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EEN NIEUW JAAR
LIGT VOOR ONS
Voor U ligt een nieuw exemplaar van
‘DEKENAAL NIEUWS’.
Het is door de inzet van enkele jongere
priesters rondom de secretaris van ons
dekenaat dat deze uitgave tot stand
kwam.
Tot nu toe trok met name Pastoor Piet
Backus zich het lot aan van ‘Dekenaal
Nieuws’, waarvoor ik hem zeer
dankbaar ben.

Voor U ligt thans een ‘doorstart’exemplaar: een poging om dit
contactblad in ons dekenaat te
behouden. Hoofdzakelijk via de mail
op uw mailadres, maar ook in
beperkte oplage in bladvorm en/of
meenemen uit de parochie. Iedere
parochie ontvangt een aantal
exemplaren. Met grote waardering
voor hen die aan deze uitgave
gewerkt hebben, wens ik ‘Dekenaal
Nieuws’ in zijn huidige vorm een
lang leven toe.

Het is net als bij het eten thuis: de
voorbereidingen voor een diner
duren langer dan de ‘zit’ aan tafel.
Iedere uitgave van ‘Dekenaal Nieuws’
eist de nodige voorbereidingen. Welke
artikelen zullen we plaatsen; wie zal de
stukken schrijven; wie zorgt voor de
lay-out? Alles is vrijwilligerswerk!
Het huidige Dekenale Bestuur heeft
ermee geworsteld: gaan we door met
‘Dekenaal Nieuws’ of sluiten we de
poort?!

‘Dekenaal Nieuws’ wil bruggen
bouwen tussen de diverse parochies
in het dekenaat Maastricht.
De een mag kennis nemen van wat
bij de ander gebeurt. Personen die
de kerk (met kleine letter ‘k’ en met
hoofdletter ‘K’) dragen worden voor
het voetlicht gehaald. Dit blad wil
het besef levendig houden dat
parochies geen eilanden zijn, maar
enkel overleven binnen een groter
geheel!

Deken Hanneman en Roderick van Attekum,
klaar voor het nieuwe jaar.

Het dekenaat Maastricht heeft in
het voorbije jaar 2015 nogal wat
pastoors-wisselingen gekend.
Vertrouwde gezichten vielen weg:
pastoor mgr. dr. Fons Kurris van de
Slevrouwe, pastoor Drs. Frans
Delahaye van St. Pieter en pastoor
Jan Schafraad van de Koepelkerk.
Nieuwe benoemingen kwamen
ervoor in de plaats met daarbij de
opdracht tot samenwerking met
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DEKENAAL NIEUWS IN
NIEUWE VORM
In de voorbije maanden hebben we ons
afgevraagd wat we in de toekomst
willen met het Dekenaal Nieuws.
We waren het erover eens dat het blad
de band tussen de diverse parochies
kan versterken. Tegelijk rezen er vragen
over de relatief hoge kosten en weinig
ontvangen reacties van lezers. Een punt
van aandacht blijft natuurlijk de
betrokkenheid van de parochies.
Leveren zij ook teksten aan om te delen
met elkaar? Juist de dekenale structuur
heeft als doel de werkers in de
wijngaard en de kerkbesturen uit te
nodigen om eens over de heg van de
parochie te kijken. Vanuit het bestuur
willen enkele mensen zich inzetten om
het Dekenaal Nieuws te maken.
We kiezen voor een andere vorm die

Het dekenaat Maastricht blijft een
bijzonder dekenaat! Niet één, niet twee
maar drie ‘Heilige Deuren’ zijn er
geopend: in de Slevrouwe, in de
Servaas en in de basiliek van Meerssen.
Het ‘Heilig Jaar van de Barmhartigheid’
nodigt de gelovigen van ons dekenaat
uit individueel of in groepsverband
deze eeuwenoude kerken te bezoeken,
er de eucharistie te vieren en er zich
met God te verzoenen.
‘Barmhartigheid: het is de uiterste en
hoogste daad waarmee God ons

goedkoper is en versturen het niet
meer per post. Men kan het ontvangen
per mail of meenemen uit de
parochiekerken. Iedere parochie ontvangt een aantal exemplaren.
Wie graag in de toekomst het Dekenaal
Nieuws per mail ontvangt kan dit
kenbaar maken:
dekenaat.maastricht@gmail.com

(vergeet de . (punt) niet in het adres!)
Wat de inhoud betreft willen we
proberen om telkens concreet mensen
aan het woord te laten door hen te
interviewen. Vele gezichten vormen
samen een dekenaat!
Uiteindelijk maken we het Dekenaal
Nieuws samen. Daarom ook langs deze
weg nog eens de bekende oproep:
stuur ons de bijzondere gebeurtenissen
uit uw parochie en deel deze met uw
buurparochies!
Bisdom presenteert ‘opsteker’ voor het
Heilig Jaar

tegemoet komt. Barmhartigheid: het is
de fundamentele wet die woont in het
hart van iedere persoon, wanneer hij
met oprechte ogen kijkt naar de
broeder en zuster die hij ontmoet op
zijn levensweg. Barmhartigheid is de
weg die God en mens verenigt, omdat
zij het hart opent voor de hoop voor
altijd bemind te zijn ondanks de
beperking door onze zonde’ (uit de
Aankondigingsbul van het Buitengewone Jubileum van Barmhartigheid).
Het is te hopen dat velen ingaan op de
vriendelijke uitnodiging van paus
Franciscus en dat ‘kerk’-mensen elkaar
in het nieuwe jaar barmhartigheid
bewijzen!
Rest mij tenslotte allen die het
dekenaat Maastricht en ‘Dekenaal
Nieuws’ een goed hart toedragen,
een voorspoedig 2016 toe te wensen.
In verbondenheid met U,
Mgr. Mathieu J.M. Hanneman,
pastoor-deken

