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Dekenaal Nieuws 
 

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

Email: dekenaat.maastricht@gmail.com 
 

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

 

Tweeënveertigste jaargang, nummer 3, najaar 2016 

 

 

Uitgave van het Dekenaat Maastricht 
 

Redactie: dekenaatsbestuur 

 

Verspreiding: via de parochies en per mail 

Wie graag Dekenaal Nieuws per mail wenst te 

ontvangen kan dit kenbaar maken door een mail 

te sturen aan: dekenaat.maastricht@gmail.com 

 

Bestuur Dekenaat Maastricht: 

Voorzitter: Deken J. Dautzenberg 

Vicevoorzitter: Pastoor J. Honings 

Secretaris: E. van Berlo 

Penningmeester: W. Eurlings 

Leden: 

W. Wolters, P. Geelen 

Adviserend lid: Pastoor P. Backus 

 

Bank ABN: 

IBAN: NL 14ABNA 023 11 66 052 

t.n.v. Dekenaat Maastricht 

 

 

VOORWOORD 
 
Voor rouwen staat geen tijd. Het 
overlijden van Deken Hanneman ligt 
inmiddels al enkele maanden achter 
ons. Dit nummer van het DN is vooral 
bedoeld als een In Memoriam.  

 
Wat het gemis van een dierbare is, 
dringt vaak in volle omvang pas veel 
later door. Als pastoor hoor ik het 
vaker wanneer iemand geruime tijd na 
het overlijden van een dierbare zegt: 
‘Het is alsof het gemis steeds erger 
wordt’. Voor rouwen staat geen tijd. 
Ondanks alle goedbedoelde boekjes 
over ‘rouwverwerking’. Die term is 
misleidend. Alsof je iets kunt doen 
waardoor op een bepaald moment het 
verlies verwerkt is.  

 

Deken Hanneman zal altijd in onze 
gedachten blijven zoals ieder daar 
de persoonlijke herinneringen aan 
heeft. In dit DN treft u daar enkele 
voorbeelden van aan. Het mag ons 
goed doen in het verdriet om nog 
eens de foto’s te bekijken en de 
verhalen te lezen.  
De bisschop van Roermond heeft 
inmiddels pastoor John Dautzenberg 
benoemd tot nieuwe pastoor van de 
Sint Servaas- en HH. Anna-Lamber-
tusparochie en daarmee ook tot 
nieuwe deken voor het Dekenaat 
Maastricht. Op 6 november werd hij 
geïnstalleerd in de Sint Servaas-
basiliek en een week later in de 
H. Annakerk. Hem heten we van 
harte welkom in ons midden. 
We hopen dat hij gauw zijn weg 
mag vinden in Maastricht en dat hij 
voor en na met alle parochies 
persoonlijk mag kennismaken.  
Maastricht blijft in beweging. 
De Noorderbrug is toe aan groot 
onderhoud en de weg naar de 
parochiefederatie Maastricht West 

Mgr. Deken Mathieu Hanneman (*1950-✝2016)

 Pastoor-Deken John Dautzenberg 

mailto:dekenaat.maastricht@gmail.com
mailto:dekenaat.maastricht@gmail.com


 
 

 

P
ag

in
a 

 T
w

e
eë

n
ve

er
ti

gs
te

 ja
ar

ga
n

g,
 n

u
m

m
er

 3
, n

aj
aa

r 
2

0
1

6
 

2 

 

kent hierdoor oponthoud. Daar gaat de 
pastoor, Hugo Gerfen na vele jaren 
pastoor te zijn geweest in Caberg, 
Malberg, Malpertuis en Pottenberg, nu 
als geestelijk verzorger werken in een 
Belgisch ziekenhuis. Hem wensen wij 
alle goeds bij zijn nieuwe taak!  
Zodra de nieuwe tunnel open is, kun je 
vanuit verschillende wijken veel sneller 
de stad uit. Roermond is dan 5 minuten 
dichterbij. Daar werden op 29 oktober 
vijf diakens gewijd in de kathedraal. 
Drie van hen zijn voor ons Dekenaat! 
Kees Bekker woont in Daalhof. Broeder 
Geraldo de Vasconcelos is lid van het 
Oratorium in Wyck en Kapelaan Henyer 
Garcia Leon gaat aan de slag in de Sint 
Servaas en HH. Anna-Lambertus-
parochie.  
Met dankbaarheid gaan we de toe-
komst tegemoet.  
Kijkend naar diezelfde toekomst zal het 
onwaarschijnlijk zijn dat we in 
Maastricht het huidig aantal parochie-
kerken overeind kunnen houden. 

