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VOORWOORD   
Sinds het aantreden als deken van Maastricht, nu vijf jaar 
 geleden, kreeg ik niet alleen de pastorale zorg van  
meerdere parochies maar ook veel bestuurlijke taken,  
met soms vreemde, onbekende namen.  Zo werd ik 
 voorzitter, lid, vergadervoorzitter of notulist binnen  
verschillende besturen genoemd . Dan weer word ik  
deken genoemd, dan pastoor, dan kanunnik, dan weer superintendant of moderator. 
Sinds kort ben ik ook weer kapelaan. Jawel, kapelaan van de Tempeleers. Het is een 
hoge eer die mij te beurt gevallen is en nog wel ‘voor het leven’. Op de jaarlijkse 
Momusaovend zou het dan gebeuren. Die avond is niet geheim maar ook niet 
openbaar.  Ik zou de gelegenheid krijgen om mij binnen 11 minuten te bedanken voor 
deze benoeming. Die gelegenheid wilde ik natuurlijk aangrijpen. Maar ik twijfelde over 
het dialect; Maastrichts ben ik (nog) niet machtig, Algemeen Beschaafd Limburgs is al 
zo wat en onvervalst Kerkraads in Maastricht…? Maar dat laatste moest het toch 
worden want dat dialect spreek ik vloeiend. Ik zou mijn toehoorders tegemoet komen 
door telkens bij ieder Maastrichts woord een rode lamp aan te maken. Zo bedacht ik 
thuis, maar dat vertelde ik niet. Dus bij de woorden ‘verpópzak’, ‘tot astrain’ en 
‘sjevraoje’ en nog zowat typische uitdrukkingen lichtte een rode lamp op. Er werd 
gelachen, geklapt en gecomplimenteerd. Maar achteraf bleek dat slechts een enkeling 
begrepen had waarom die rode lamp brandde….! Had ik mijn toehoorders te hoog 
ingeschat? Of had ik werkelijk geen oog voor de complexiteit van het Kerkraads, dat in 
Kerkrade toch ieder kind verstaat? Of was mijn uitspraak van de ‘Mestreechter Wäörd’ 
zo abominabel dat het haast Kerkraads leek? Er ging in ieder geval niet bij iedereen een 
lampje branden…. 
Over enkele dagen maken we een heel ander lampje aan, een lichtje. Een lichtje aan de 
adventskrans. Ik ben nu wijzer geworden en zal gelijk bij aanvang zeggen waartoe dit 
licht ontstoken wordt; het helpt ons groeien naar het Licht dat in Bethlehem verscheen. 
De komst van Christus, de geboorte van onze Heer Jezus Christus, gevierd op 25 
december, wordt door een viertal kaarsen ingeleid en voorbereid. Vier weken van de 
advent ter voorbereiding, om onszelf klaar te maken, om ons te verheugen.  
 
Onze paus Franciscus maakte in oktober jl. een begin met het ‘Synodale Proces’; een 
proces binnen de Kerk om naar elkaar te luisteren, om elkaars stem en vooral Gods 
stem en Zijn genade te verstaan in ons eigen en in elkaars leven om daarvan vervolgens 
te getuigen. Een proces dat ook een bijdrage van ieder van ons verwacht. Denk er maar 
alvast eens over na. Hoe spreekt God mij aan? Waar is Zijn licht in mijn leven 
opgegaan? Wanneer (be-)greep ik het licht dat de Heer ontstak?  
De Heer doet het beter dan mij.  Veel beter. Hij onderschat niemand en overschat 
niemand. Naar ieders bekwaamheid worden talenten toebedeeld! Zie het bij jezelf, bij 
de ander, en getuig ervan.  

 

Gezegende advent, met groeiend licht, groeiend inzicht  
en groeiende genade. 
 
Deken John Dautzenberg 

 
 

 
 
 

 

 

“Aan de mensen van 
goede wil” 

 

(Luc.2:8-20) ‘En er waren 

herders in diezelfde landstreek, 

die zich ophielden in het veld 

en des nachts de wacht hielden 

over hun kudde.  En opeens 

stond een engel des Heren bij 

hen en de heerlijkheid des 

Heren omstraalde hen, en zij 

vreesden met grote vreze. 

En de engel zeide tot hen: 

Weest niet bevreesd, want zie, 

ik verkondig u grote blijdschap, 

die heel het volk zal ten deel 

vallen:  U is heden de Heiland 

geboren, namelijk Christus, de 

Here, in de stad van David.  En 

dit zij u het teken: Gij zult een 

kind vinden in doeken 

gewikkeld en liggende in een 

kribbe.  En plotseling was er bij 

de engel een grote hemelse 

legermacht, die God loofde, 

zeggende: 
 

Geopenbaard zij God in 
den hoge, en vrede op 
aarde bij mensen van 

goede wil 
 

mailto:dekenaat.maastricht@gmail.com
mailto:dekenaat.maastricht@gmail.com
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DE ROEP VAN JOEP 
 
Väös en ik 
mochten niet 
mee. Dat was 
een teleur-
stelling maar 
eerlijk gezegd 
vonden we 
het niet zo 
heel erg. Het 
zou namelijk gaan regenen! Nou, 
dan spelen we liever binnen. En zo 
geschiedde. Ons baasje vertrok, 
samen met kapelaan Nicholas. En 
terwijl wij daar binnen lagen te 
kuiten gebeurde er iets heel moois, 
zomaar twee straten verderop, vier 
hoeken om; Grote Gracht 74. Mijn 
baasje schreef het later op. Het lijkt 
een droom maar het écht waar.  
“Ondanks het donkere wolkendek 
ging daar plots de hemel open. Van 
verre was hij al te zien. Zijn rood-
witte vleugels en gouden 
stralenkrans maakten zijn 
verschijning nóg imposanter. Deze 
'Ingel vaan Mestreech' wees ons de 
weg naar 'Veer Mestreech' waar 
Soeur Aleida uiteindelijk Mère Aleida 
werd...als je je hart maar blijft 
volgen! En daar zorgde moeder-
overste voor, zo verhaalde de 
verhalenverteller J.J.!  Ruim een 
eeuw later herhaalt zich dit 
fenomeen opnieuw: als je je hart 
volgt, samen met anderen, dan 
gebeuren er mooie dingen...dan gaat 
de hemel open. We zagen niet alleen 
dé Engel van Maastricht, maar véél 
meer engelen: de mensen die bij 
'Veer Mestreech' en Philadelphia in 
de Grote Gracht wonen en werken. 
Daar moest gewoon zegen op 
rusten, dat kon niet anders. Daarom 
was de deken van Maastricht, een 
verre overbuur, er present om 
samen met zijn nieuwe kapelaan te 
bidden en te zegenen. " Dat 
iedereen zich hier mag thuis voelen, 
dat Christus' liefde voelbaar is", 
werd er gebeden. Dat de Heer van 
alle hemelen boven ons  geen 
genoegen nam met de kleine 
wijwaterdruppels van meneer 
kapelaan bewees Hij door met een 
forse plensbui de inzegening af te 
sluiten. Daarna trok het wolkendek 
open. De zon ging schijnen, 

ongetwijfeld was er ergens een 
regenboog te zien, de glazen werden 
geheven. Talloze engelen fladderden 
heen en weer, de hemel was open, 
'Veer Mestreech' was officieel 
geopend; lieve mensen die hun hart 
volgen, die talenten ontwikkelen en 
gelukkig zijn wachten op jou.Wie zou 
er niet in die hemel willen zijn…? “ 
Lieve mensen, verwen jezelf en 
anderen en stap binnen in die hemel 
van ‘Veer Mestreech’. Van dinsdag 
tot en met zaterdag, van 11.00 tot 
en met 17.00 uur. Je weet niet wat 
je ziet. Net even anders; lokaal, 

duurzaam en bijzonder, in het atelier 
en in het restaurant. Jullie zijn 
welkom, dat weet ik zeker maar of 
wij het zijn, dat weet ik niet. En zou 
dat niet zo zijn? Dan gaan mijn 
baasje met kapelaan maar als het 
regent…hondenweer. Daar houden 
wij niet van… lekker warm binnen!  
Ik zeg wat Soeur Aleida destijds 

hoorde; 
volg je hart. 
                                                                                              
d’r Joep   
(met d’r Väös) 

   
 
 
 
  
 
  

Sinterklaas heeft de moeite genomen om zelf alle parochiemedewerkers 
binnen ons dekenaat een brief te schrijven. Wij drukken hier de tekst af.  
 