Het bisdom Roermond
heeft van het
internationale logo
van het Heilig Jaar van
de Barmhartigheid
speldjes laten maken,
zogeheten ‘opstekers’.
Deze kunnen
bijvoorbeeld op
revers, op een schooletui of tas, op de
koormap of waar dan ook gedragen
worden. Mogelijk nodigt het dragen van de
speld uit tot ontmoeting en gesprek over
het logo, het thema, de barmhartigheid of
Gods liefde en wat deze hier en nu voor ons
betekenen.
De speldjes zijn voor 1 euro per stuk te koop
bij het Carolushuis. In het Dekenaat
Maastricht kunnen ook speldjes gekocht
worden bij het Parochiekantoor van de Sint
Annakerk, iedere werkdag van 9.00-12.30
uur. Adres: Dr. van Kleefstraat 12, tel: 043
3432929.
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De opdracht vanwege het Bisdom tot
samenwerking zet zich in dit nieuwe
jaar voort. De Don Bosco parochie
overweegt haar kerkgebouw aan de
eredienst te onttrekken en aansluiting

te zoeken bij buren. Als dit proces
doorgaat zijn hierdoor intussen een
tiental kerken in het dekenaat
Maastricht aan de eredienst onttrokken. Geleidelijk aan ontstaan er aan
weerskanten van de Maas telkens drie
(of misschien maar twee) grote samenwerkingsgebieden met meerdere
kerkgebouwen en evenzo in Meerssen
één of twee samenwerkingsverbanden.
Het werk aan de Kerk van morgen zal
ook dit jaar onze volle aandacht vragen.
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buren. We begroeten pastoor mgr. dr.
Jan Vries en kapelaan Miguel Pascual
Coello, benoemd voor de Slevrouwe én
Sint Pieter. De benoeming van laatstgenoemde duidt erop dat steeds meer
priesters van ‘buiten’ in onze gewesten
komen werken. Priesters uit het
buitenland zijn al vertrouwde herders
geworden in Wyck, in de parochiefederatie Heer, de Heeg, HeugemRandwyck, Scharn en Amby en in de
gemeente Meerssen in Bunde, Geulle,
Moorveld en Ulestraten. Wie contact
heeft met de priesterseminaries Rolduc
en Mater Redemptoris weet dat onze
toekomstige priesters van elders
komen! De wereld is een dorp
geworden en de Kerk is in onze
contreien zichtbaar een wereldkerk
geworden!
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De aftrap wordt gegeven door
het echtpaar Chris en Lène van
Wunnik-Wijenberg. Begin deze maand
vierden ze hun gouden huwelijksjubileum. Op 14 januari 1966 trouwden
ze in de kerk van Sint Pieter Beneden
en gingen wonen op Belfort. In mei
1972 kochten ze hun huidige woning
aan de Fons Olterdissenstraat. Al snel
kwamen ze in contact met de Sint
Annakerk. ‘Onze drie zonen hebben
hier in de kerk hun Eerste heilige
Communie gedaan. Op zondag gingen
we samen met hen naar de H. Mis.’
Zonen René en Harold werden ook
misdienaar. Bouwpastoor Louis
Claessen vroeg hen geregeld om
allerlei klusjes te doen in het kerkgebouw. ‘De jongens moesten voor de
pastoor eens de lampen in de kerk
vervangen. Maar dat vonden wij veel te
gevaarlijk.’ Daarom ging vader Chris
maar mee om met hen het plafond op
te klauteren. ‘Zoe is ’t begonne’,
herinneren ze zich.

Chris en Lène van Wunnik-Wijenberg

Maar ook moeder Lène stak al spoedig
de handen uit de mouwen. ‘De
Annakerk was in de beginjaren een
armoedige parochie met ‘allemaol aw
prölle’. Zo vond Lène dat de
misdienaars in veel te vieze togen
moesten rondlopen. ‘Toen ben ik me
ermee gaan bemoeien.’ Pastoor JanPieter Janssen zorgde met een actie dat
er geld werd ingezameld voor nieuwe
misdienaarskleding. Ondertussen
formeerde Lène een groepje dames die
met de hand nieuwe togen gingen
maken. Dit was immers veel goedkoper
dan ze kant-en-klaar aanschaffen. ‘Ik
ben zelf stof gaan kopen en heb toen
een voorbeeldtoog genaaid. Daarna
maakte ik een beschrijving voor de
andere dames, hoe zij de togen
moesten maken. Zo naaiden we
uiteindelijk twintig mooie togen.’
Naast allerlei praktische zaken werden

Pastoor Kurris tijdens de plechtigheid op
20 december om de Heilige Deur in de Onze
Lieve Vrouw ‘Sterre der Zee’ basiliek te
openen.
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Een parochie kan alleen
bestaan door de hulp van vele
vrijwilligers.
In deze nieuwe rubriek ‘Het
gezicht van…’ laten we het
verhaal horen van mannen en
vrouwen die zich kosteloos
inzetten voor de plaatselijke
parochie. Zij zijn het gezicht
van de Kerk in Maastricht.

Lène en Chris ook betrokken bij het
bestuur van de parochie. Zo was Chris
kerkmeester van 1985 tot 1993 en Lène
van 1997-2005. De eerste had als
portefeuille ‘gebouwen’, de ander
‘interieurzaken’. Maar ook na het
kerkmeesterschap bleven beiden zich
volop geven aan de kerk in de wijk
Brusselsepoort, tot op de dag van
vandaag. Zo verricht Chris nog altijd
allerlei praktische klusjes en bouwt hij
de kerststal mee op. Lène helpt mee bij
van alles en nog wat: kosteren,
bloemschikken, koperpoetsen en
‘stöbbe’. Daarnaast verzorgt ze ‘de
inkoop’: van kooltjes voor de sacristie
tot een krat bier bij het jaarlijkse
parochiefeest.
Waarom beiden zich al zo lang pro Deo
inzetten voor de parochie? ‘Uit
geloofsovertuiging en voor de gemeenschap’, zegt het echtpaar overtuigd.
‘Het geloof geeft ons rust en een
houvast. We willen dit doorgeven aan
de volgende generatie. De Kerk moet
blijven draaien!’ Daarbij hebben beiden
altijd oog gehad voor het grotere
geheel. Zo zegt Lène: ‘Ik heb het niet
voor één persoon gedaan, maar altijd
voor de hele gemeenschap. Dat de
priester aardig is, is meegenomen.
Maar het gaat alleen als je het voor de
groep doet.’ Deze instelling heeft zijn
vruchten afgeworpen, want ondertussen hebben Lène en Chris van
Wunnik een sterke band opgebouwd
met de mensen van de Sint AnnaLambertusparochie. En zij allen met
hen.
Roderick van Attekum, kapelaan
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Kerkrade, 27 december 2015

