Jaargang 68 nr.14

7 juli

Paus Franciscus
Hij nam als Paus de
naam Franciscus aan,
zal hij ook als een Franciscus
van Assisi door het leven gaan!
Door als paus eenvoudig
te gaan leven,
en hierdoor het goede
voorbeeld te geven.
De betekenis van deze
naam doet mij al goed,
Franciscus betekend:
frank, vrij en moed.
Ik hoop dat dit ook centraal
mag staan in u leven,
dat u dit mag doen zolang u
God nog geeft te leven.

GIELKESMERRET GIELKESBRONK SCHARNERBRONK MANUS

Rara, wat hebben zij gemeen? Maar 2 van de 4 heten Bronk, is
het dat? Of is het de markt die bij Manus en de Gielkesmerret is,
trouwens 7 juli is Gielkesmerret en ben ik er niet. Wel jammer,
maar het is beter om Gielkesmerret toch maar niet te houden de
dag voor Manus. Maar nu zit ik op een zij spoor. Wat hadden die
4 nu gemeenschappelijk? Eigenlijk zou ik er ook nog Pinkpop bij
willen zeggen, maar de regel was al vol en de kop heeft ook al
een kleiner letter. Maar ik zal het maar meteen zeggen en geef
maar commentaar als het niet zo is. Alle 4 en met Pinkpop erbij
alle 5 ,zijn festivals waar veel mensen komen, waar het gezellig
is, waar een pilsje gedronken wordt of iets anders, waar muziek
is, waar mensen goede zin hebben en waar alle generaties door
elkaar heen lopen van jong tot oud. Je ziet er alle leeftijden, al
moet ik wel constateren dat ‘mijn generatie’, wat dat ook mag zijn,
een beetje in de meerderheid is. En dat vind ik wel leuk, want dat
heeft mij de ogen geopend. Of ik daarmee de waarheid ontdekt
heb, is een tweede. Wat die waarheid betreft, toch opnieuw even
tussendoor, want dat vond ik wel een goeie! Op woensdag 27 juni
had de krantenbezorger (dank je wel) een Trouw bij mij in de bus
gegooid omdat hij die over had. Trouw is de krant van de
‘gelovigen’! Dus de bezorger heeft natuurlijk gedacht, want die
wist dat, dat zal Mattie wel leuk vinden en hij vond dat ook leuk,
mede door een prachtige zin die Stevo Akkerman aanhaalde in
een stukje over Atheïsme. Hij haalde een uitspraak aan van
Vaclav Havel: “Kies het gezelschap van degenen die de waarheid
zoeken, maar ren weg van degen die haar hebben gevonden”. Dé
waarheid pretendeer ik niet gevonden te hebben. Ik kijk wel uit,
maar er is me wel iets duidelijk voor de geest komen staan. Wat
dan? Dat wat op die festivals gebeurt eigenlijk niets anders is dan
wat vroeger in de kerk gebeurde. Het is met een duur woord:
‘liturgie’. Het is een ritueel gebeuren van praten drinken, lachen,
zingen, kijken en gezien worden. Precies mijn generatie was het
die de kerk als groep is gaan verlaten en die vind je dus misschien
daarom er het meeste. Want net als in de liturgie van de kerk gaat
het om saamhorigheid en verbondenheid. Iets wat iedereen op
zijn tijd, al is het maar even wil voelen. pastor Mattie Jeukens ofm.

FRESCO’S
Met enige huiver schrijf ik er over. Fresco’s weet u wat dat is?
Vrome wandschilderingen, zult u denken en dat is ook zo, maar
het is meer. Fresco’s zijn mij in de loop der jaren dat ik in Italië
kom, steeds meer gaan bekoren. Van ‘zoete’ en ‘vrome’ plaatjes
begon ik er opeens van alles in te zien. De grootste luxe elk jaar
is dat bij alles wat ik doe, ik één week naar Italië mag om deze
Fresco’s te bekijken. Ik doe dat niet graag alleen. We zijn altijd
met een busje gegaan en daarin is plaats voor maximaal 9
personen. Dat is niet veel, maar toch ook wel weer veel, want hoe
kom ik aan nog 8 andere personen die dit avontuur mee willen
maken? De frescoreis is van 7 tot en met 13 oktober. Op dinsdag
4 augustus om 20.00 uur is er een informatieavond op de pastorie
Edisonstraat 2. Van harte welkom als je belangstelling hebt en
geïnteresseerd bent in klassiekers van onze kunst.
NIET VERGETEN
U weet het al: 15 augustus is Maria ten Hemelopneming. In
Maastricht spreekt men van Sint Marie. Altijd hebben wij dan om
10.30 uur een feestelijke viering en al jaren zorgt Mia dat er een
Kroedwesj is. Zij is ook dit jaar al weer lang begonnen met alle
voorbereidingen.
MANUS VAN ALLES: EEN SUCCES
Hoeveel koppen zuivere koffie we op het Vredesplein geschonken
hebben weet ik niet, maar wel dat het er veel waren. Om 08.15
uur stonden de eerste helpers al in mijn tuin om de party tent op
te zetten. Ruim voor half 10 waren al bijna alle zangers van de
Mastreechter Staar aanwezig, volgens mij ook op de geur van
verse koffie afgekomen. Tjonge wat zijn wij toch geluksvogels dat
we dat hier allemaal mee mogen maken. De Staar die met Guus
Mewis 5x achter elkaar voor 33.000 mensen hebben opgetreden
in het PSV stadion, dan hier bij ons voor een volle kerk en voor
niets, alleen voor een vrije gave in de collecte. Het weer werkte
gelukkig mee: gelukkig geen regen, en ook niet te warm. Het was
een heerlijke ontspannen sfeer. Dank aan een ieder die heeft
meegeholpen. Geweldig!