Maastricht, december 2021 
Dag vrind,  
hier is alweer de Sint. 
Ja, ik schrijf zelf, want Piet,  
wilde na alle ophef niet.  
K.O.Z.P….. 
hij heeft het er behoorlijk moeilijk mee.  
Maar goed, hij is er dit jaar niet bij;  
als statement; een jaartje vrij!  
Want het jaar dat achter ons gelegen is,  
was akelig vreemd en ongewis. 
Corona schopte zowat alles omver, 
al wordt overdreven, her en der.  
Immers, de parochies bleven gewoon paraat, 
waar de Heer altijd present staat. 
Dat klinkt misschien wat ‘uit het hoog’, 
maar weet je dat de Sint nooit loog?  
Ja toch? De Heer wil er zijn,  
net zoals de Sint, voor groot en klein.  
Ja, hier in Maastricht, wil Hij zijn 
in leed en lief, in Brood en Wijn,  
De parochies, ieder met hun eigen naam,  
hebben zelfs tot in Spanje, grote faam. 
Dankzij jouw hulp, trouwe Parochie-piet,  
in wat ieder van jou hoort en ziet.  
Een gedreven club met handen uit de mouwen,  
en toch, op z’n tijd, voor gebed, de handen gevouwen. 
Dank voor jullie trouwe inzet,  
Jullie toewijding, jullie pret,  
----- 
priesters komen en gaan, 
zo leerden jullie dat stilaan. 
Maar de ‘Mestreechter Geis’ zal hen niet verlaten, 
als jullie er maar genoeg over praten. 
Echt, jullie parochies zijn bijzonder, maar ik blijf erbij,  
met name jullie, vrijwilligers, maken mij blij.  
Dekenaat Maastricht kent vele markante hoeken, 
Ze mogen voor mij allemaal in de boeken.  
The place to be,  
that it’s for me! 
“Samenwerking naar alle kanten” is jullie devies, 
heus,  jullie inzet  is kostbaar en kies. 
Dank, dank, dank, jullie maken mij blij,  
daarom dit gedichtje , als waardering,  van mij. 
Het is maar klein, het staat voor véél meer… 
zie er de dank in van Onze Lieve Heer.  

                      De Sint 
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IK WAS VREEMDELING EN GIJ HEBT MIJ 
OPGENOMEN, zegt de Heer 

 
De kerstdagen staan weer voor de deur. De kerstversieringen worden al 

aangebracht in de straten van het centrum en hier en daar bij de mensen thuis. 
De beoogde sfeer staat in schril contrast met wat er met Joseph, Maria en het 
Kind gebeurde ná de geboorte. Ze moesten vluchten! Vluchten voor geweld, 
voor haat, voor macht, voor de dood. In die zin is het komend Kerstfeest en 

direct appel op ons allen om door het licht van de vele lichtjes te zien waar Jezus 
en Zijn ouders nu in ónze tijd te vinden zijn. Er zijn talloze mensen op de vlucht. 

Op de vlucht zoals eens de heilige familie. 
Wat kunnen wij als kerken doen om mensen op de vlucht, mensen in nood te 
helpen? Het zijn heus niet allen gelukszoekers zonder meer. Hun verhalen zijn 

schrijnend en hartverscheurend. Vreemden geborgenheid geven werd door 
Jezus genoemd bij de zaligsprekingen, Mt 25,35. 

 

Urgentie blijft onverminderd groot 

 
Vóór het einde van het jaar zijn 3500 plekken nodig, waarvan 600 vóór 
1 december. Daarnaast zijn er tienmaal 50 opvangplekken nodig voor 

alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Ook wordt gezocht naar tweemaal 
50 opvangplekken voor sobere opvang voor asielzoekers die komen uit een 
veilig land. Er is veel nodig maar er is ook veel mogelijk, individueel en als 

gemeenschap. Denk eens na wat mogelijk is, voor mijzelf, voor onze 
gemeenschap, voor onze parochie? 

 
Wat zou het niet kansrijk en solidair tegelijk zijn als wij concreet meehelpen aan 

de opvang van vluchtelingen? Om hen te helpen zich verstaanbaar te maken, 
om hen te helpen om te ontspannen, om eigenwaarde te behouden, om 

concreet aandacht en hulp te ervaren. Dat kan dichtbij, bij mij in huis 
misschien? Dat kan in onze parochie, ons kerkgebouw, een zaaltje? 

Hulp begint met het besef dat ik iets wíl doen voor de ander. Deel je rijk! 
 

COA en gemeente staan klaar om bij te staan wie helpen wil. 
 

Deken John Dautzenberg 
 

Voor achtergrondinformatie: www.vluchtelingenwerk.nl 

 

 
 

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: 

Bank ING: IBAN:  
NL 37 INGB 0003 1526 30 t.n.v. 

Dekenaat Maastricht onder 
vermelding van Dekenaal Nieuws. 

 
Het Dekenaal Bestuur dankt u voor  

uw bijdrage. 
 

https://www.facebook.com/dekenaat-
maastricht/ 

 
Wij verzoeken u vriendelijk om  

kopij en fotomateriaal digitaal aan te 
leveren via 

dekenaat.maastricht@gmail.com. 

 

DEKEN 
HANNEMAN 
STICHTING 

 
De Deken Hanneman 

Stichting werkt in 
Maastricht  

en koppelt 

betrouwbare 
vrijwilligers aan 
 mensen die wat 
extra hulp nodig 

hebben in  
hun thuissituatie. 

Denk aan klusjes in 
huis, dingen regelen, 

gezelschap. 
 Dit kunnen we 

alleen doen met TOP 
vrijwilligers, dus 

meld u snel aan als u 

ook een paar uurtjes 

per maand vrij wil 
maken voor een 

ander! 
 

https://dekenhanneman-
stichting.nl/home.html 

http://www.vluchtelingenwerk.nl/
https://www.facebook.com/dekenaatmaastricht/
https://www.facebook.com/dekenaatmaastricht/
https://dekenhannemanstichting.nl/home.html
https://dekenhannemanstichting.nl/home.html
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MENSEN VAN 
GOEDE WIL 

Kerstmis wordt vaak vertaald als een 
boodschap ‘van vrede aan de mensen 
van goede wil’.  
Maar mensen van goede wil hebben 
toch geen kerstfeest nodig om de 
vrede te bewaren?  
Vrede, zegt de H. Augustinus, dat is 
wat iedereen wil. Zelfs hij die een 
oorlog begint is uit op vrede. Hij doet 
dat om een vrede tot stand te 
brengen zoals die hem het beste 
bevalt. Vrede betekent voor hem, dat 
anderen moeten leven naar zijn 
welbehagen. Maar de vrede Gods 
haat hij, dat is de vrede der 
gerechtigheid.  
 
Wat mensen vrede noemen is vaak 
niets anders, volgens Augustinus, dan 
handhaving van ongebreideld 
eigenbelang. De echte vrede is een 
welgeschikte orde. Dat kan alleen de 
orde zijn van Gods wet. Waar Gods 
wet van liefde en barmhartigheid 
geëerbiedigd wordt, daar worden de 
rechten van mensen niet geschonden.  
Dat is de boodschap van Hem wiens 
geboorte wij met kerstmis vieren: 
Jezus van Nazareth. 
  
De engelenzang in de kerstnacht 
begint dan ook met de woorden 
‘Ere zij God in den hoge’.  
De boodschap van kerstmis gaat dus 
niet over ‘mensen van goede wil’, 
maar over ‘vrede op aarde onder de 
mensen in wie Hij welbehagen heeft’. 
Mensen die instemmen met het ‘ere 
zij God’, dat zijn mensen in wie God 
welbehagen heeft. Waar God geëerd 
wordt, daar zal vrede zijn. Of om het 
omgekeerd te zeggen: waar God niet 
geëerd wordt, daar kan ook geen 
vrede zijn.  
  

G. Hover, pastoor St. Mathias 

HERDERTJESTOCHT 
MAAR DAN ANDERS! 
 
Al vele jaren lang organiseerden wij 
op kerstavond in Heugem Randwijk 
de herdertjestocht. De kinderen in 
Heugem gingen dan ’s avonds op 
zoek naar het Kerstkindje. De stoet 
had ieder jaar een mooi thema en 
dit thema werd op allerlei manieren 
uitgebeeld. Maar helaas… dit jaar 
kunnen we onze Herdertjestocht 
door de corona-maatregelen niet 
laten doorgaan, het is te onzeker. 
 
Voorheen hebben er Romeinse 
soldaten, kamelen, schapen, drie 
koningen en zo meer door de straten 
van Heugem getrokken. De stoet 
vertrok bij verzorgingstehuis La 
Valence en werd opgeluisterd door 
de muzikanten van Harmonie St. 
Michael. Op diverse plaatsen werd 
het verhaal van de geboorte van het 
kindje Jezus verteld en de herders 
stonden rond de vuurkorven die 
warmte brachten in de winteravond. 
De sfeervolle straten van oud-
Heugem leidden naar de kerk die 
uitnodigde om naar het kindje te 
gaan kijken dat in de kribbe lag. 
Maria en Jozef stonden als trotse 
ouders bij hun pasgeborene. 
 
In de mooi versierde kerk bij de 
kerststal stonden we stil bij het 
wonder van de kerstnacht. 
Er werden dan samen mooie kerst-
liederen gezongen. Natuurlijk was er 
voor de kinderen een toepasselijke 
versnapering. Dit feest werd ieder 
jaar weer door een groep enthou-
siastelingen georganiseerd. 
We konden ieder jaar weer rekenen 
op een vaste groep van mensen die 
hier samen hun schouders onder 
zetten. En er kwamen ieder jaar veel 
kinderen samen met hun ouders 
naar de kerk toe. Volgend jaar gaan 
we weer met frisse moed verder en 
hopen dat we deze herdertjestocht 
in alle glorie weer mogen 
organiseren. 
 