Pastoor mgr. dr. Jan Vries

Beste parochianen van Onze Lieve
Vrouw en Sint Pieter. Vlak vóór de
jaarwisseling is het een goed moment
om mij aan U voor te stellen. In het
seminarie Rolduc is het nu rustig, de
meeste studenten zijn vanwege de
Kerstvakantie afwezig. Over enkele
dagen eindigt mijn taak als rector, na
meer dan 21 mooie en intensieve jaren.
De bisschop heeft mij met ingang van 6
januari 2016 benoemd tot pastoor van
uw parochies Onze Lieve Vrouw
Tenhemelopneming, H. Petrus,
Allerheiligste Verlosser en H. Petrus.
Het was een verrassing toen de
bisschop mij eind augustus vroeg om
pastoor te worden in Maastricht. Nee,
daar had ik niet aan gedacht. Ik had wel
eens tegen de bisschop gezegd: ‘Ik plak
niet vast aan mijn stoel, als U het
welletjes vindt, dan geeft U mij maar
een andere taak’. Onverwacht kwam de
bisschop ermee: ‘De pastoors van
Slevrouwe en Sint Pieter gaan
binnenkort met emeritaat en ik had
gedacht om jou daar te benoemen. Je
hoeft het niet alleen te doen. Je krijgt
een kapelaan, Miguel Pascual. Er is een
permanent diaken, Régis de la Haye en
een assistent, Ben Janssens. De
Slevrouwe is de oudste kerk van ons
bisdom, een belangrijke en mooie kerk;
Sint Pieter is een vitale gemeenschap,
die jij al kent’. Prachtig, maar eerlijk
gezegd: wel een beetje veel van het
goede; ik zag er tegenop en zei dat ook
tegen de bisschop. Het leek mij toch
wel een forse opgave, pastoor van drie
parochies met monumentale kerken,

terwijl ik nog nooit pastoor ben
geweest! Enfin, ik heb mij akkoord
verklaard om te gaan ‘herderen’ in uw
parochies en nam contact op met de
kerkbesturen. Die hebben mij heel
welwillend ontvangen. Een eerste
kennismaking met de parochies kwam
op gang, de dingen kregen hun eigen
dynamiek. Nu komt de installatie tot
pastoor in zicht: op 24 januari in de
Slevrouwe en op 31 januari in Sint
Pieter-Boven en Beneden.
Wie is uw nieuwe pastoor? Omdat ik
intussen al 65 jaar ben, is het een lang
verhaal. Ik werd op 21 oktober 1950
geboren in Neeritter (in MiddenLimburg aan de grens met België) als
derde van tien kinderen, dus in een
groot gezin. Mijn vader was tuinder,
mijn moeder had haar handen vol aan
het drukke gezin. Een groot gezin is
vormend: je leert delen en samenleven.
Het was geen vetpot thuis en dus werd
verwacht dat wij als kinderen van jongs
af aan meehielpen op het land. Ik was
misdienaar bij de paters conventuelen.
Dat heeft, meen ik, de basis gelegd voor
mijn priesterroeping. Bovendien waren
wij een kerkelijk gezin en mijn moeder
was een vrome, biddende vrouw. Die
priesterroeping kwam overigens wat
laat, rond mijn twintigste. Tot die tijd
deed ik mee in het jeugdleven in het
dorp; wij waren van de 1968-er
generatie, de protestgeneratie. Ik
volgde de onderwijzersopleiding in
Roermond en was ook actief in de
Jongerenkerk daar. De priesteropleiding
volgde ik eerst in Heerlen aan de HTP
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Brief van onze nieuwe pastoor