In het Heugemerveld heeft het 
kerkbestuur onlangs deze realistische 
conclusie moeten trekken en is aan het 
bisdom gevraagd om de kerk aan de 
eredienst te onttrekken.  
Belangrijker dan stenen zijn mensen. 
De kerk die Jezus heeft gesticht bestaat 
vooral uit mensen en wordt geleid door 
de heilige Geest. Het belangrijkste 
nieuws uit het dekenaat bestaat uit die 
gewone kleine interacties tussen 
mensen. Daar waar mensen goed zijn 
voor elkaar, de helpende hand bieden 
of elkaar in nood nabij zijn. Overal waar 
mensen zich laten inspireren door de 
Blijde Boodschap. Dat is de zekere 
toekomst van ons dekenaat. We hopen 
dat u dit DN weer helemaal ‘verslijt’ en 
dat u reeds uitkijkt naar het volgende 
nummer. Tegen die tijd heeft de 
nieuwe Deken zijn eerste draai in 
Maastricht gevonden en zullen we 
uitgebreid hierbij stil staan.  
 
Het DN maken we samen!  

Blijft u kopij aanleveren? Graag! 
Het DN en het hele dekenaat: we 
maken het samen! 
 
Nawoord: Wat dat samen maken 
betreft: ik denk dat een woord van dank 
en waardering op zijn plek is aan de 
heren emeriti priesters. Wist u dat er 
nogal wat kerken zijn waar de 
weekendvieringen door deze priesters 
worden gedaan? Zonder hen zouden de 
helft van de kerken in Maastricht in de 
problemen komen. En dan hebben we 
het nog niet over vervangingen en 
uitvaarten. Dank u wel voor uw ijver en 
enthousiasme! Met het alsmaar 
opschuiven van de pensioenleeftijd bent 
u ook nog eens profetisch bezig voor de 
jongere generatie! 
 
Pastoor Jack Honings 
Vice-voorzitter Dekenaat Maastricht    

 
 
 
 

Deken Hanneman in memoriam 
 

In april 1991 kwam deken Mathieu 
Hanneman van Horst naar Maastricht. 
Op 9 mei was het Hemelvaartsdag en 
dus eerste H. Communie in de 
St.-Servaas. 
Op de Aloysiusschool, waar ik werk-
zaam was en de Montessorischool 
waren de voorbereidingen op lange 
termijn verricht. Bij de eerste 
praktische oefening in de St.-Servaas-
basiliek maakten mevrouw Irene 
Husson en ik kennis met de nieuwe 
deken. 
Heel vriendelijk zoals we verder zouden 
ervaren zei hij tot ons: ´Zeg maar hoe 
het hier gaat’, en met een glimlach ´ik 
moet het nog leren’. Vanaf dit eerste 
contact verliep alles rustig en 
vlekkeloos.  
Tot 1999 heb ik in de voorbereiding van 
de Eerste Communie in de 
St.-Servaasbasiliek met de deken en de 
verschillende kapelaans mogen 

samenwerken. De deken kon goed 
inspelen op de kinderen en nam ook de 
tijd voor een gesprekje met hen, dat 
vond ik bijzonder. 
Vanaf september 1999 was ik 
werkzaam in de Parochie San Salvator 
en H.H.Petrus en Paulus omdat Pastoor 
Linke met emeritaat was gegaan. Twee 
keer per jaar was er contact met de 
parochiepriesters o.l.v. Deken 
Hanneman. 
 
Na de Kairosopleiding ( opleiding tot 
catechist in Roermond) kregen we een 
spiritualiteitsgroepje aangewezen. Om 
de paar maanden kwamen we dan met 
een aantal catechisten uit Maastricht 
en omgeving bij Deken Hanneman. Hij 
had dan een Evangelietekst of een tekst 
uit de bijbel. Aan de hand daarvan 
baden we, wisselden dan van 
gedachten en konden we ook situaties 
bespreken. De Deken had voor ieder 
een luisterend oor, wist te relativeren 
en ons te bemoedigen. Deze avonden 

werden door iedereen gewaardeerd. 
In 2011 toen de Deken ziek werd, 
vonden we het jammer dat deze 
bijeenkomsten niet meer konden 
doorgaan. 
 