Maar als gelovige mensen zijn we 
van nature constructief! Daarom 
willen we dit jaar toch een 
alternatief verzinnen, zodat er toch  

 
voor de allerkleinsten een leuke en 
mooie kerstviering is.  
We hopen hier weer een klein 
vonkje, een kaarsje aan te steken 
dat ertoe leidt dat ons geloof in 
Jezus en de warmte van de 
geloofsgemeenschap weer wat 
korter bij de kinderen en hun 
ouders komt te staan. Wat doen 
we? In de periode tussen Kerst en 
Nieuwjaar houden we iedere dag 
tussen 14.00 en 16.00 uur de kerk 
geopend, zodat de mensen de kerk 
kunnen bezoeken en onze kerststal 
kunnen bewonderen. Dit is voor de 
bouwers en voor de bezoekers een 
mooi moment van bezinning en 
verwondering.  
  
We zullen natuurlijk met de bewoners 
van Heugem en omstreken 
communiceren hoe we dit jaar de 
kerstviering voor de allerkleinsten gaan 
invullen. Volg onze berichten via onze 
Facebookpagina parochie St. Michael 
Heugem en via onze website: 
www.parochieheugem.nl 
 
Werkgroep Kerst voor de allerkleinsten 
parochie St. Michael Heugem  

http://www.parochieheugem.nl/
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UITREIKING PRO ECCLESIA THEO KRUIJSEN GEULLE 
De heer Theo Kruijsen heeft de Pauselijke Onder- 

scheiding Pro Ecclesia et Pontifice mogen  

ontvangen vanwege zijn uitzonderlijke en lang- 

durige inzet voor de St. Martinus Parochie in Geulle. 

De onderscheiding werd uitgereikt door Pater Mario Rojas, 

kapelaan. De heer Kruijsen heeft meerdere initiatieven 

ontplooid die een substantiële bijdrage hebben geleverd aan 

het parochiële leven in Geulle.  

 

De heer Kruijsen woont sinds 1972 in Geulle en was in het dagelijks leven leraar. Hij was medeoprichter van het 

jongerenkoor in 1975, ten tijde van Pastoor Hartmann. Dit jongerenkoor was jarenlang verdienstelijk door de 

muzikale opluistering tijdens de H. Missen. De heer Kruijsen was lid van het kerkbestuur sinds januari 1999 tot maart 

2016. Wijlen Pastoor Dohmen voorzag in de persoon van Theo de invulling van een belangrijke taak op het gebied 

van bouwzaken. De heer Kruijsen heeft terstond een klussengroep in het leven geroepen, waarvoor hij zelf de mensen 

uit Geulle heeft geworven. Hij heeft deze groep mensen gedurende vele jaren met veel enthousiasme begeleid en 

heeft inmiddels het stokje overgedragen aan een jongere generatie. Deze groep voert tot op de dag van vandaag 

herstel- en opknapwerkzaamheden uit, in en rondom de kerk. Deze werkzaamheden zijn zeer divers en vragen kennis 

van zaken als het gaat om het behoud van de monumentale St. Martinuskerk. Kennis die de heer Kruijsen met veel 

verve en punctualiteit heeft overgedragen aan zijn opvolgers. 

 

De heer Kruijsen heeft op vraag van gezelschappen en tijdens de open monumentendagen talloze rondleidingen in de 

kerk verzorgd. Daarnaast was de heer Kruijsen lector en acoliet. Gezien zijn respectabele leeftijd heeft hij in 2019 deze 

taken overgedragen. De heer Kruijsen wist vele mensen in en buiten Geulle te motiveren om een bijdrage te leveren 

aan het parochieleven. Mede door zijn inspanningen en via zijn vele sociale contacten lukte het hem om 

subsidiebronnen aan te boren of vakmensen te motiveren om pro deo werkzaamheden te laten uitvoeren ten 

behoeve van het onderhoud en instandhouding van het kerkgebouw.  

 

Een wetenswaardigheid die we niet onvermeld willen laten. De heer Kruijsen heeft reeds in 2003 een Koninklijke 

Onderscheiding ontvangen. Hij maakte zich op meerdere fronten dienstbaar voor de gemeenschap Geulle. In zijn 

eigen buurt was hij medeoprichter en voorzitter van de buurtvereniging. Daarnaast heeft hij meegeholpen bij het 

privatiseren van het openbare zwembad naar een vereniging toen de gemeente Meerssen stopte met de exploitatie.  

 

De heer Kruijsen is gehuwd met mevrouw Leny Kruijsen-van Gestel, ze hebben 4 kinderen en 10 kleinkinderen. 

De  heer Kruijsen heeft zich altijd met veel plezier ingezet voor de gemeenschap en in het bijzonder de parochie St. 

Martinus. Hij is altijd van de partij, mede omdat hij is geïnteresseerd in het wel en wee van mensen. Tot op de dag 

van vandaag blijft hij betrokken bij de St. Martinuskerk. Hij is momenteel lid van het steuncomité van de Stichting 

Behoud Sint Martinuskerk. Ondanks een aantal gezondheidsproblemen blijft zijn motivatie onvoorwaardelijk groot  

en genereus.  

 

Een woord van dank is zeker op zijn plaats voor echtgenote Leny Kruijsen. Leny is de steun en toeverlaat en eveneens 

zeer betrokken bij de parochie waar zij sinds jaar en dag de rol van lector vervult.  

 

Theo en Leny, proficiat met deze onderscheiding en heel veel dank voor jullie betrokkenheid, inzet en zorg.  

 

Kerkbestuur St. Martinus Geulle 
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Op naar het 50-jarig 

jubileum van parochie de 

Heeg! 

 
Op 31 oktober jl. 
vierde de Heegse 
parochie HH 
Monulfus & 
Gondulfus het 40-
jarig bestaansfeest. 
Vele kerkbezoekers 
genoten van een 
mooie viering met 
als celebranten 
pastoor Mgr. 
Everard de Jong, 
kapelaan Slaven 
Brajkovic en 
emeritus-pastoor 

Frans Delahaye, destijds kapelaan in 
Heer, met een muzikale opluistering 
door het kerkelijk zangkoor. 
Bijzondere gast was bouwpastoor 
Mgr. Frans Wiertz.  
 
Aan het einde van de mis werd hem 
een conceptplaquette onthuld die 
later aan de kerkgevel zal worden 
bevestigd. Al op de dag na de viering 
werd hiervoor door de gemeente de 
vergunning toegezegd!  
Na de mis was er een drukbezocht 
gezellig samenzijn onder het genot 
van swingende muziek en een 

heerlijk hapje en drankje, waarbij de 
gelegenheid werd genomen om met 
elkaar leuke herinneringen op te 
halen of weer nieuwe verbindingen 
te maken. Wij willen alle vrijwilligers 
die deze jubileumviering op enigerlei 
wijze hebben mogelijk gemaakt 
nogmaals danken. 
 

Wat ging eraan vooraf? 
 
Op 7 februari 1977 gaf de 
toenmalige bisschop Mgr. J. Gijsen 
groen licht voor een stichting die aan 
de basis stond van onze parochie. 
Kort daarop kreeg de nog jonge 
priester Frans Wiertz opdracht om 
de mogelijkheid te onderzoeken in 
Maastrichts nieuwste nieuwbouw-
wijk een kerk te bouwen. De eerste 
jaren fungeerde de kapel van de 
zusters van Opveld in Heer als 
noodkerk. In eerste instantie werd 
aan een multifunctioneel gebouw 
gedacht waarin bijvoorbeeld ook 
een jongerencentrum onderge-
bracht kon worden. Maar de 
bewoners van het eerste uur kozen 
toch voor een ‘echte’ kerk. Op dat 
moment werd het toekomstige 
aantal bewoners van De Heeg 
geschat op 8 tot 10 duizend, en 
velen dachten in de richting van een 
grote kerk. Maar niet Mgr. Wiertz, 
en later bleek dat zijn keuze voor 
een kleine intieme kerk de juiste was 
gezien de tijd van nu. 
 
Mgr. Wiertz kwam na zijn vertrek als 
pastoor in 1985 alleen nog als 
bisschop terug naar de Heeg om de 
kinderen het H. Vormsel toe te 
dienen. Maar De Heeg heeft nog 
altijd een speciaal plekje in zijn hart. 
 

Naam van de parochie 
 
De nieuwe parochie  
werd toegewijd aan 
Monulfus en Gondulfus, 
twee vroegmiddel-
eeuwse bisschoppen die 
in Maastricht een kerk 
bouwden boven het graf 
van hun voorganger 
Servatius. 
De achthoekige toren van 
de kerk in De Heeg 
refereert aan de Dom 

van Aken, ook uit die tijd. Anders 
dan in Berg en Terblijt, waar ook 
een Monulphus- en Gondulphus-
kerk staat, schrijven wij de namen 
van de bisschoppen met een 
modernere ‘f’. Bij de ingang staan 
twee beelden van de parochie-
heiligen. In de kerk zelf flankeren 
twee borstbeelden het priester-
koor.  
 