en daarna aan het Grootseminarie
Rolduc in Kerkrade.
Mijn eerste benoeming was, jawel, in
de parochie van Sint Pieter-Beneden.
Die parochie is mij dus wel enigszins
bekend. Van de ouderen zal ik een
aantal nog wel kennen. Het doet mij
plezier U weer te ontmoeten! Bij mijn
eerste H. Mis op Sint Pieter gaf U mij als
cadeau een schilderij van het Vrijthof
van Pie Wilhelmus en een fiets. Het
schilderij hangt nog altijd in mijn kamer
als een herinnering aan de tijd op Sint
Pieter. De fiets is op een kwade dag
gestolen in Roermond. Vandaag heb ik
nog eens de albums tevoorschijn
gehaald van die jaren (1978-1981). Het
was de tijd van pastoor Alex
Vondenhoff en oud-pastoor Dolf
Schellekens in Sint Pieter-Beneden en
pastoor Theunissen in Sint PieterBoven. Fijne jaren waren het, met veel
aandacht voor kinder- en jongerenkoor,
gezinsmissen, scouting Sint Gerlach,
misdienaars en acolieten, catecheselessen. Al die jonge mensen van toen
zijn nu in het midden van hun leven.
Wonen zij nog op Sint Pieter of zijn zij
ergens anders heen getrokken? Met
enkelen heb ik nog contact gehad in de
jaren daarna.
Na mijn kapelaanschap op Sint Pieter
kreeg ik een studieopdracht ‘kerkelijk
recht’ aan de universiteit van München
in Beieren. Ook daar was ik actief in een
parochie, de Herz-Jesu Pfarrei. Mijn
licentiaat haalde ik in 1986 en mijn
doctoraat in 1989. Van 1988 tot 1994
was ik kapelaan in de binnenstad van
Roermond en tevens vice-officiaal van
de kerkelijke rechtbank van het bisdom.
Van 1994 tot nu was ik rector van het
Grootseminarie Rolduc en van het
Theologisch Instituut Rolduc (de
diakenopleiding). Gedurende die jaren
bleef ik verbonden aan de kerkelijke
rechtbank, sinds 2010 als officiaal
(voorzitter). Die functie blijf ik als
pastoor vervullen (een dag per week).
Wat mag U van de nieuwe pastoor
verwachten? Een bijzonder
‘programma’ heb ik niet. Mij dunkt,
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pastoor zijn is niet zozeer een
programma uitvoeren, als wel namens
God bij de mensen zijn in hun wel en
wee. Na zoveel jaren ‘tweede lijnswerk’ in de opleidingen is het raadzaam
eerst eens in te groeien in het
dagelijkse leven van uw gemeenschappen. Uiteraard zal ik de
Eucharistie en de andere sacramenten
met U vieren, het woord van God
proberen te vertolken, aandacht
hebben voor zieken, voor kinderen,
jongeren en studenten, voor gezinnen,
voor hulpbehoevenden dichtbij en
veraf. Het directe gesprek met de
mensen zoals zij nu denken en leven,
vind ik belangrijk. Met de priesters,
diakens, catechisten, kerkbesturen en
de vele vrijwilligers in koren,
werkgroepen, broederschappen en
gildes zal ik graag samenwerken. De
door U gewaardeerde en geliefde
voorgangers, pastoor Fons Kurris en
pastoor Frans Delahaye, hebben
bloeiende geloofsgemeenschappen

opgebouwd. Ik ben mij bewust,
dat het niet gemakkelijk is om in hun
voetstappen te treden. Toch heb ik het
vertrouwen dat ik op mijn eigen manier
hun werk kan voortzetten. Zij kunnen
met raad en daad terzijde staan en nog
hier en daar meehelpen, want zij blijven
in de buurt wonen. Omdat de
Slevrouwe de drukste kerk is, zullen de
kapelaan en ik gaan wonen in de
pastorie aan het Onze Lieve
Vrouweplein. Van daaruit zullen wij het
pastoraal in de drie parochies vervullen,
met gelijke aandacht voor alle kerken
en parochies en hun eigenheid. Met de
tijd kan dan ook de samenwerking
groeien, om antwoord te geven op de
snelle ontwikkelingen in kerk en
samenleving.
Een nieuwe pastoor en kapelaan: het is
wennen van twee kanten, van de kant
van de priesters en van de kant van de
parochies. Ik hoop dat wij spoedig thuis
zullen zijn in uw gemeenschappen en

dat U spoedig aan ons gewend bent.
Wij zullen proberen goede en
toegewijde herders voor uw parochies
te zijn. Graag ontmoeten wij U bij de
installaties in januari.
Ik wens U Gods zegen toe in het
nieuwe jaar 2016.
Pastoor Jan Vries
(uit het parochieblad van de betreffende
parochies)

Kapelaan
Miquel
Pascual
Coello

In deze kerken kan de Jubileumaflaat
verkregen worden met: 1. Het doorlopen
van de Heilige Deur, 2. De Biecht,
3. De H. Mis, 4. De geloofsbelijdenis en
5. Een gebed voor de Paus.
Ook bieden deze kerken het hele jaar door
een speciaal programma aan.
De Sint Martinuskerk in Wijck is aangewezen
als speciale biechtkerk. Er is regelmatig een biechtvader aanwezig en er zijn
meerdere malen speciale vieringen van boete en verzoening. In deze kerk kan
de Jubileumaflaat verkregen worden door in plaats van het doorlopen van de
heilige Deur een werk van barmhartigheid te verrichten, samen met de andere
voorwaarden voor een aflaat. (Bron: Inpiratiegids Heilig Jaar van de
Barmhartigheid, Bisdom Roermond 2015, blz. 178+179)
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In het kader van het jaar van de
barmhartigheid hebben de Sint
Servaasbasiliek en de Onze Lieve
Vrouwebasiliek een Heilige Deur.
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De weleerwaarde pater Mario Rojas
Cruz i.v.e. is met ingang van 1
september benoemd tot kapelaan van
de bovengenoemde parochies te
Bunde, Geulle, Moorveld en Ulestraten.
Als lid van de congregatie Instituut van
het Vleesgeworden Woord was hij tot
nu toe werkzaam in een ander
Nederlands bisdom.
De zeereerwaarde heer Jack Honings is
met ingang van 15 november benoemd
tot administrator (= waarnemend
pastoor) van de parochie H. Hart van
Jezus (Koepelkerk) te Maastricht. Hij
behoudt zijn overige taken, onder meer
als pastoor van de Maastrichtse wijken
Wolder, Daalhof en Mariaberg.
De zeereerwaarde heer Jan Schafraad is
met ingang van 14 november eervol
ontslagen als administrator (= waarnemend pastoor) van de parochie
H.Hart van Jezus (Koepelkerk) te
Maastricht. Hij is, als priester van dat
bisdom, weer ter beschikking van het
bisdom Haarlem-Amsterdam.
Mgr. Dr. J.G.M. Vries (1950) is per
1 januari 2016 benoemd tot pastoor
van de parochies O.-L.-Vrouw
Tenhemelopneming (Onze-LieveVrouwebasiliek) en H. Petrus en
Allerheiligste Verlosser en H. Petrus in
de Maastrichtse wijk Sint Pieter. In de

Tevens heeft bisschop Wiertz Miguel
Ángel Pascual Coello benoemd tot
kapelaan van voornoemde parochies in
Maastricht. Hij wordt op 27 mei 2016
tot priester gewijd.