In de tijd dat we geen pastoor hadden 
in Wolder kwam hij ook wel eens de 
Eucharistie vieren in de communiteit 
met Zr Adelberga.  
Hij is altijd verbonden gebleven met de 
gemeenschap en heeft ons in Hoeselt 
zelfs nog bezocht. 
Hij zou nog eens terugkomen om in de 
tuin te kunnen zitten en genieten van 
de rustige plek met de vijver. 
We hopen dat hij nu in de hemel bij de 
Lieve Heer mag zijn en van een tuin kan 
genieten die bij hem past. 
Dank u voor wie u voor ons, 
Aloysiusschool: kinderen en ouders, 
catechisten, zusters van de 
Voorzienigheid geweest bent. 
Nu ik dit schrijf zou Deken Hanneman 
40 jaar priester zijn en wel met hart en 
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ziel. Laten we dan bidden om gezinnen 
waaruit priester- en kloosterroepingen 
kunnen voortkomen om het Rijk van 
God, een rijk van vrede en 
gerechtigheid te laten gebeuren. 
 
Zr Johanna Fiddelaers,  zr. v. d. 
Voorzienigheid van Ruillé sur Loir 

 
 

´DAT IK ALTIJD MET ZON NAAR  
VOREN MAG KIJKEN’ 
 
In september 1995 begon ik als 
kapelaan bij pastoor-deken Hanneman. 
De eerste pastoor waarbij je als 
kapelaan de eerste stappen in het 
priesterleven zet is tamelijk bepalend 
voor de verdere weg. Na vele jaren 
studie is hij namelijk de eerste die al 
deze droge materie handen en voeten 
geeft in de pastorale praktijk. 
Op de pastorie van de Servaas kwam ik 
Deken Hanneman tegen en zijn goede 
Zuster Adelberga. Hanneman was 
halverwege de 40 en de zuster had wat 
meer levenservaring.  
Altijd optimistisch, nooit veroordelend 
en altijd met zachte hand. Maar ook 
met een duidelijke wil. Als hij iets in zijn 
hoofd had dan zou en moest het 
precies zo gaan! Een diplomaat! Als ik 
iets heb geleerd van deze pastoor-
deken dan is het niet zozeer hoe en wat 
je moet doen als priester, maar de 
manier waarop het moet gebeuren! Het 
is de toon die de muziek maakt! Die 
pastorale houding leer je niet op een 
priesteropleiding maar daarvoor heb je 
levende voorbeelden nodig. Hanneman 
was voor mij niet die modelpriester 
volgens het boekje maar allereerst een 
mens. Een mens van vlees en bloed. 

Is het niet zo dat je, voordat je priester 
bent, je eerst mens bent? Het was een 
verademing als kapelaan bij deze 
pastoor te mogen beginnen. Hij had van 
die uitspraken die me zijn bijgebleven: 
´Goede kapelaan, de vraag is niet wat 
allemaal moet, maar wat kan!’. ´Er is 
een uitvaart binnengekomen, die is 
voor jou, bel de mensen maar op’. Dat 
was de eerste uitvaart die ik deed. Hij 
was de leermeester die niet maanden 
zat te praten over wanneer ik voor het 
eerst een uitvaart zou doen en hoe we 
dat zouden aanpakken maar meer de 
zwemleraar die de leerling ineens over 
de rand duwt en zegt: ´Zwem maar, jij 
kunt dat!’. Deken Hanneman en Zuster 
Adelberga zeiden elkaar soms ook wel 
eens goed de waarheid. En ook dat heb 
ik altijd gezien als een positief iets. Hij 
was een gezelschapsmens, hij was niet 
de man om alleen in een grote pastorie 
te gaan zitten.  
In die tijd was de latere hulpbisschop 
de Jong actief als Studentenpastor in 
Maastricht. En ook hij preekte wel eens 
op zondag. Diaken van Horsen, toen 
actief als permanent Diaken, merkte 
vaker op: ´Als de Jong preekt dan gooit 
hij een veldboeket de kerk in en kunnen 
de kerkgangers de losse delen bijeen 
gaan rapen. Als Hanneman preekt dan 
geeft hij iedereen één roos’.  
Pas veel later besef je als priester 
hoezeer je eerste pastoor voor een 
groot deel bepalend is geweest voor de 
wijze waarop je als priester nu in je 
schoenen staat.  
´Ach kapelaan, laat ons maar van de 
vrolijke kerk zijn, er lopen genoeg 
zuurpruimen rond’. Van veranderingen 
moest hij niet zoveel hebben. Het liefst 
wilde hij alles bij het oude laten. Trouw 

