar in de Sint 

Servaaskapel, alwaar de installatie tijdens een plechtige bijeenkomst zal plaatsvinden. 

Daarna treffen wij elkaar in de Kanunnikenkelder om samen te toosten op de nieuwe kerkbestuursleden. 

Dit onder het genot van een hapje en een drankje. 
 

Graag via de mail uw belangstelling doorgeven: dekenaat.maastricht@gmail.com 
 

Wij wensen iedereen Zalig Kerstmis en een 
Gezegend en een in alle opzichten Voorspoedig 2020 

Mgr. Harrie Smeets bezocht ook 

tijdens zijn bezoek aan ons Dekenaat 

het bevrijdingsfestival. 

Foto's 

 bisdom Roermond 
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