JUBILEA PRIESTERS EN DIAKENS
65 jaar priester op 10 maart:
Z.E.H. F.H.G. Lemmens, Akerstraat 21-D,
6221 CL Maastricht.
60 jaar priester op 17 maart:
Z.E.H. O.J. Jansen, Bellefroidlunet 9-B,
6221 KS Maastricht.
Z.E.H. J.A.G. Jötten, Erasmusdomein
142-E, 6229 GE Maastricht.
60 jaar priester op 1 augustus:
Z.E.H. J.J.A.M. Sax, Gronsvelderweg
118-C, 6229 VN Maastricht.
40 jaar priester op 9 oktober:
H.E.H. Mgr. M.J.M. Hanneman, Keizer
Karelplein 3, 6211 TC Maastricht.
Z.E.H. G.H.A. Hover, Maastrichter
Pastoorstraat 10, 6211 BV Maastricht.
25 jaar diaken op 16 november:
E.H. H.J. Knops, Valkenburgerstraat 36,
6325 BN Berg en Terblijt.
(Bron: Analecta Bisdom Roermond, jaargang 96,
editie juli-september 2015)

PASTOOR QUEQUESANA
TIEN JAAR PRIESTER
Dinsdag 8 december 2015 was het 10
jaar geleden dat pastoor pater Ismael
Quequesana van het cluster H. Edith
Stein in Bunde/Geulle/Moorveld en
Ulestraten op 23-jarige leeftijd de H.
Priesterwijding ontving. Dat gebeurde
met bijzondere toestemming van paus
Benedictus XVI - volgens de kerkelijke
wet mogen alleen mannen van 25 jaar

en ouder deze wijding ontvangen –
door Mgr J. Rios in de kathedraal van
Arequipa (Peru). Pastoor Quequesana,
die lid is van de Congregatie van het
Vleesgeworden Woord, vierde deze
herdenkingsdag als een dag van
dankbaarheid en bezinning. Het was op
deze zelfde dag 8 december dat hij en
zijn confrater kapelaan Mario Rojas van
de pastorie in Bunde verhuisden naar
de leegstaande pastorie in Ulestraten.
Zijn adres daar is Pastoor van Eijsstraat
3 - 6235 EK Ulestraten. Telefonisch
blijven beide parochiepriesters daar
bereikbaar onder het huidige nummer
043 – 3111579 en op hun oude 06nummers en e-mailadressen.
Ook het huidige schema voor de
diensten in de vier parochiekerken van
het cluster H. Edith Stein in het
weekend en door de week blijft
onveranderd.
(Bijdrage van de vier clusterparochies H. Edith
Stein in Bunde, Geulle, Moorveld en Ulestraten.)

PATER SANTEGOEDS WOONT NU IN
ASTEN
‘Met mij gaat het redelijk goed. Dit jaar
was voor mij een bijzonder jaar. Ik
moest afscheid nemen van het
verzorgcentrum ‘Molenhof waar ik op
28 juni de laatste H. Mis heb opgedragen met enkele cliënten want bijna
allen waren in de loop van de laatste
maanden overgeplaatst naar andere
instellingen van ‘Envida’ tot groot
verdriet van de meesten. Maar het
gouvernement wil dat men zo lang
mogelijk zelfstandig blijft om de kosten
van de zorg te drukken. Maar ik was
ook nog pastor van het verzorgcentrum
‘Koepelhof’ waar ik op 7 november ook
de laatste H. Mis heb opgedragen. Ik
had daar nog verder willen gaan als
pastor maar onze provinciaal, Koos de
Rooij, heeft mij gevraagd om naar ons
klooster in Asten te komen waar de
verzorging prima geregeld is en ik zelf
nu niet meer voor mijn eten hoef te
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De zeereerwaarde pater Tristán Perez
Osan i.v.e. is met ingang van 1
september eervol ontslagen als
priesterassistent van de parochies H.
Agnes te Bunde, H. Martinus te Geulle,
Onbevlekt Hart van Maria te Moorveld
en H. Catharina te Ulestraten. Vanwege
een nieuwe indeling van communiteiten van de congregatie waarvan hij
deel uitmaakt – het Instituut van het
Vleesgeworden Woord – zal hij gaan
wonen en werken in een ander
Nederlands bisdom.

basiliek volgt Mgr. Vries pastoor Mgr.
Dr. A.M.W.J. (Fons) Kurris (1935) op, die
met emeritaat gaat. In Sint Pieter
neemt hij de taken van pastoor drs.
F.L.H. (Frans) Delahaye (1946) over, die
eveneens met emeritaat gaat.
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Benoemingen door de bisschop van
Roermond in het dekenaat Maastricht
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zorgen nu ik elf januari al 87 jaar wordt.
Men vindt het niet meer verantwoord
dat ik hier alleen woon en voor alles
moet zorgen.
Het afscheid van deze 2 verzorgcentra
heeft mij heel wat tijd gekost tezamen
ook met assistentie in parochies. Ook
heb ik dit jaar geen vakantie genomen.
Lange reizen durf ik niet meer aan.

Tot zover enkele woorden die Pater
Santegoeds schreef aan vrienden en
bekenden en die we hier citeren.
We mogen dankbaar zijn voor de goede
jaren die we hier in Maastricht samen
met Pater Santegoeds mochten
meemaken waarin hij zijn priesterlijke
diensten heeft aangeboden. We
gunnen hem nu de rust en hopen dat
hij deze ook zal gaan nemen in Asten.
Hem kennende gaat hij daar vrolijk
verder en dat is misschien ook het
beste!