vierde hij dagelijks de eucharistie. Zijn 
diepgelovigheid heeft mij laten zien dat 
een priester leeft uit de ontmoeting 
met de lieve Heer die het hoogtepunt 
kent in het opdragen van de heilige Mis. 
Daar ben je als priester intiem 
verbonden met Hem aan wie je je leven 
hebt gegeven. De priester is op de 
eerste plaats van Christus. En vanuit 
Hem gaat hij op weg naar de mensen.  
Vele jaren later toen ik zelf als pastoor 
naar Maastricht kwam, leek de klok in 
de pastorie aan het Keizer Karelplein 
stil te hebben gestaan. Getekend door 
zijn ziekte was hij oud geworden. Zijn 
geest was nog steeds hetzelfde: 
hoopvol en steeds het goede willen zien 
in mensen. Hij kon zijn Sint Servaas niet 
loslaten. Hij was er als een prelaat mee 
vergroeid. De lieve Heer heeft hem 
hierin een handje geholpen en wie 
weet welke verdere lijdensweg hem 
bespaard is gebleven.  
Twee weken voor zijn overlijden zaten 
we in Roermond na afloop van de 
priesterwijding op een terras. Hij 
genoot van een potje donker bier en 
had alle tijd. Alsof hij wist wat er komen 
ging.  
 
´Blijven lachen hè, blijven lachen …’ 
waren zijn afscheidswoorden nadat we 
hem thuis hadden gebracht vanuit 
Roermond. Hij wist heel goed hoe ziek 
hij was maar wilde niet dat zijn 
omgeving hierover ging jammeren.  
Ooit zei Hanneman voor de 
televisiecamera toen hem gevraagd 
werd wat het geloof in de lieve Heer 
voor hem betekende: ´Dat ik altijd met 
zon naar voren mag kijken’.  
Hij sprak een taal die mensen konden 
verstaan.  
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Wie bij Hanneman aanbelde, werd 
toegelachen. Wie van ons voelt niet, 
diep van binnen, bij de gedachte aan 
pastoor-deken Hanneman iets van 
die opgewektheid, van die glimlach 
……  
 
Zo is de lieve Heer toch ook voor 
ons? Het is toch een Blijde 
Boodschap? 

 
Jack Honings, pastoor 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De laatste tocht door zijn geliefde stad Maastricht. 

(Foto’s met dank aan @Laurens Bouvrie) 

Deken Hanneman en kapelaan Honings na afloop 

van de priesterwijding op 1 juni 1996. 

Pastoor-Deken John Dautzenberg en  Kapelaan Henyer Garcia Leon  

 

DIAKENWIJDING IN ROERMOND: DRIE DIAKENS VOOR MAASTRICHT 
 
De diakenwijding mag dan wel in Roermond zijn maar 3 wijdelingen gaan na de wijding rechtstreeks naar Maastricht. 
Kees Bekker woont in Daalhof. Broeder Geraldo de Vasconcelos is lid van het Oratorium in Wyck en Kapelaan Henyer 
Garcia Leon gaat aan de slag in de Sint Servaas en Anna-Lambertusparochie.  
De wijding vond plaats zaterdag 29 oktober jl. in de kathedraal van Roermond. Met dankbaarheid ontvangen we drie 
nieuwe diakens in ons dekenaat Maastricht! 
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WERELDJONGERENDAGEN 

DOOR KAPELAAN ANU  

VAN AMBY 

 
 
´Strek elkaar de handen en bouw 
bruggen voor de toekomst, met Gods 
kracht en liefde. Geef de moed niet 
op.’ Met deze mooie woorden werden 
wij gesterkt tijdens de 
avondwake en de Heilige 
Mis waarbij Paus 
Franciscus aanwezig 
was, tijdens zijn verblijf 
in Polen voor de 
wereldjongerendagen.  
Ons verblijf begon met 
5 dagen bij gastgezinnen 
tijdens de Days of 
Diosese in Września. De 
gastvrijheid van de 
Poolse gezinnen is niet 
te beschrijven, ze zorgen 
voor je zodat het je aan 
niets ontbreekt. In deze 
dagen hebben we de 
Poolse mensen leren kennen en zijn ze 
echt vrienden geworden die we nooit 
zullen vergeten. Het afscheid nemen, 
viel dan ook zwaar maar onze reis zou 
verder gaan naar Krakau. Hier 
verbleven we in een schoolgebouw, 
slapen in een leslokaal op de grond. 
Op dinsdag vierden we samen met 2 
miljoen jongeren de openingsmis. 
 Hoe mooi is het om met zoveel 
jongeren het geloof te delen en samen 
te zingen. Onze dagen in Krakau 
werden ingevuld met catecheses, 
Heilige Mis en vrije tijd. Op donderdag 
mochten we dan de Paus verwelkomen 
op Blonia park. Speciaal voor hem een 
openingsviering met dans, 
welkomstwoorden en gebed. Ik had een 
grote eer en mocht bij deze viering 
vooraan zitten bij de bisschoppen en 
andere gasten. Vrijdagavond stond dan 
de kruisweg met de paus op de 
planning. De ochtend na de kruisweg 
hebben we een pelgrimstocht van 8 km  