Kruiswegstaties en andere 
bijzonderheden 
 
Hoewel onze kerk zeer sober is 
uitgevoerd, springen de kruisweg-
staties eruit. De schilder, Theo 
Kuijpers, heeft het lijdensverhaal 
van Christus verplaatst naar onze 
tijd en onze streek en daardoor 
werd dit voor iedereen toegan-
kelijk. In de aanloop naar Pasen, als 
men de kruisweg uitlegde, 
begrepen zelfs de allerkleinsten de 
symbolen die afgebeeld waren en 
waarvoor ze bedoeld waren.  
Die kruiswegstaties hebben een 
bijzondere betekenis voor Mgr. 
Wiertz: in zijn kamer bij de Zusters 
onder de Bogen hangt een schilderij 
met veertien miniaturen van de 
staties. Hij heeft dit schilderij 
ontvangen bij zijn afscheid in 1985 
en bij iedere verhuizing ging dit 
schilderij trouw mee.  
 
In de kerk bevindt zich daarnaast 
een gedenksteen bestaande uit vier 
blokken, elk een bouwsteen uit de 
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vroegere tijd van de St. Servaaskerk. 
Het chronogram (d.w.z. het jaartal in 
Romeinse cijfers, verwerkt in 
woorden) is gedicht door Br. Tagage. 
Ook is er een verzegelde steen uit 
het graf van St. Petrus in Rome te 
vinden in de hal. Deze bijzondere 
steen is geschonken door paus 
Johannes Paulus II op 8 augustus 
1980. Deze steen geeft ook een 
directe band met de St. Petrus’ 
Banden parochie te Heer, waarmee 
De Heeg 20 jaar geleden in een 
federatie werd verbonden. 
Inmiddels maken we samen met 
Heugem, Scharn en Amby deel uit 
van de federatie Maastricht-
Zuidoost. 
 

Kerkbezoek 
 

De kerk in De Heeg deed het de 
eerste jaren opvallend goed: op 
zondag zat de kerk regelmatig vol. 
Later kwam daar wat de klad in, 
zoals overal. Maar iedere zondag 

mogen we ons nog altijd verheugen 
op 30 tot 50 kerkgangers.  
 
Met de komst van pastoor Everard 
de Jong – in Roermond als 
hulpbisschop jarenlang de 
rechterhand van Mgr. Wiertz – 
bloeit het kerkelijke leven in De 
Heeg weer wat op. Naast de 
wekelijkse mis op zondag is er nu 
ook op vrijdagochtend weer een 
eucharistieviering in onze kerk. 
En op de andere dagen van de week 
is er ’s middags rozenkransgebed of 
aanbidding van het Allerheiligste, 
waarbij uiteraard iedereen welkom 
is. 
Het zaaltje onder de kerk wordt 
gebruikt voor koorrepetities, 
studiedagen en bijeenkomsten van 
het neocatechumenaat.  
 

Kerk van de toekomst? 
 
Het is verleidelijk om te denken dat 
een kleine parochie als de onze 
eigenlijk geen bestaansrecht meer 
heeft, maar misschien zal de 
toekomst het omgekeerde uitwijzen. 
De komende jaren zou wel eens 
kunnen blijken dat de latere 
bisschop van Roermond al in 1981 in 
De Heeg de kerk van de toekomst 
heeft gebouwd! Laten we de feiten 
onder ogen zien: het proces van 
kerksluiting zal de komende jaren 
doorgaan, ook in Maastricht. Wij 
hopen dat onze kerk daar niet bij is. 
Juist kleinere kerken zouden wel 
eens een grotere overlevingskans 
kunnen hebben dan grote,  

 
monumentale gebouwen die 
nauwelijks nog te onderhouden zijn. 
De ‘kerk van de toekomst’ brengt 
ons als vanzelf bij het synodale 
proces met als thema  
‘Gemeenschap, participatie en 
missie’. Paus Franciscus wil alle 
katholieken laten meepraten over 
de koers van hun kerk. Ook onze 
parochie wil hier mee invulling aan 
geven. 
 
Wilt u ook uw talenten inzetten 
voor onze parochie, bijvoorbeeld als 
koorlid, vrijwilliger of bestuurder? 
Neem dan contact met ons op via 
onze website 
https://www.parochiedeheeg.nl/ 
 
Mocht u onze kerk willen bezoeken, 
dan bent u altijd van harte welkom 
bij onze zondagse mis om 11.15 uur. 
Meer informatie vindt u op onze 
website. 

Redactie en foto’s viering gemaakt door 
Monique Voncken, foto’s gezellig samenzijn 
Marijke Fleur.  

https://www.parochiedeheeg.nl/
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OP WEG NAAR EEN 
SYNODALE KERK 

 
“Jezus keek niet op zijn horloge, 
maar maakte tijd om mensen te 
ontmoeten en naar ze te luisteren. 
Ook wij worden opgeroepen om 
‘experts van de ontmoeting’ te 
worden.” Dat zei paus Franciscus op 
zondag (9 oktober) in Rome tijdens 
de openingsviering van het synodale 
proces, dat door hem in gang is 
gezet.  
De paus heeft gelovigen over de hele 
wereld uitgenodigd om mee te 
denken over de toekomst van de 
Kerk. Dit moet over twee jaar leiden 
tot een nieuwe bisschoppensynode 
in Rome. Alle bisdommen zijn 
uitgenodigd mee te werken aan het 
voortraject. Volgens de paus gaat 
het daarbij niet om het organiseren 
van bijeenkomsten of het 
bediscussiëren van theoretische 
vraagstukken, maar om de tijd te 
nemen om God en medemensen te 
ontmoeten en proberen te 
ontdekken wat de Heilige Geest ons 
in die ontmoetingen duidelijk wil 
maken. 
De kernwoorden voor deze synodale 
weg zijn volgens paus Franciscus: 
ontmoeten, luisteren en 
onderscheiden. In zijn preek tijdens 
de openingsviering ging de paus op 
alle drie de thema’s in. Hij riep 
iedereen op om vooral “met het hart 
te horen en niet alleen met de 
oren”. Ook noemde de paus het 
belangrijk om te luisteren naar wat 
er buiten de Kerk in de wereld wordt 
gezegd. De synodale weg is volgens 
Franciscus “geen kerkelijke 
overeenkomst, geen studiedag of 
politiek congres en ook geen 
parlement, maar een helingsproces 
onder leiding van de Heilige Geest.” 
  

Allerzielen 
2021 

Begraafplaats Oostermaas en 

Tongerseweg. Mooie 

ingetogen bijeenkomsten 

 

VERRASSING  
Het is bijna anderhalve maand geleden 
dat ik in Maastricht als uw nieuwe 
kapelaan in de parochies Sint Anna-
Lambertus en Sint Servaas ben 
gekomen. Tegenwoordig hoor ik van de 
parochianen vaker deze vraag: "Ben je 
hier al gewend?" Ik zeg dan: "Ja, een 
beetje". Dat is inderdaad waar. Het kost 
altijd voldoende tijd om alles te leren 
kennen en eraan te wennen. Ik 
integreer nu langzaam maar zeker in de 
parochies hier in Maastricht. Maar 
stadsparochies zijn heel anders dan een 
parochie in een dorp waar ik vorig jaar 
kapelaan was (Parochie Geleen). Het 
gaat zo snel dat ik hier binnen een paar 
dagen veel mensen leerde kennen. Ik 
vind dat erg leuk. De parochianen die ik 
tot nu toe persoonlijk heb bezocht, 
hebben me met enorme gastvrijheid en 
vriendelijkheid ontvangen. Ik ervaar 
altijd van u al uw steun en hulp in 
pastorale en andere zaken. Ik ben door 
jullie allemaal geaccepteerd. Daar ben 
ik erg dankbaar voor. Alles is een 
verrassing! Ik hoop dat ik in de 
toekomst genoeg verrassingen heb voor 
u. Lieve mensen, binnenkort vieren we 
Advent en Kerstmis. Voordat we dit 
grote feest willen vieren, gaan we nog 
een ander feestje vieren. Dat is het 
Sinterklaasfeest op 5 december. 
Hij komt ons allemaal bezoeken en het 
is niet alleen een verrassing voor de 
kinderen maar ook voor ons allemaal. 
En voor mij is deze dag ook een heel 
speciale dag omdat het mijn naamfeest 
en verjaardag is. Jullie weten heel goed 
wie Sinterklaas is. Soms kennen de 
meesten van ons hem als iemand die op 
verrassende wijze cadeautjes en 
geschenken uit Spanje brengt, maar 
Sinterklaas is vooral een heilige 
bisschop genaamd Nicolaas en hij is de 
patroonheilige van de kinderen. Hij is 
een goede voorspreker voor onze 
kinderen. Wij brengen al onze kinderen 
en kleinkinderen op voorspraak van 
heilige Nicolaas nabij  Jezus onze Heer.  