LOURDESVIERING MET
ZIEKENZEGENING
Op donderdagmiddag 11 februari om
15.00 uur wordt in de Onze Lieve
Vrouw van Lourdeskerk in
Wittevrouwenveld, Maastricht voor de
e
9 keer de Lourdesviering met ziekenzegening gehouden.
De viering, die door de aanwezigen
altijd als bemoedigend wordt ervaren,
wordt voorafgegaan door een
lichtprocessie door de kerk.
Bij de ingang van de kerk kunnen

deelnemers hun persoonlijke
schriftelijke intenties afgeven.
Dit jaar wordt de viering weer muzikaal
opgeluisterd door Beppie Kraft.
Alle belangstellenden zijn welkom.
Na afloop van de viering zijn alle
deelnemers welkom in het Trefcentrum
in de Edisonstraat 4 waar zij getrakteerd worden op koffie met
vlaai.
Mits het weer het toelaat,
bestaat er om 18.00 uur de
gelegenheid om de
Lourdesgrot in Sint Pieter te
bezoeken waar een korte
plechtigheid wordt
gehouden.
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Het adres is Pater A.Santegoeds SCJ H.
Hartklooster, Wilhelminastraat 24.
5721 KJ Asten. Telefoonnummer
0493348855.
De kerstdagen en eind december en
Nieuwjaar zal ik doorbrengen in ons
Klooster waar ik ook ga concelebreren
met mijn medebroeders of assistentie
ga verlenen in buurtparochies of bij
zusters. Dus ik word zeker niet
werkloos’.

De parochie Zuid-West Maastricht is van 21 september t/m 30 september op bedevaart geweest in
Lourdes. Dit alles onder de bezielende leiding van onze pastoor Jack Honings.
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Nu ben ik bezig met het voorbereiden
van mijn vertrek uit Maastricht. Een
hele klus ! Voor eind januari moet ik
mijn flat leeg hebben. Maar ik verhuis al
eerder naar ons klooster in Asten en
kom dan nog terug voor de verdere
opruiming. Ja, ik dacht hier nog een jaar
of wat te blijven, Maar het is heel
anders gelopen. Nu kom ik terug in ons
mooie klooster waar ik in 1952 mijn
noviciaat heb gemaakt. Ik ken daar mijn
16 medebroeders en een paar zusters
en dan nog al het personeel. Het is vlak
naast de beroemde Klokkengieterij van
Eysbouts.
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WERKBEZOEK POLITIE
MAASTRICHT

Op 6 oktober en 18 november hebben
kerkbesturen van Borgharen, Itteren,
Lourdes, Gulielmus, Limmel , Nazareth,
Koepelkerk en Don Bosco zich gebogen over
hun toekomst. Dit alles o.l.v. dhr. Van der
Lee (procesbegeleider namens het bisdom
in de herstructurering van parochies).
Na deze bijeenkomst is duidelijk geworden
dat het kerkbestuur van Don Bosco de kerk
uit de eredienst wil gaan onttrekken.

10 juni: Bijeenkomst Kerkbesturen over
Kerkelijk waardebeheer
Het bestuur van het Dekenaat Maastricht
nodigde zijn kerkbesturen uit om kennis te
komen maken, ervaringen uit te wisselen en
waar nuttig de handen ineen te slaan.
De zeer interessante bijeenkomst met een
40-tal aanwezigen, heeft plaatsvonden in
Woonzorgcentrum De Beyart. Het moest
een informatieve én vooral gezellige
bijeenkomst worden.
De presentatie werd gehouden door mr.
Petra M.M. Stassen van Stichting Kerkelijk
Waardebeheer. Deze is een particulier
initiatief van betrokken kerkmensen voor
christelijke kerken.

Doelstelling: Kerkbesturen helpen bij
transformatie. Waarde in de kerken
houden, nu en in de toekomst.
http://www.kerkelijkwaardebeheer.nl/

De deelnemers aan het zeer interessante
werkbezoek op 9 juli jl.

Als afsluitende bijeenkomst brachten
priesters, diakens, catechisten en
bestuursleden van het dekenaat op
9 juli een bezoek aan het politiebureau
aan de Prins Bisschopsingel. Agent Paul
Vermin had een bijeenkomst voorbereid om het werk van de politie toe te
lichten. Specifiek werd stilgestaan bij de
raakvlakken met het parochiewerk.
Waar kunnen we elkaar ondersteunen
vanuit deels hetzelfde doel: zorg voor
mensen. Helaas komen steeds vaker
zaken als huiselijk geweld of psychische
problemen bij de politie binnen.
Het was voor de leden van de pastorale
teams een interessante middag die
werd afgesloten met een gezamenlijk
diner. Tijdens dit diner werd nog eens
stilgestaan bij het afscheid van pastoor
Backus als secretaris van het dekenaat
Maastricht. Hij had reeds langer
geleden afscheid genomen als
secretaris maar daar was nog niet bij
stilgestaan in grote kring. Deken
Hanneman memoreerde de grote
verdiensten van pastoor Backus en
dankte hem uitvoerig voor zijn inzet
voor het dekenaat Maastricht. Pastoor
Backus blijft als adviserend lid
verbonden aan het bestuur van het
Dekenaat.
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Op woensdag 25
maart jl. werd de
jaarlijkse ontmoetingen bezinningsmiddag gehouden voor alle
priesters, diakens, catechisten en geestelijk
verzorgers binnen de grenzen van het
dekenaat Maastricht. Zr. Mary Amatha
heeft in het kader van het jaar van de
religieuzen de bezinning verzorgt. Daarnaast
was er ruimte voor gezamenlijk gebed,
ontmoeting en een maaltijd.
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Nieuws uit
het Dekenaat
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Meditatief
lezen én
zingen (in
de sfeer
van Taizé)