afgelegd om naar het veld te gaan waar 
de avondwake en de slotmis plaatsvond  
met Paus Franciscus. Gebeden en 
liedjes werden aan God opgedragen 
tijdens de avondwake, woorden van de 
paus die ons gesterkt hebben.  2,5 
miljoen jongeren zijn stil om te bidden 
en te luisteren naar de woorden van de 
paus, iedereen begrijpt ze d.m.v 
vertalingen in allerlei talen op de radio.  
Op het veld overnachten geeft een 
gevoel van saamhorigheid met alle 
jongeren uit verschillende landen 
overal in de wereld. Zondagmorgen 
waren we dan weer vroeg uit de veren, 
omdat we wisten dat de paus in zijn 
pausmobiel zou langskomen. We 

hebben hem dan ook voor de H. Mis 
mogen zien van dichtbij. Nadat de paus 
zijn rondje over het veld gemaakt had, 
kon de slotmis beginnen. In een 
overweldigende hitte hebben we 
samen met Paus Franciscus de H. Mis 
mogen vieren. Na de H. Mis ging 
iedereen weer zijn eigen weg, onze weg 
ging maandag verder naar het 
heiligdom van zuster Faustina, zuster 
van Onze Lieve Vrouw van 
Barmhartigheid. Bij haar relikwieën 
hebben we de H. Mis gevierd. 
Maandagmiddag zijn wij afgereisd naar 
Wadowice, de geboorteplaats van 
Heilige Paus Johannes Paulus II. Hier 
hebben wij een bezoek gebracht aan 
zijn geboortehuis en aan de kerk die 
gewijd is aan de Heilige Maria. En 
hebben we kunnen ontdekken wat deze 
man allemaal heeft gedaan voor de 
jeugd en alle mensen. Na ons bezoek 
aan Wadowice gingen we door naar  
Czestochowa waar we verbleven bij de 

zusters Franciscanessen.  
Op dinsdagmorgen hebben we de 
H. Mis mogen doen in het heiligdom 
van Czestochowa, dat bekend is 
vanwege de zwarte madonna. Na de 
H. Mis hebben we een rondleiding 
gekregen van een zuster Birgittines die 
lange tijd in Nederland is geweest. Na 
het verblijf in Czestochowa zijn we 
vertrokken naar Auschwitz, een bezoek 
waar veel mensen tegen op keken. Het 
is niet voor te stellen hoe groot deze 
terreinen waren, waar zoveel mensen 
hebben geleden en zijn omgekomen. 
Kippenvel krijg je als je in alle stilte over 
het terrein loopt en bedenkt wat de 
mensen hier hebben meegemaakt. Hoe 

de mensen hier geleden 
hebben terwijl ze 
dachten een nieuw 
bestaan op te bouwen. 
Na het indrukwekkende 
bezoek aan Auschwitz 
zijn we vertrokken naar 
onze laatste 
bestemming Praag. 
In Praag hebben we 
verbleven in een hostel 
en hadden we 
voornamelijk vrije tijd. 
De eerste dag hebben 
we een bezoek 
gebracht aan de burcht 
en de kathedraal. 

Onze vrije tijd hebben we grotendeels 
ingevuld met het bezoeken van kerken. 
Op zaterdagmorgen liep onze reis ten 
einde en vertrokken we weer naar 
Nederland. Aangekomen in Heerlen 
moesten we dan ook afscheid nemen 
van 60 personen waarmee we 2,5 week 
samen zijn geweest.  
 
Deze ervaring neemt niemand mij meer 
af. Deze reis was voor mij een verrijking 
van het geloof, je staat er niet alleen 
voor. Er zijn miljoenen jongeren overal 
ter wereld die hetzelfde geloof met je 
delen. Mooie, emotionele en dierbare 
herinneringen zijn het voor mij 
geworden. Vriendschappen zijn er 
ontstaan die voor altijd een speciaal 
plekje zullen krijgen. Vooral de 
gastgezinnen en de vrijwilligers hebben 
hun uiterste best gedaan om het ons 
naar de zin te maken.  
 
Kapelaan Anu Antony 
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´Mag ik vandaag de kaars aansteken’. 
´Mag ik het doek van de Bijbel halen?’. 
´Wat gaan we vanmiddag doen?’.  
Allemaal vragen die elke keer opnieuw 
door de deelnemers aan de kinderclub 
worden gesteld.  
 