 
Graag tot ziens  

 
Kapelaan Nicholas 
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DE HISTORIE VAN 

DE KERSTSTAL VAN 

DE ST. ANNAKERK 
 
Jarenlang stonden er in de kerststal 
van de St. Annakerk 3 beelden, 
Maria, Jozef en ’t Kinneke. Gezichten 
waren van was en verder 
beschilderd papier. 
Op een gegeven moment vond men 
de tijd rijp om daar verandering in te 
brengen. 
Pastoor J.P. Janssen benaderde in 
1984 een aantal mensen om daarbij 
te helpen. De in de parochie 
wonende kunstenaar Jos Meex nam 
samen met Tonnie Kostons de 
beelden voor zijn rekening. Hoofden 
en handen van klei, de rest van ijzer. 
Maria, Jozef, ‘t Kinneke, een herder, 
os en ezel, en 2 schaapjes waren het 
eerste resultaat. 
Mevrouw Scheeren bekleedde de 
ijzeren onderstellen en mevrouw 
Vermeulen nam de kleding voor haar 
rekening. Maria heeft een zittende 
houding; er moest dus een 
zitmeubel voor haar komen. 
Bèr Leenders, ook een parochiaan, 
werd erbij gehaald en hij fabriceerde 
een houten bankje. 
Chris van Wunnik verzorgde 
toentertijd, en ook nu nog, de 
kerststal. Deze werd zoals 
gebruikelijk op het priesterkoor 
geplaatst. 
In 1986 wordt de kerstgroep 
uitgebreid met 3 koningen en een 
herder.  

Stof voor kleding 
werd bij elkaar 
gescharreld via 
vrienden, familie en 
gordijnzaken. 
Voor de koningen 
kwam echter iets 
speciaals. 
De zwarte koning 
kreeg als mantel het 
tafelkleedje van 
grand-mère, van een 
cocktailjurk werd de 
tulband gemaakt en 
een oude olielamp 
werd omgetoverd    

tot kroon.  
De tweede koning, kreeg een mantel 
die uit een oud rood kazuifel werd 
geknipt en waaraan gordijnkwastjes 
werden 
genaaid, 
Ook hij 
kreeg een 
kroon met 
glitters en 
draad. 
De derde 
koning is 
een verhaal 
apart. De 
buurjongen 
van de 
pastorie, 
Mart Zeekaf, 
was 
werkzaam 
bij 
Wagemans 
en van 
Tuinen 
(Artifort) 
aan de St. 
Annalaan. 
Daar werd 
een 
bestelling 
verwerkt 
voor de 
koning van 
Marokko. 
Met de 
resten stof daarvan werd onze 
koning gekleed. Hij heeft in zijn 
handen een geëmailleerd pillen-
doosje. 
De knielende herder kreeg een paar 
zelfgemaakte echte leren sandalen 
aan zijn voeten en op zijn schouder 
een door een parochiaan 

geschonken schapenvacht. Om zijn 
middel een waterzak van suède. 
Door de uitbreiding van de 
kerstgroep werd deze verplaatst en 
kwam opzij in de kerk, nabij de 
voormalige biechtstoelen, te staan. 
Deze staat op vlonders en er werd 
van overal weer materiaal bijeen 
gescharreld. Er werden boom-
stronken gezocht, er kwamen 
mergelblokken bij, er werden 
maaskeien verzameld, er kwam 
mos en hooi. 
Jos Meex had de smaak te pakken en 
van zijn hand kwamen nog 2 herders 
en 3 schaapjes. Voor één herder 
werd een panfluit gemaakt door de 
schoonzoon van mevrouw 
Vermeulen. 
Uiteindelijk werd van de Maria uit 
de originele kerstgroep een engel 
gefabriceerd. Het hoofdje is 
origineel, de rest nieuw. Zo werd 
Maria tot Vredesengel veranderd. 
De parochianen waren (en zijn nog 
steeds) heel trots op hun kerststal. 
De krant besteedde er aandacht 
aan en van Krippana uit Hergers-
berg/Losheim 
(www.arskrippana.net) kwam er 
een verzoek om een aantal beelden 
(Maria, Jozef en ‘t Kinneke) uit te 
lenen voor hun kersttentoonstelling 
in 1991. Iets om heel trots op te 
zijn! Natuurlijk zijn heel wat 
parochianen daar gaan kijken. 
Op een gegeven moment vond men 
de rode jas van Maria niet meer zo 
mooi. Zij kreeg een nieuwe en de 
rode werd aan een spijker in de stal 
opgehangen; de ‘stöbjas’ van Jozef! 
Elk jaar wordt er echt mos gelegd, 
15m². Lène van Wunnik zorgt voor 
de bloemen en plantjes. En toen 
kwam het idee om er een vijver bij 
te maken. En zo geschiedde. 
Als laatste werd er ook een kameel 
(dromedaris) gemaakt door Jos 
Meex. Het zorgde voor wat 
problemen, maar die worden 
verdoezeld door een echte toom 
om de nek. De kameel is voorzien 
van ‘Perzische’ draagzakken, gevuld 
met amphora’s. 
 
Elk jaar begint de kerststalgroep 
(6 vrijwilligers), B.V. Bethlehem, de 
week voor de 1e zondag van de 
Advent met de bouw en inrichting 
van de kerststal.   

http://www.arskrippana.net/
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RECTOR VAN DE BASILIEK 

EN PASTOOR VAN 

MEERSSEN EN ROTHEM: 

 
Er werd al iets óver mij 
geschreven in het dekenaal 
Nieuwsblad, nu mag ik zelf aan 
het woord. Was ook de vraag van 
de redactie om eens iets aan het 
papier toe te vertrouwen nadat ik 
de start had gemaakt in het 
parochiecluster Meerssen/ 
Rothem. Anders dan al eens werd 
geschreven, vertelde de vicaris-
generaal bij de vraag van het 
bisdom om deze functie te gaan 
vervullen, dat ik niet hoefde te 
denken aan vergroting van het 
cluster of de federatie.  

 
Het is niet de eerste keer dat ik 
opnieuw start in een parochie en 
ook al eens begon ik in een cluster 
van kerken. Daarom ook wist ik dat 
het de eerste maanden vooral veel 
indrukken zullen zijn door een 
veelvoud van nieuwe namen, 
relaties en contacten, met een veld 
vol verwachtingen, gewoonten en 
wensen. Je krijgt zicht op structuren 
en stoot op grenzen of knelpunten. 
Kortom: het is een tijd van veel 
indrukken, je hebt tijd nodig voor 
reflectie en probeert te werken aan 
de toekomst. Je hebt het voordeel 
van de ervaring als pastoor en deken 
maar ook het nadeel dat je niet 
meer zo piep bent, waarbij je niet 
wilt toegeven aan de vermoeidheid 
welke ontstaat doordat veel in je 
hoofd als een carrousel ook dan blijft 
draaien als je rust zoekt naar een 
nieuwe dag toe.  
 
Daarbij spelen de omstandigheden 
waarin we met zijn allen zijn 
terechtgekomen ook nog een eigen 
rol door alles wat niet mag en kan. 
Met veel collega’s die in deze 
periode hun werkplek wisselden, 
overviel me toch een soort schraal 
gevoel omdat een echt afscheid niet 
kon worden gerealiseerd. Des te 
warmer werd dan onverwacht de 
installatie op 19 september. De 
keuze om dat in de basiliek te doen 
lag voor de hand. Echter ook de  

kerken van Rothem en Meerssen 
West hebben hun eigen schoonheid 
met uiteenlopende markante 
elementen. Directe medewerkers 
worden al vertrouwd, evenals de 
straten waarin je aanvankelijk ietwat 
stamelend doorheen koerste. 
Natuurlijk blijft de pastorale kant 
van je zending het mooist en is het 
boeiend om te zien wat je kunt 
bijdragen aan een gevoel van 
verbondenheid onder de mensen die 
hun doopsel wel of niet echt leven. 
Zeker ben je rijk met de vrijwilligers, 
kunnen we bouwen op de 
betrokkenheid en de inzet van 
kerkbestuursleden, de Broeders en 
de Vrienden van de Basiliek, krijgt de 
diaconale kant haar gezicht door de 
fantastisch werkende Stichting 
Ruggesteun van de Basiliek en kijk ik 
met bewondering naar de 
vrijwilligers in de anderen kerken die 
met weinig mensen nog veel 
overeind houden.  
 

Neemt niet weg dat het ook hier, 
ondanks de bevlogen inzet van mijn 
door mij gewaardeerde voorganger 
pater Van Meijgaarden, kerk en 
kerkgemeenschap de tand des tijds 
voelt. Het inwerken is zo veelomvat-

tend dat er nog 
geen kans is 
geweest om tijd 
te hebben voor 
kennismaking 
met collega’s in 
het pastoraat 
van het 
dekenaat.  
 
Ook hier geldt: 
komt tijd komt 
ontmoeting.  
 
Gedachtig het 
thema in dit 

bulletin dat de kersttijd beziet en 
oppakt vanuit de mensen van 
goede wil, heb ik daar al veel 
voorproefjes van gehad.  
 
We hebben er daar wat extra voor 
nodig met het oog op het jubileum 
volgend jaar in Meerssen: 800 jaar 
Bloedwonder. Ik hoop dat dit ook in 
het dekenaat onder de aandacht 
mag komen. Mensen – ook van 
buiten de eigen parochie St. 
Bartholomeus - kunnen al een 
prachtige onlangs verschenen 
jaarkalender kopen waar u details 
van de Basiliek mooi in beeld krijgt. 
Dit dankzij het initiatief en de inzet 
van de Broeders van de Basiliek.  
 