Het samen zijn, als één gemeenschap
rondom HEM, dat doet goed en geeft
ons ieder hopelijk weer kracht en
energie om vol goede moed verder te
gaan in ons dagelijks leven, wetend of
erop vertrouwend dat Hij met ons mee
gaat!
Ook in het nieuwe seizoen willen we
“Meditatief lezen en zingen” voortzetten.
Concreet: We beginnen de avond met
een ontvangst in het zaaltje van de kerk
in Daalhof (Penatenhof 101), waarin we
even bijpraten en samen een kop koffie
drinken.
Daarna oefenen we enkele Taizéliederen en volgt er een inleiding op

een Bijbelverhaal met een korte
overweging.
Vervolgens nemen de deelnemers
plaats in de kerk rondom het kruis van
Taizé.
Met kaarslicht en Taizé-muziek volgt er
een meditatie van ongeveer 20
minuten. Tevens is er een moment van
stilte. Om even stil te staan bij wat God
mij door deze tekst persoonlijk te
zeggen heeft. Na de stilte zingen we
gezamenlijk de geoefende liederen
rondom het Taizékruis en is er de
mogelijkheid om een kaarsje aan te
steken voor een persoonlijke intentie.
De kracht van een lied uit Taizé zit in de
herhaling, waardoor het zingen een
meditatief moment is. Na het slotgebed
sluiten we de avond weer af waar we
begonnen zijn, in het zaaltje van de
kerk van Daalhof.
Samen stil staan bij een Bijbeltekst, er
over na te denken/mediteren en samen
te zingen. Iedereen is hierbij van harte
welkom! “Wees stil, God wil je zoveel
zeggen!” (uitspraak van H. Elisabeth
van de Drie-eenheid)
Aanmelden mag en is handig i.v.m. de
voorbereiding. Maar u mag ook altijd
gewoon een keer komen kijken

wanneer u zich afvraagt: “Is dat
misschien iets voor mij?”.
De avonden zijn laagdrempelig,
iedereen is welkom, u hoeft niet
bekend te zijn met de Bijbel en u hoeft
niet per se te kunnen zingen!
Wilt u zich aanmelden, dan kan dat bij
het Parochiesecretariaat in Daalhof;
graag dan naam en telefoonnummer
doorgeven.
http://www.parochie-sansalvatorpetrus-paulus.nl
U bent van harte welkom om hierbij
aanwezig te zijn!
Woensdag 16 maart 2016 van
19.00 uur – 21.00 uur
Woensdag 1 juni 2016 – Taizéviering
om 19.00 uur.
Mede namens ons MLZ-team,
Désirée van Breugel
(catechiste Parochiefederatie Maastricht
Zuidwest)
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Het afgelopen seizoen hebben we een
start gemaakt met "Meditatief lezen én
zingen". (MLZ)
Een nieuw initiatief in onze Parochiefederatie, en we zijn blij met al die
enthousiaste mensen die bewust tijd
willen maken voor Onze Lieve Heer om
Hem in de stilte te ontmoeten.
ECHT GEWELDIG!

Taizéviering in de parochiekerk van San Salvator
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Herkent u dit…? “Opstaan, douchen,
eten, naar ’t werk of naar school gaan,
in huis werken, kinderen verzorgen,
sporten, internetten, mail lezen, etc.
Om tenslotte weer doodmoe naar bed
te gaan…!”
Ons leven zal er regelmatig op deze
manier uitzien.
Voor een rustpunt in de dag is vaak
geen tijd meer.
En even stilstaan bij wat God ons in de
Bijbel wil vertellen, is dan ook niet
altijd even gemakkelijk.
En dát is nu juist wat we op deze
avond willen doen.
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deze manier met
zoveel anderen je
geloof te vieren.
Dat zijn zomaar
wat getuigenissen
van eerdere
deelnemers.

Tijdens het hoofdprogramma zal ook
paus Franciscus aanwezig zijn, ook
vanuit ons eigen Bisdom zal een reis
worden georganiseerd naar dit
katholieke evenement met als
hoogtepunt de grote afsluitende Mis
samen met onze paus. Voorafgaand
aan het hoofdprogramma zullen de
Limburgse deelnemers aan deze mooie
reis ook enkele dagen in gastgezinnen
verblijven, om contact te leggen met
lokale jongeren en jongeren uit andere
werelddelen. De reis staat open voor
jongeren vanaf 16 jaar. Woensdag
20 juli 2016 willen we met een bus uit
Maastricht vertrekken en zondag
7 augustus komen de jongeren weer
terug in Maastricht. Het is een katholiek
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In de zomer van 2016 verwacht men in
Krakau 3 tot 4 miljoen jonge gelovigen
uit 180 landen voor een feest van
cultuur en geloof. Tijdens deze dagen
staan nieuwe vrienden ontmoeten,
gemeenschap vormen, groeien in
geloof, eucharistie, cultuur opsnuiven,
concerten, theater,… centraal. Het
thema van deze Wereldjongerendagen
is Gelukkig die barmhartig zijn, want zij
zullen barmhartigheid ondervinden’
(Mattheüs 5, 7). Dit sluit naadloos aan
bij het 'Jubeljaar van Barmartigheid' dat
we dit jaar vieren in onze wereldkerk.
Ook past het mooi bij het geestelijk
erfgoed van Paus Johannes Paulus II
(afkomstig uit Krakau). Bovendien ligt
dit thema ook onze huidige paus
Franciscus zeer nauw aan het hart.
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WERELDJONGERENDAGEN
KRAKAU 2016

We hopen om ook
vanuit ons Bisdom
met een grote
Jongeren vol aandacht op wat hen te wachten staat.
groep jongeren
naar Krakau te
evenement maar jongeren van alle
trekken en zijn er nu al zeker van dat
geloofsovertuigingen zijn welkom.
het een verrijkende, onvergetelijke
Alle jongeren die hebben deelgenomen
ervaring wordt! Meer informatie over
aan eerdere reizen getuigen van een
deze reis en over het aanmelden is te
onvergetelijke ervaring in hun leven:
vinden op www.wjd2016.nl,
nieuwe vriendschappen worden
Ook is er informatie te vinden op deze
geboren, het eigen geloof wordt
website over de voorbereidende
beleefd en verdiept op een eigentijdse
bijeenkomsten.
manier en het is een groot feest om op
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Ook in 2016 willen wij deze noveen
houden en we beginnen daarmee op
dinsdag 12 april. Tijdens het noveen zal
er een thema behorend bij de Heilige
Antonius van Padua aan bod komen.
Hier volgen de dinsdagen met de
daarbij behorende thema’s te beginnen
op:
12 april: H. Antonius, Gods trouwe
dienaar
19 april: H. Antonius leeft naar de
regels van God
26 april: H. Antonius is met weinig
tevreden
3 mei: H. Antonius met een zuiver
hart
10 mei: H. Antonius is
vergevingsgezind

geworden en de H. Mis helaas nog altijd
op woensdag staat.