In september 2013 startte in het 
parochiecluster St. Servaas – St. Anna – 
St. Lambertus, op initiatief van 
kapelaan Roderick van Attekum, de 
kinderclub. Deze club is bedoeld voor 
kinderen van 7-12 jaar, met de 
bedoeling om hen, ook tussen hun 
Eerste Heilige Communie en Vormsel in, 
kennis te laten maken met de verhalen 
uit de Bijbel. Met een enthousiaste 
groep begeleiders in de vorm van de 
kapelaan en een aantal moeders, is er 
een start gemaakt. Één keer per twee 
weken komt de club op woensdag-
middag samen om te luisteren naar een 
verhaal uit de Bijbel en om dit 
vervolgens te verwerken. Deze 
verwerking gebeurt op een speelse 
manier, passend bij de leeftijd van de 
kinderen. De ene keer wordt er 
geknutseld, de andere keer toneel 
gespeeld, gezongen of een spel gedaan. 
Ook vinden er bezoekjes aan de kerk 
plaats, om de kinderen hiermee 
vertrouwd te maken. De ene keer in de 
vorm van een speurtocht, de andere 
keer een bezoek aan de grote Kerststal 
of de Kruisweg. 
Bij de start van elk seizoen worden de 
communicantjes en de deelnemers van 
de voorgaande jaren uitgenodigd, en 
steeds is er een enthousiaste groep 
kinderen die graag op woensdagmiddag 
naar de club komen. Het is fantastisch 
om te zien hoe veel de kinderen 
onthouden van de verhalen die ze 

horen en op welke manier ze aan de 
slag gaan met de verwerking ervan. 
Leren dat God liefde is en die aan 
iedereen wil geven, leren om te bidden, 
wat het betekent om als christen te 
leven en iets over te hebben voor een 
ander. Allemaal dingen die 
spelenderwijs aan de orde komen.  
Geloven krijgt op deze manier meer 
inhoud en betekenis in het leven van 
een kind, waardoor het op latere 
leeftijd een weloverwogen keuze kan 
maken over de plek die het geloof in 
zijn/haar leven inneemt. 
Voor de kinderclub wordt de methode 
´Licht op ons pad’ gebruikt, een 
methode voor parochiecatechese die 
ontwikkeld is in ons bisdom.  
Deze methode is gemaakt voor 

kinderen en jongeren in de 
leeftijd vanaf 4 jaar tot 16+ 
en omvat 3 jaargangen 
waarbij steeds andere 
verhalen uit het Oude en 
Nieuwe Testament aan bod 
komen, elk aansluitend bij 
het ontwikkelingsniveau van 
het kind. 
 

Interesse gewekt? Kom gerust eens een 
kijkje nemen of neem contact met ons 
op voor meer informatie. 
 

Katja Tijssens 

 

 
 

STATE-OF-THE-ART PELGRIMAGE  
 
Maria Bereikbaar 
 
Onder de naam ‘Maria Bereikbaar’ is er 
vanaf 10 oktober 2016 een interactieve 
app gratis beschikbaar in de Appstore. 
Deze app richt zich vooral op jongeren 
tussen 10 en 16 jaar, maar is voor alle 
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leeftijden en gezindten geschikt. 
Via een digitale pelgrimage maken 
jongeren op hun eigen manier kennis 
met de 600 jaar oude, rijke religieuze 
cultuurhistorie rondom Maria, Sterre 
der Zee Maastricht. De Merodekapel 
van de Sterre der Zee bij de Onze Lieve 
Vrouwe Basiliek vormt het startpunt 
van deze state-of-the-art pelgrimage.  
 
Dagelijks bezoeken honderden mensen 
de kapel van de Onze Lieve Vrouwe 
Basiliek in Maastricht om bij Maria, 
Sterre der Zee een kaarsje op te steken. 
De een om Maria te eren, de ander om 
een moment van rust te zoeken, nog 
een ander om iemand te gedenken. 
Via de introductie van de app ‘Maria 
Bereikbaar’ hoopt het bestuur van de 
Onze Lieve Vrouwe Basiliek een vonkje 
van deze rijke traditie over te brengen 
naar een nieuwe generatie.  
 
 
Samenwerking met het onderwijs 
 
Samen met ruim 200 leerlingen van 
verschillende scholen uit het basis- en 
voortgezet onderwijs is deze 
interactieve app ontwikkeld die bestaat 
uit twee elementen: een pelgrimage 
met een smartphone/iPhone of 
tablet/iPad langs de beroemde en 
eeuwenoude Maria Bidweg in de 
binnenstad van Maastricht. Deze 
pelgrimage met navigatie kan offline 
worden gelopen. Je ervaringen tijdens 
de pelgrimage kan je tijdens de tocht 
digitaal vastleggen in een logboek, dat 
je naar jezelf of iemand anders kan 
mailen. 
 