MARIAKAPEL OP OOSTERMAAS
Een kapel bouwen heeft meer voeten in de aarde dan ik
aanvankelijk had gedacht. Daar komt toch heel wat bij kijken en
elke keer is wel weer iets, wat je zicht veranderen doet. Maar het
idee van een ‘zevenhoek’ is uniek omdat het niet kan en toch
mogelijk is. Dat is dus net als die kapel op Oostermaas, een
kerkhof dat het eigenlijk niet meer gebolwerkt krijgt als iedereen
zich maar laat cremeren, maar er toch nog is, zelfs ondanks het
onkruid, dat alles lijkt te overwoekeren, zelfs het gezonde
verstand. Oostermaas is dus gewoon uniek.
VRIENDEN VAN OLV VAN LOURDESKERK
Wist u dat u de OLV van Lourdeskerk kunt steunen? Uw steun
hebben we hard nodig. Wij als kerk moeten het doen met wat de
mensen, u dus, ons willen geven: IBAN (Rekeningnummer) NL51
RABO 0156 3720 61 t.n.v. Vrienden van de OLV van Lourdes te
Maastricht.
Een kerk is wat het is een verzameling van mensen die het goede
willen. Wat zou het anders kunnen zijn?
WAT HEB JE NODIG OM MENS TE ZIJN?
Naar aanleiding van afgelopen dagen, denk ik dat je voetbal nodig
hebt om mens te zijn. Elke dag 4 wedstrijden op tv en daarna nog
eens uitgebreide commentatoren. Alleen, soms bekruipt me het
gevoel dat mannen voetbal nodig hebben om mens te zijn. En de
vrouwen dan? Bij al die commentatoren zie ik maar zelden een
vrouw! Dat roep dan weer de vraag bij me op: “Hebben vrouwen
andere dingen nodig om mens te zijn dan mannen?” Wie kan me
hier bij helpen?
GAAN TROUWEN:
Op 7 juli a.s. 07 – 07 – ‘17 gaan in de OLV van
Lourdes om 13.00 uur trouwen Richard Huydts en
Manuela Stitzinger uit de Keizer Ottostraat. Het is
een bijzondere dag. Zij zijn dan 12,5 jaar samen en hebben 3
kinderen; Romy, Tyler en Djaslin. Met het ja-woord voor het altaar
bevestigen zij wat zij al zijn, namelijk voor hun leven lang met
elkaar verbonden in goede en kwade dagen in ziekte en

gezondheid, in voor- en tegenspoed, in armoede en rijkdom. Maar
rijk ben je als iemand ja tegen je durft te zeggen.
GEDOOPT:
Op zondag 17 juni zijn in de OLV van Lourdeskerk gedoopt:
Gilvano Allard, de zoon van Gino en Wendy Allard –
van der Schaft uit de Gebroeders Moorsweg 12 in
Maastricht en het broertje van Dani, Shania en Angeline;
Thomas Praster, de zoon van Roy en Carla Praster uit de Bur.
Wolsstraat 7 in Sint Geertruid;
Vayenn Koch, de dochter van Kevin en Rowena Koch – Mulkens
uit de Emmausstraat 37 in Maastricht;
Yereno en Ivana, zoon en dochter van David en Kelly Heijenrath
Siegmund uit de Kasteel Hillenraadweg 60 en broer en zus van
Milan
Dat hun opname in de geloofsgemeenschap ons allemaal
tot zegen mag zijn.