Op deze manier willen wij eer brengen
aan onze H. Antonius van Padua die
door zijn verkondiging velen de weg
naar het geloof heeft gewezen. Het
gebruik om deze noveen te houden op
dinsdagen is volgens de overlevering
ontstaan in 1617 toen een adellijke
dame uit Bologna, de Heilige Antonius
van Padua, smeekte om haar te helpen
tegen haar
kinderloosheid.
Antonius
verscheen aan
haar en droeg
haar op om
tijdens negen
achtereenvolgende
dinsdagen zijn
beeld in de kerk
te bezoeken en
een kaarsje aan
te steken.
De adellijke dame deed dit en haar
gebed werd verhoord.

Dit oude maar waardevolle gebruik zal
dus weer gaan plaatsvinden in onze
parochiekerk. Wees welkom vanaf
dinsdag 12 april om 19.00 uur om deze
noveen mee te komen vieren.
Op de eerstvolgende zondag 12 juni zal
de afsluiting van het noveen worden
gevierd tijdens de Plechtige Hoogmis
om 10.00 uur. Na afloop van de
Hoogmis trekken we dan in
Processie door de straten van
Scharn. Zijn er nog groepen
die graag in onze processie
willen meelopen dan kan dat
natuurlijk ook. Opgeven via
onderstaande contactadressen.
Na afloop is er de gelegenheid
om elkaar te ontmoeten met
een hapje en een drankje op
het Sjaanderplein tegenover
de kerk waar op dat moment
de Sjaander Broonk zal zijn.
U bent van harte uitgenodigd.

Door dit en andere wonderen, die aan
de H. Antonius van Padua worden
toegeschreven werd het vertrouwen in
de hulp van deze heilige zo groot dat
het voor velen een gebruik werd om bij
alle noden toevlucht te zoeken bij deze
machtige voorspreker. Om een gunst
van de Heilige Antonius van Padua te
verkrijgen bezocht men op elk van die
dinsdagen een mis ter ere van deze
heilige.
Het is dan erg jammer dat de traditie
om elke dinsdag een H. mis te hebben,
ter ere van H. Antonius van Padua
buiten het noveen om doorbroken is

Antonius van Padua staat ook bekend
om het terugvinden van verloren
voorwerpen. De meesten onder ons
kennen hem daar ook van. We zien dan
ook regelmatig kerkgangers maar ook
passanten voor zijn beeld staan om
hem te aanbidden.

Wij zijn gemakkelijk te bereiken
H. Antonius van Padua kerk ligt aan de
Wethouder van Caldenborhglaan 48 te
Scharn – Maastricht.
Vlakbij is een bushalte waar u gebruik
kunt maken van lijn 6 en lijn 51.
Daarnaast is rondom de kerk voldoende
gratis parkeergelegenheid.
Vriendelijk uitnodigend
Processiecomité H. Antonius van Padua
te Scharn-Maastricht.
Voor meer info 043-3639944 of mail
naar:
kerkbestuur.scharn@kpnplanet.nl
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In onze kerk, H. Antonius van Padua zijn
er van die oude gebruiken, die ons heel
veel goeds en moois kunnen bieden. Een
van deze gebruiken, die wij ook in onze
parochiekerk in Scharn graag in ere
houden is die van het Antoniusnoveen:
negen dinsdagen voorafgaand aan de
feestdag van de H. Antonius van Padua,
13 juni, onze parochiepatroon, komen
wij samen in onze kerk om samen de H.
Mis te vieren, waarin het thema tijdens
een korte preek aan de orde wordt
gesteld, muzikaal ondersteund door
onze organist Jos Mullers, waar wij
samen het noveengebed bidden tot de
H. Antonius en afsluiten door samen het
Antoniuslied te zingen.

17 mei: H. Antonius, verkondiger van
het Evangelie
24 mei: H. Antonius, wijst ons
gelovigen de weg
31 mei: H. Antonius, apostel van
naastenliefde
7 juni: H. Antonius komt op voor het
Heilige Sacrament
12 juni Processie ter ere van
H. Antonius van Padua
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ANTONIUS NOVEEN –
PROCESSIE - BROONK
IN SCHARN
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VOLKSKERSTZANG
Raad van Kerken
Maastricht was
sfeervol met erg
mooie muziek van Kinderkoor
Sjamaes, Koperensemble Leger des
Heils, een gelegenheidskwartet en
van alle aanwezigen die samen
kerstliederen zongen.
Volgend jaar in de Sint Jan i.v.m. de
restauratie van het stadhuis.

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 23 11 66 052 t.n.v.
Dekenaat Maastricht onder vermelding van DN 2016.
Het Dekenaal Bestuur dankt u voor uw bijdrage.

Kijk voor de actualiteit op onze facebookpagina
https://www.facebook.com/dekenaatmaastricht/
Wij verzoeken u vriendelijk om kopij en
fotomateriaal digitaal vóór 1 juni aan te leveren.
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Dekenaal Nieuws
vraagt uw steun!
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OP 8 JANUARI WERD
ONZE TRADITIONELE
DEKENALE NIEUWJAARSTREFFEN GEHOUDEN
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