Met vertrouwen ga ik verder met in 
hart, geest en geweten de zin uit 
psalm 127: “Als de Heer het Huis 
niet bouwt, vergeefs zwoegen de 
arbeiders.”  Het donkert veelal nog 
in bisdom, kerken en parochies 
waarvoor de Advent al een lange 
tijd duurt. Maar juist dan is een 
lichtstraal uit den hoge zo heerlijk 
‘verlichtend, zowel letterlijk als 
figuurlijk.  
 
Wens u die dit stukje hebt 
uitgelezen een goede Advent en 
een hartverwarmende Kerst toe, 
ondank de altijd mogelijke 
beperkingen van hogerhand. 

 
Th. C.F van Galen, rector van de Basiliek 
en pastoor van Meerssen en Rothem. 
 

  

Basiliek Van Meerssen 

Uittocht na de installatie van 19 september jl. 



 
 

 

P
ag

in
a 

 Z
es

en
ve

er
ti

gs
te

 ja
ar

ga
n

g,
  n

u
m

m
er

 4
, K

er
st

m
is

 2
0

2
1

: A
an

 d
e 

m
en

se
n

 v
an

 g
o

ed
e 

w
il

 

11 

 

CORONA-PANDEMIE: 
UITDAGING VOOR 
STICHTING ‘TIJDIG’ 

We hebben een vaccin. Ruim 80 % van 
de Nederlandse bevolking is 
gevaccineerd. En toch leeft het virus 
weer op. Nederland rood gekleurd of 
zelfs donkerrood. Maatregelen 
opnieuw ingevoerd. De vierde golf 
besmettingen kondigt zich aan. Zeker 
niet minder dan de drie eerdere. 
De ziekenhuisopnames stijgen veront-
rustend. We kunnen het eigenlijk 
allemaal niet meer aan. De zorg kan 
het niet meer aan. Kan de economie 
het nog aan? Er is verzet vanuit 
allerlei hoeken tegen het opnieuw 
invoeren van maatregelen. 
 
‘Mij raakt het niet’  
 
Het gevoel van kwetsbaarheid, van 
onzekerheid, is groot. Onze 
zekerheden blijken niet zo zeker te zijn 
als we lang dachten. Dat het bestaan 
onzeker is, was natuurlijk al lang 
bekend bij mensen met 
problematische schulden en bij de 
minima, bij de mensen zonder 
papieren, bij de dak- en thuislozen, bij 
vluchtelingen en bij mensen die 
moeten leven met een ongeneeslijke 
ziekte of een alles bepalende 
handicap.  Maar hun problemen 
worden gewoonlijk niet als een 
probleem van de samenleving als 
geheel gevoeld en deze mensen 
bepalen niet de toon en de inhoud van 
het maatschappelijk debat.  
Maar het coronavirus raakt de 
bestaanszekerheid van bijna iedereen. 
We worden ons er met elkaar van 
bewust dat de vele verworvenheden, 
onze welvaart, vakanties, uitjes en 
feestjes, clubs en sport en zelfs ons 
werk, niet vanzelfsprekend zijn. 
Maar er zijn er ook die ervan overtuigd 
zijn dat het hen niet zal treffen. 
De kwetsbaarheid en de onzekerheid 
raakt hen niet. De ernst en de 

besmettelijkheid van het virus wordt 
volgens hen zwaar overdreven en 
alleen van toepassing op oudere en 
zwakke mensen. Hun opvatting gaat 
geheel voorbij aan het feit dat juist de 
jongere mensen door hun veelvuldige 
contacten met anderen een bron van 
besmetting en ernstige aandoeningen 
kunnen zijn, zoals bij deze vierde golf 
nu ook aangetoond is. Waar is het 
verantwoordelijkheidsbesef en de 
solidariteit met de zwakken en 
kwetsbare medemensen? En ook al 
worden sommige groepen niet of 
minder ziek…… ze brengen wel de 
gezondheidszorg en de economie in 
gevaar. Zolang het virus duurt zal b.v. 
online-winkelen toenemen en zullen 
de kleine zelfstandige middenstanders 
het onderspit delven.  
Een veel gebruikte term is ‘precariteit’. 
‘Precair’ is het stamwoord. Precariteit 
ondervinden de kwetsbaren, de 
rechtelozen, de woning-zoekers, de 
werklozen, de mensen die daardoor 
ook onzeker zijn. Door te zeggen of te 
denken ‘mij raakt het niet’ ben je 
medeveroorzaker van deze precariteit, 
deze onzekerheid, deze 
kwetsbaarheid. 
 
‘Tijdig’: mij raakt het wel! 
 
1 juni 1903 sprak Dr. Poels, een 
bekende aalmoezenier van sociale 
werken in het bisdom Limburg, zijn 
beroemd geworden rede ‘Tijdig’ uit in 
Weert. Hij vroeg toen aandacht voor 
de precaire situatie van de arbeiders, 
de kansloze mensen in de toenmalige 
samenleving. Het raakte hem dat deze 
mensen geplaagd werden door 
bestaansonzekerheid en héél 
kwetsbaar hun leven moesten leiden. 
Hij werd de oprichter van de Dienst 
Kerk en Samenleving in de Katholieke 
Kerk van Limburg met de zeer 
verdienstelijke aalmoezeniers van 
sociale werken. Nadat de deze dienst 
in het bisdom Roermond in 2019, na 
116 jaar, opgeheven was, werd 
Stichting ‘Tijdig’ de opvolger van de 
Aalmoezeniers van Sociale Werken. 
1 juni 2021, 118 jaar later werd ze 
opgericht in Weert.  
 
De missie van ‘Tijdig’ 
 
“Om mensen gaat het, dat zij tot hun 
recht kunnen komen. Samen bouwen 
we aan een toekomst waarin niemand 
leeft alleen voor zichzelf, maar allen 
oog hebben voor elkaar en er voor 

elkaar zijn. We nemen de veerkracht in 
de kwetsbaarheid van mensen als 
uitgangspunt”.  
 
Het geldt voor alle christenen: de 
liefde tot God en de liefde voor de 
naaste, zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. Men kan niet godsdienstig 
zijn zonder concrete naastenliefde, 
met zorg voor de kwetsbare en 
onzekere medemensen, met zorg voor 
het recht en het welzijn van je 
medemensen. De coronatijd leert ons 
dat de ‘precariteit’ ook in onze tijd 
volop aanwezig is: bij jong en oud, bij 
gezonden en zieken, zelfs bij rijk en 
arm. Sommigen worden niet hard 
getroffen… kunnen misschien veel 
aan… en er zijn er die het niet raakt, 
toch is de bestaansonzekerheid in de 
hele samenleving zichtbaar.   
 
‘Tijdig’ wil parochies en individuele 
pastores helpen 
 
We kunnen met elkaar veel meer dan 
we vaak denken. Wie oren en ogen 
open heeft ziet de mogelijkheden om 
elkaar te helpen in situaties van 
kwetsbaarheid en onzekerheid. Het 
katholieke sociale denken is een 
hulpmiddel. Ons christelijk geloof 
geeft mensen zekerheid in hun 
bestaan en helpt elkaar overeind te 
blijven. Daarom willen de werkers van 
‘Tijdig’ helpen de mogelijkheden te 
ontdekken en met de mensen die wel 
geraakt zijn door de ‘precariteit’ van 
velen in onze samenleving, 
initiatieven zoeken en ondersteunen 
bij de uitvoering. 
Kunnen we samenwerken met 
Caritas, met diaconale groepen, met 
Armenbesturen, met voedselbanken, 
met schuldhulpmaatje, met 
Vincentiusverenigingen, met 
vreemdelingen-opvang en opvang 
voor daklozen en thuislozen?  Kunnen 
we helpen de zorginstellingen te 
ontlasten, de ouderenzorg te 
ondersteunen en kwetsbare mensen 
een helpende hand bieden? 
 

          Wim van Meijgaarden sss 
          Voorzitter stichting ‘Tijdig’ 

 
Informatie:  
René Hausterman: 
rene@stichtingtijdig.nl 
Petra Ritzen: petra@stichtingtijdig.nl 
of info@stichtingtijdig.nl 
werkadres: p/a Franciscus Huis Weert 
Biest 43a, 6001 AP Weert

Wim van Meijgaarden sss 

mailto:rene@stichtingtijdig.nl
mailto:petra@stichtingtijdig.nl
mailto:info@stichtingtijdig.nl
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JEF WINKENS, EEN BEGRIP IN DE MARTINUS- 
PAROCHIE VAN ITTEREN 
 

Hij is 91 jaar en nog steeds in de weer voor de parochie maar  
Jef Winkens heeft aangegeven dat hij na Kerstmis het  
dirigeerstokje gaat neerleggen. Reden voor een interview. 
 
Meneer Winkens, kunt u in het kort iets over uw leven vertellen zodat de lezers 
u al een beetje leren kennen, voordat we verder ingaan op de dingen die u 
allemaal voor de parochie hebt gedaan? 
 