OVERLEDEN:
Op de Koepelhof is op vrijdag 15 juni Fie(ke)
Speelmans – Rassin overleden 88 jaar oud. zij is
getrouwd met Charles Speelmans. Als Charles sterft in
1976 is Fie pas 48 jaar oud en zij blijft kinderloos achter.
Zij valt dan terug op haar ouders die in Wyck wonen en
die zij op alle mogelijke manieren helpt en bij staat. Fie
is ook actief als vrijwilliger in het ouderenwerk en zo leert
zij Otto kennen. Hij is ouder dan Fie, maar het klikt. Maar
ook Otto sterft en dan ontmoet zij Jean. Als zij een relatie
begonnen zijn, blijkt Jean Parkinson te hebben. Voor hem
verhuist zij van de Frankenstraat naar een appartement in
Heugemerveld. Maar Jean moet opgenomen worden en zij
bezoekt hem trouw elke dag, totdat hij komt te overlijden. Dan lijkt
Fie zich te herpakken, maar zij krijgt toch steeds minder haar

leven op de kaart en er wordt Alzheimer geconstateerd. Fie heeft
gelukkig genoten van het leven. Het er op haar manier goed van
genomen. Haar uitweg was muziek en zingen. Zij is jarenlang lid
geweest van ons Theresiakoor. Daarnaast is zij haar leven lang
zorgzaam geweest voor wie op haar pad kwamen. Op dinsdag 19
juni hebben we in kleine kring afscheid van Fie genomen in de
OLV van Lourdes waarna de crematie in Geleen was.
Dat de overledenen mogen rusten in vrede, bevrijd van alles wat
het leven hier voor hen onmenselijk maakte.
DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L.VROUW VAN LOURDES
Zaterdag 7 juli
19.00 Corrie Coolen / Laurent Ritchie / Anja Verbert / Ber
Haagmans / Bella Habets – Bronckers / Miets Buncke –
Romans / Ernestine Vleugels , Madeleine Vleugels, Maria
Görtz – Vleugels
Zondag 8 juli
Veertiende Zondag door het jaar
10.30 Jaardienst echtelieden Bollen – Brouwers / Luc
Castermans / Trees Vaessens – Serrarens / Eveline Hindi
/ Tiny Borghouts – Vrijens / Hannie Vleugels – Quax /
Broeder Cunibert ( Piet van Bree ) / Mat Paulssen
Maandag 9 juli
H.H.Martelaren van Gorcum
09.00 Voor het Onbevlekt Hart van de H.Maagd Maria
Dinsdag 10 juli
09.00 Cor Kanters
Woensdag 11 juli
18.30 Rozenkrans
19.00 Treeske van der Meulen - Custers
Zaterdag 14 juli
19.00 Johannes en Ans Smeets – Willems / Miena Koch –
Damen / Lenie Lion / Gerard Cruts / Liesbeth Remmers –
Muller / Paula van den Broek – van der Meys
Zondag 15 juli
15e Zondag door het jaar
10.30 Jaak Mulkens en Truus Mulkens –Cornelissen / Mat
Heugen / Thei Smeets / Mayke Loffeld – Mertz / Henny
Merken – Crijns / Els Dzon – Frosch / Jes Mulkens –
Verbert

Maandag 16 juli
09.00 Frans Horsmans
Dinsdag 17 juli
09.00 Broeder Sigismund Tagage
Woensdag 18 juli
18.30 Rozenkrans
19.00 Jan van Rooy
Zaterdag 21 juli
19.00 Ber Slangen / Annie Beckers – Sorge / Paul Winckers /
Herman Steinbach / Tinie Wilhelmus / Wilma van Golde /
Guillaume Steinbach / Marieke Smeets – Custers
Zondag 22 juli
16e Zondag door het jaar
10.30 Jaardienst Lambertus Bollen / Andre Haustraete / Jo van
Helvert en Netta van Helvert – van Es / Tonny Thewissen
en Cecile Thewissen – Sevenants / Gerrit Grit en Sylvia
Haan - Grit
----------------------------A P O T H E E K-----------------------------Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: APOTHEEK
MAASTRICHT UMC+ (azM), P. Debyelaan 25, Maastricht, tel. 043-387
17 50
HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND UMC+ (azM):
P. Debyelaan 25, tel: 043-387 77 77

BUURTBRÖK
De Buurtbrök is open op werkdagen van 12.00 -16.00u.
SACRISTIE OLV VAN LOURDES
Eucharistie op maandag en dinsdagmorgen om 09.00u en op
woensdagavond om 19.00u en om 18.30u de Rozenkrans;
Yoga op maandag van 10.00 tot 11.00u;
Meditatie: Iedere 2e donderdag en 4e donderdag in de maand van 19.30u tot
20.30u in de traditie van Zazen. (niet in juli en augustus: vakantie)

Toch nog even omdat de inkosten niet gelijk oplopen met de uitgaven:
IBAN (Rekeningnummer) NL51 RABO 0156 3720 61 t.n.v. Vrienden
van de OLV van Lourdes te Maastricht.