Daarnaast kan men via de startpagina 
van de app kiezen voor een interactief 
digitaal spel over deze Bidweg. Dit spel 
kan thuis of op school gespeeld 
worden. Klassikaal via het smartboard 
of individueel op de computer. Meer 
informatie over ‘Maria Bereikbaar’ 
vindt u vanaf 10 oktober op onze 
website www.sterre-der-zee.nl  
 
Namens de Werkgroep Maria 
Bereikbaar, Paul Dovermann, 
p.dovermann@wxs.nl 

H. Joannes Bosco-kerk 
te Heugemerveld 
wordt aan de eredienst 
onttrokken?  

 
Op woensdag 21 september was er een 
hoorzitting in de H. Joannes Bosco-kerk 
van het Heugemerveld. Deze vond 
plaats o.l.v. Peter Geelen die zelf 
afkomstig is uit het Heugemerveld en 
nu lid is van het Dekenaatsbestuur. 
Verder waren aanwezig: Mgr. H. 
Schnackers (vicaris-generaal), em. 
pastoor J. Janssen (namens de 
priesterraad), pastoor J. Honings 
(administrator), het kerkbestuur van de 
parochie H. Joannes Bosco, kerkbestuur 
Koepelkerk, de heer A. van der Lee 
(adviseur namens het bisdom), de heer 
E. van Berlo (secretaris dekenaal 
bestuur). Vanuit de parochiegemeen-
schap en oud-parochianen waren ca. 75 
belangstellenden.  

  
Er werd stilgestaan bij de redenen die 
het kerkbestuur hebben bewogen om 
de bisschop voor te stellen om de kerk 
aan de eredienst te onttrekken.  
Een van de aanwezigen merkte op: 
‘Als alle mensen die er nu zijn iedere  
 

zondag zouden komen, had het niet 
zover hoeven komen". Een hoorzitting 
is een formaliteit. Feitelijk is de kerk de 
laatste jaren beetje bij beetje steeds 
meer gesloten. Naast alle begrip en 
waardering voor het kerkbestuur blijft 
het sluiten van een kerk een moeilijke 
aangelegenheid. Een kerkgebouw lijkt 
daarbij op een ouderlijk huis, aldus de 
vicaris Schnackers, mensen hebben er 
vele jaren lief en leed samen gevierd, 
het is een dierbare plek geworden. 
Daarom is iedere kerksluiting pijnlijk. 
Het is nu aan de bisschop na het horen 
van de priesterraad om een besluit te 
nemen. Het kerkbestuur is voornemens 
om met ingang van 2017 geen 
vieringen meer te houden. En ook 
daarna is er nog een weg te gaan.  
Er zal gezocht worden naar een 
herbestemming voor het gebouw die 
zoveel mogelijk recht doet aan de 
gevoelens van de parochianen. Wat de 
parochie betreft zal er aansluiting 
gezocht worden bij de parochie H. Hart 
van Jezus (Koepelkerk). Het fijnmazige 
netwerk waarbij iedere wijk in 
Maastricht een eigen parochiekerk 
heeft, stamt uit de tijd van bisschop 
Lemmens, de periode van de 
zogenaamde volkskerk waarbij alles en 
iedereen katholiek was. Het aantal 
kerkgebouwen zal worden aangepast 
aan het aantal gelovigen. 

Een drukke bijeenkomst waar eenieder begrip had voor de ontstane situatie. 

mailto:p.dovermann@wxs.nl
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NIEUWS UIT HET DEKENAAT 

LEO FIJEN SPREEKT IN DE 

BEYART VOOR 

KERKBESTUURSLEDEN 

 

 
 
‘Vrijwilligers dragen de kerk en zijn 
toekomst’ 
 
Leo Fijen is vooral bekend als 
televisiemaker van programma’s als 
Kruispunt en Geloofsgesprek. Hij heeft 
ook boeken geschreven over bijzondere 
ontmoetingen, bijv. met Deken 
Hanneman die toen al wist dat hij 
ernstig ziek was. Fijen opende zijn 
voordracht op maandagavond 27 juni jl. 
met een passage over Hanneman. 
En wij zagen de Deken voor ons en wij 
hoorden de kracht van zijn humor, 
bescheidenheid en wijsheid.  
Fijen sprak inspirerende woorden en 
was heel concreet over hoe een vitale 
parochie te worden. Bij hem zijn de 
vrijwilligers de belangrijkste kracht om 
een kerk open en bij de tijd te houden.  
Hij had tien tips. De eerste poneerde hij 
als een stelling: vrijwilligers dragen de 
kerk en zijn toekomst.  
 