Goed, maar eerst een kopje koffie en wat lekkers erbij…  
Ik ben in Itteren geboren en heb hier mijn jeugd doorgebracht. Mijn vrouw Tien  
heb ik al op de lagere school leren kennen. Na mijn opleiding tot bankwerker ging ik  
werken bij de Staatsmijnen in Geleen en volgde enkele cursussen zodat ik daar op de  
tekenkamer een functie kon krijgen als constructeur. In 1956 heb ik de eerste stappen gezet naar het technisch onderwijs door 
de lerarenopleiding in Heerlen te gaan volgen en een afsluitend jaar op de Dag Nijverheidsschool in Rotterdam. Mijn eerste 
betrekking als leraar mechanische techniek was in Haarlem en vervolgens in Nijmegen en Heythuysen. Vanaf 1961 tot aan mijn 
pensioen heb ik lesgegeven op de LTS van Huize St. Joseph in Cadier en Keer. 
 
U bent dus een puur technische richting ingeslagen. Hoe bent u dan ertoe gekomen om niet alleen zingend lid van het 
parochie-zangkoor te worden maar ook gedurende vele jaren dirigent? 
 
Dat is vooral gegroeid vanuit mijn baan als vakleraar mechanische metaalbewerking. Toen in 1968 de Mammoetwet werd 
ingevoerd moest ook op huize St. Joseph muziekles worden gegeven. Dat kon niet iedereen omdat er nogal wat moeilijk 
opvoedbare jongens waren. Daarom werd ik ervoor gevraagd, maar dat betekende wel dat ik muziek moest gaan studeren. Ik 
ging daarvoor naar het Ward-instituut in Den Bosch. Zo kwam het dat ik op ‘St. Joseph’ van 1970 tot mijn pensionering in 1989 
naast lessen mechanische techniek ook de muzieklessen heb verzorgd. 
Van 1970 tot 1982 ben ik dirigent geweest van het Gemengd Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia van de parochie, daarna volgde van 
1996 tot 2002 een tweede periode, en de derde van 2017 tot heden. 
Die stap naar het koor was niet groot want ik was al zingend lid sinds 1950. 
 
Misschien is het ook wel interessant om naar die tijd terug te kijken, naar uw beginperiode als koorlid 

 
Eigenlijk wilde ik op mijn 18e al lid worden van het koor. Veel eerder 
ging gewoon niet want je moest een mannenstem hebben. Maar ik 
moest nog twee jaar wachten wegens plaatsgebrek op het oksaal. 
Het was namelijk zo, dat het grotere deel ervan bezet was met 
stoelen voor de grote boeren, de veldwachter en de burgemeester.  
 
Wat brengt u nu ertoe om met het dirigeren te stoppen? 
U bent niet jong meer, maar wel geestelijk en lichamelijk 
behoorlijk vitaal 
 
Kijk, ik stop met pijn in het hart; trouwens ook al omdat een aantal 
koorleden heeft aangegeven te willen stoppen. Maar ik wil ook niet 
wachten totdat ik niet meer kan. We hebben met het koor heel fijne 
jaren gehad. Op Caeciliafeesten werd gegeten, gedronken en 

gezongen en vroeger ook menige sketch opgevoerd. Dat was reuze gezellig. Maar goed, Kerstmis dit jaar zal voor mij de laatste keer 
zijn. Aan alles komt een einde. 
 
Parochie St. Martinus van Itteren is Jef Winkens veel dank verschuldigd.  Niet alleen omdat hij er 71 jaar koorzanger was en 
meer dan 20 jaar dirigent, maar daarnaast heeft hij zijn technisch vakmanschap ten dienste gesteld door diverse 
interieurstukken voor de kerk te maken. Ook heeft hij 70 jaar lang de zorg en het onderhoud van de kerkklok op zich genomen! 
Week-in-week-uit heeft hij de gewichten voor het loopwerk en het slaan van de klok handmatig opgedraaid.  
 

Op zo iemand kan een parochie bouwen en vertrouwen! 

Pastoor Horsch, Jef Winkens en Guus Horssels. 
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Oud-Caberg,  
Caberg, Malberg, Malpertuis, Pottenberg, 

Hazendans, Daalhof, Mariaberg, Campagne en 
Wolder 

 
 
 

“KERSTMIS 2021” 
 
In de federatie Johannes Paulus II zullen wij zeker weer kerst gaan vieren. Dit jaar zullen wij deelnemen aan de kribbetocht in 
Wolder. Als kerk zullen wij een speciaal programma hebben op 23 december vanaf 17.00 uur tot en met 19.00 uur. Zodra u de 
kerk betreedt zult u worden begroet door Maria en Jozef met het kindeke Jezus. U vervolgt uw tocht door de kerk welke sfeervol 
is versierd en waar de kerstliederen u tegemoet zullen komen. Op weg naar de kerststal zal u in het dialect of in het Nederlands 
een modern kerstverhaal worden verteld. Bij de kerststal kunt u een kaarsje aansteken en als u de kerk weer verlaat zal u een 
traktatie worden aangeboden. Natuurlijk dit alles onder voorbehoud dat het ook met de dan geldende coronamaatregelen kan.  
 
Verder kunt u in alle onze kerken terecht voor de kerstvieringen. De tijden hiervan kunt u vinden op een andere plaats van het 
dekenaal nieuws.  
 

Taizévieringen gaan weer van start 
 
We mogen weer zingen in de kerk, dat is het moment om weer te starten met een nieuw jaar 
Taizévieringen. Dit seizoen gaan we 6 vieringen organiseren, telkens op donderdag tussen 19.00 uur en 
20.00 uur in de kerk van Daalhof. Na de viering gaan we naar de dagkerk om nog een kopje koffie of thee 
te drinken en nog even gezellig na te babbelen. 
De eerste Taizé avonden zijn do. 13 januari, do. 24 februari, do. 7 april, do. 19 mei en do. 30 juni. 
Telkens om 19.00 uur in de kerk van Daalhof. 
 

Beeldjes geplaatst in de kerken van de federatie 
 

In het weekend van 9 en 10 oktober hebben wij onze federatie officieel toegewijd aan 
Johannes Paulus II. We hebben in iedere kerk een beeldje geplaatst van deze Heilige. 
Ze hebben nu in alle kerken een mooie plaats. In Eucharistisch gebed bidden wij voor 
voorspraak van de patroonheilige van de kerk waar we de mis vieren en de 
voorspraak van Johannes Paulus II, patroonheilige van de federatie. Wij danken 
Roderick van Attekum die deze beeldjes vanuit Rome naar ons heeft gebracht. Dit 
laatste geldt alleen voor de beeldjes in Wolder, Daalhof en Oud- Caberg. In Malberg 
was al een beeldje aanwezig in de dagkapel. Deze heeft nu een plaats gekregen in de 
kerk.  
 

Groot feest in Wolder op 10 oktober  
 
Op zondag 10 oktober hadden wij groot feest in de 
kerk van Wolder. Zuster Johanna vierde haar 
50-jarig professiefeest. De zuster is werkzaam als 
Catechiste in onze federatie. Haar werkveld ligt 
vooral in de diaconie. Ze bezoekt veel mensen in 
Wolder en Daalhof. Ze zorgt samen met anderen 
voor kaarten voor zieken, met Pasen en Kerstmis 
voor zieken en eenzamen. Ze is niet weg te denken 
uit onze parochies. Daarom heeft ze van de 
federatie een mooi schilderij gekregen met daarop 
een afbeelding van Wolder. Het bijzondere is dat dit 
schilderij gemaakt is met bier en wijn. De 
kunstenaar is Mathy Engelen uit Lanaken. 
Zuster Johanna, namens de federatie van harte 
gefeliciteerd en bedankt voor al uw werk. 

KOMT NOG TEKST 
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LICHTJESAVOND OP ALLERZIELEN IN WITTEVROUWENVELD  
DINSDAG 02 NOVEMBER  
 
In de OLV van Lourdeskerk in Wittevrouwenveld werden dinsdag 2 november jl. (Allerzielen) de overledenen van het afgelopen 
jaar herdacht in de viering die om 19.00 uur begon. Voor alle overledenen, waarvan men vanuit de parochie afscheid heeft 
genomen, werd een kaars aangestoken ter nagedachtenis aan hen, en tot troost en steun voor de nabestaanden. 
Na de viering om 20.00 uur startte de lichtjesstoet naar het kerkhof, waar de Dela traditiegetrouw ervoor gezorgd had dat het 
hele kerkhof met wel duizend fakkels verlicht was. Na een kort gebed bij het kruis werden de graven gezegend. Behalve de Dela 
doen er altijd heel veel mensen mee en ook de Gele Rijders zorgden voor een sfeervolle avond.  
Bij de Dela en in de kerk aan het begin van de mis kreeg men kaarsen uitgedeeld om op de graven te zetten.  
Na afloop was er koffie. Het was een heel bijzondere avond. De processie van de kerk naar het kerkhof ging via Voltastraat, 
Stadhoudersstraat, Aartshertogenstraat en Pastoor Jacobsweg naar begraafplaats Oostermaas.  
 
In eerste instantie wilde de DELA dit jaar niet meedoen, maar de vele reacties van de mensen heeft de DELA van mening doen 
veranderen. Lichtjesavond in het Vrouwenveld op Allerzielen is een begrip, daar moet je niet aankomen. 

 
 

DE LAATSTE ACTIE VAN ‘VRIENDJE VOOR EEN TIENTJE’ 
 
Op zondag 7 november werd een groot benefietconcert in de Lourdeskerk gegeven om de laatste 10.000 euro voor de nieuwe 
verwarming bij elkaar te krijgen. De nieuwe verwarming brandt al en met Kerstmis zal het heerlijk warm zijn in de kerk. 
 

Het volgende bericht stond in De Limburger van 15 november: 
 
De Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk in Maastricht krijgt een nieuwe verwarming. 
De afgelopen maanden werd met acties geprobeerd de 40.000 euro die na een bijdrage 
van de Provincie Limburg nog daarvoor nodig was, binnen te halen. Veel mensen 
werden ‘vriendje voor een tientje’. Een in samenwerking met Roots Unlimited opgezet 
benefietconcert afgelopen week – met onder anderen Frans Theunisz, Eric Ghelen en de 
band U Rock – wist de laatste benodigde euro’s binnen te slepen. 
 
 

 

COMMUNIE 3 OKTOBER 
 
De Communie was heel laat dit jaar, pas op 3 oktober en er was slecht weer, dat was veel pech 
met alles wat ook daarna in het Wittevrouwenveld is gebeurd: met onze jongerenwerker en een 
aantal uitvaarten van soms hele jonge mensen. In de week van 15 tot en met 19 november 
hebben we zelfs de kerk open gezet tussen 12.00 en 13.00 uur om de leerlingen en de docenten 
en alle andere mensen die begaan zijn, met het overlijden door een tragisch ongeval van een 
scholier van het Sint-Maartenscollege, om hen de kans te geven in de grote pauze even de kerk 
binnen te lopen. Wij branden een kaars tegen het verdriet als teken van troost en hoop.  
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Toelichting bij het Psalmenproject: 
 
Elke woensdagavond wordt één psalm voor gelezen Uit : Altijd hetzelfde lied/150 psalmen bewerkt en toegelicht (Gerard 
Swüste) en na een klein en korte toelichting afgesloten met een Gedicht bij psalm 60 Uit: Een knipoog van u zou al helpen van 
Karel Eykman. Tevens tonen we dan de bij die Psalm betreffende tekening die Sjef Hutschemakers heeft gemaakt. 
Alles is te volgen via onze streaming www.kerkkomnou.nl/psalmen en alle uitzendigen zijn terug te vinden op ons YouTube-
kanaal. 
 

LEZING OVER HET LAATSTE 
AVONDMAAL VAN  
LEONARDO DA VINCI 
 

De maker van dit schilderij op ware 
grootte van het laatste avondmaal van 
Leonardo da Vinci Peter Slegers wil op 
dinsdag 30 november een lezing geven 
over dit schilderij dat noch een 
schilderij noch een fresco is. Tenminste 
als Corona het ons toestaat. 
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Teksten en afbeeldingen met dank aan Pastor 

Mattie Jeukens. 

Beste mensen, 

December is de maand van Advent en Kerstmis. Dit jaar hebben wij het thema “Aan de 
mensen van Goede wil” gekozen. Alle mensen zijn in principe goede mensen, zo zijn zij 
geboren, maar  mensen groeien in hun eigen leven. Zij maken keuzes en veranderen.  
Wat is de wil en gedachte van de mensen? Dat weet niemand. Alleen God weet alles, 
Hij ziet alles. De mensen van Heugemerveld die ik heb leren kennen,  zijn heel goede 
mensen. Veel van hen komen iedere donderdag naar “LA BELLETTSA” voor spelletjes, 
koffie en thee te drinken en andere activiteiten. Een keer per maand eten ze samen of 
ze maken een uitstapje. Sinds juni ben ik als kapelaan in dit gebied actief. Ik ga iedere 
donderdag naar hen toe en spreek ik met mensen. Soms serieus maar ik maak ook 
grapjes. Ja, ik doe ook mee met de spellen. Soms win ik zelfs! Het samenkomen vind ik 
een heel mooi initiatief. De mensen zijn blij en dankbaar.  Vooral de  oudere en 
eenzame mensen. We zijn er ook mee begonnen om samen te bidden; een voorbede, 
een Wees gegroet en een Onze Vader  met afsluitend een zegen. Zo bidden wij samen 
en voor elkaar; voor de gezonden, de zieken en de overledenen. De komende weken is 
er speciale aandacht voor de advent.  En 18 december eten wij samen;  een  eenvoudig 
kerstdiner, als de maatregelen het toelaten. Dat vind ik een goed idee. Terug naar het 
thema van goede wil. Ik zie in de wil van deze mensen, ook de Goede Wil. Als wij zo 
samen komen worden wij niet eenzaam. Zo maken mensen kennis met elkaar, wordt 
het gezellig en delen wij het leven. In die Goede Wil is God ons nabij. Welkom op 
donderdag bij La Bellettsa. 

Zalig Kerstfeest,  
Kapelaan Arockia Austin  

 

Deken John Dautzenberg kapelaan? 
Jawel, kapelaan van de Tempeleers.  

Het is een hoge eer die mij te beurt 
gevallen is en nog wel ‘voor het 

leven’. 

Iedere donderdag naar “LA BELLETTSA” voor 

spelletjes, koffie en thee te drinken en andere 

activiteiten. 

http://www.kerkkomnou.nl/psalmen
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TOEKOMSTIGE FEDERATIES: 
 
Federatie Centrum (cluster 1+2) 
Parochie OLV ten Hemelopneming, H. Petrus en Allerheiligste Verlosser, H. 
Petrus (cluster 2), H. Martinus (cluster 1), H. Servaas en H. Matthias (cluster 
1). 
 
Federatie West (cluster 3+4+5) 
Parochie H. Theresia en H. Jozef (cluster 3), H. Anna-Lambertus (cluster 3), 
H.H. Petrus en Paulus, Onbevlekt Hart van Maria, San Salvator, H. Hart van 
Jezus, H. Christoforus, De Vier Evangelisten, O.L.V. van Goede Raad, Christus 
Hemelvaart (clusters 4+5). 
 
Federatie OOST-2 (cluster 6): 
Parochie OLV van Lourdes, H. Familie, Guliëlmus (en uiteindelijk H. Johannes 
de Doper, Ant. van Padua (Nazareth), H. Hart van Jezus, H. Joannes Bosco. 
 
Federatie OOST-1 (cluster 7): 
Parochie St. Petrus Banden, H.H. Monulphus en Gondulfus, H. Walburga, 
H.Michaël, H. Ant. van Padua (Scharn). 
 
Federatie Meerssen (cluster 9):  
Parochies van cluster 8: H. Bartholomeus, St. Jozef Arbeider, H. Hart van 
Jezus 
Parochies van cluster 9: H. Agnes, H. Martinus, H. Onbevlekt Hart van Maria, 
H. Catharina 
Parochies van cluster 9: H. Cornelius, H. Martinus (en voorlopig nog H. 
Johannes de Doper, H. Antonius van Padua (Nazareth) uit cluster 6. 

 

KANS GROOT DAT KERK BELFORT IN MAASTRICHT WORDT VERKOCHT  
door Joos Philippens in De Limburger 

 

 
 

De St.Jozefkerk aan de Peymeestersdreef in Belfort. 
 

Er is een gerede kans dat de St. Jozefkerk in Maastricht dicht gaat. Het kerkbestuur praat over verkoop  
van het gebouw in de wijk Belfort aan een instelling voor opvang van dementerende ouderen. 

 
Na de Tweede Wereldoorlog werden in Maastricht in een kort tijdsbestek zogeheten parochiewijken uit de grond gestampt, tot de 
stad veertig rooms-katholieke kerken telde. Kort daarop trad de ontkerkelijking in. Het aantal kerken is nu te groot voor het aantal 

gelovigen dat er gebruik van maakt. 
Daarom worden parochies in het dekenaat Maastricht-Meerssen geclusterd om kosten zo veel mogelijk te delen en de erediensten 

in stand te houden. Maastricht-West loopt qua intensieve samenwerking voorop. 
Begin dit jaar werd bekend dat de St. Theresiakerk (Biesland) de nieuwe repetitieruimte wordt van het orkest philharmonie 

zuidnederland. De missen verhuizen naar de dagkapel. Maar dat alleen blijkt niet voldoende om de financiën op orde te krijgen. 
„Wij teren al jaren in op onze reserves en de bodem is nu in zicht,” schrijft het kerkbestuur dat ook de St. Jozefkerk in Belfort onder 

haar hoede heeft. 
De landelijk opererende organisatie Martha Flora die huisvesting biedt aan dementerende ouderen, zoekt in Maastricht een 

definitieve plek. Voormalig zorgcentrum Molenhof is maar tijdelijk te huur, omdat het academisch ziekenhuis daar zorgafdelingen 
gaat onderbrengen. 

Martha Flora wil de St. Jozefkerk kopen, een modernistisch gebouw uit 1976 van architect Ben Verheij, doosvormig en met hout 
bekleed. „In een aantal gesprekken is de verkoop van de kerk serieus besproken,” schrijft het kerkbestuur. „We achten de tijd rijp 

om de parochianen te informeren.” 
Als de verkoop dit jaar rond komt, dan stopt de kerkfunctie in de St. Jozefkerk per 1 juni 2022. Het kerkbestuur praat met de 

Kennedyschool over het houden van missen in de nieuw te bouwen aula van de school. 
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