Fijen was ook streng toen hij zei: stop 
met klagen over leegloop van kerken, 

over het sluiten van kerken, over 
gebrek aan priesters. Ga aan de slag, 
laat zien dat ook een kleine groep 
mensen een vitale geloofsgemeenschap 
kan vormen.  
Gelijk daarop volgde zijn derde tip: ga 
naar buiten toe en laat zien waar je 
voor staat.  
Buiten en binnen de R.K. Kerk verbond 
hij in zijn vierde oproep: laat het nieuws 
van alledag binnen de muren van het 
kerkgebouw en in de liturgie 
doorklinken.  
Veel mensen zullen ons niet gelijk 
begrijpen als wij zeggen dat Jezus 
Christus geeft tot aan onze dood. Zijn 
vijfde tip was: blijf praten over je 
geloof.  
Fijen was heel praktisch met een tip als: 
ben alert op cruciale momenten in het 
leven van mensen, m.n. bij een uitvaart. 
Dan zijn er veel mensen in de kerk en 
velen zullen dan ervaren dat ze 
passanten in het huis van God zijn.  
Hij toonde zich een kenner van Limburg 
toen hij zei dat de kerk hier meer in 
verbinding staat met de regionale 
geschiedenis en cultuur. Maak gebruik 
van de culturele evenementen, 
adviseerde hij. 
Jongeren hebben een ander 
levensritme dan grote institutionele 
organisaties als de R.K. Kerk. Besteed 
veel aandacht aan de communie en het 
vormsel en betrek de ouders en familie 
in het traject er naar toe. Geef 
jongeren, hoe jong ook, concrete taken 
in de kerk. 
Zijn negende tip waarschuwde: 
verwaarloos de ouderen niet. Gebruik 
hun jubilea om in goed contact te 
blijven. 
Zijn tiende en laatste tip was heel 
bemoedigend: vertrouw op de Heilige 
Geest, maar blijf in beweging en blijf 

in gesprek binnen en 
buiten de kerk. 
Leo Fijen sloot af met de 
ervaring dat we soms 
lang moeten wachten op 
geloof in God. Maar we 
moeten de moed 
hebben om te wachten 
tot dat God aanklopt op 
de deur van ons hart en 
je raakt. Het begint met 
stilte in je drukke leven 
toe te laten. Hij stak een 
riem onder het hart 
door te zeggen dat we 

niet bang moeten zijn voor een kleine 
kerk als het maar een bewuste kerk is. 
 
Willem Wolters, bestuurslid Dekenaat 

 
 
 

BENOEMINGEN 
 
De zeereerwaarde heer Jack Honings is 
met ingang van 15 juli tevens benoemd 
tot administrator (= waarnemend 
pastoor) van de parochie H. Joannes 
Bosco (Akerpoort/Heugemerveld) te 
Maastricht. Hij behoudt zijn overige 
taken, onder meer als pastoor van 
Wolder.  
 
De zeereerwaarde heer Hugo Gerfen is 
met ingang van 1 oktober eervol 
ontslagen als pastoor van de parochies 
H. Hart van Jezus, H. Christoforus, De 
Vier Evangelisten, O.L.V. van Goede 
Raad en Christus Hemelvaart te 
Maastricht.  
Per diezelfde datum is hij benoemd tot 
administrator (= waarnemend pastoor) 
van deze parochies. Daarnaast treedt 
hij in dienst als geestelijk verzorger en 
pastor bij het Mariaziekenhuis in 
Overpelt (B).  

  

PASTOOR QUEQUESANA NU 

‘EINE VAAN OS’ 
 
In het leven van pastoor pater Ismael 
Quequesana en voor de parochies van 
het cluster H. Edith Stein in Bunde, 
Geulle, Moorveld en Ulestraten was het 
woensdag 12 oktober 2016 een grote, 
feestelijke en heuglijke dag. Die dag 
namelijk werd de pastoor op eigen 
verzoek ‘eine vaan os’. Zijn verzoek 
Nederlander te mogen worden, de 
Nederlandse nationaliteit te krijgen is 
met ingang van die dag ingewilligd. 
Met ingang van die datum ook is hij niet 
langer Peruaan. Geen dubbel paspoort 
dus, maar enkel en alleen Nederlander. 
Volop en in alle opzichten ‘eine vaan os’ 
dus. Hij is dan ook niet langer 
‘missionaris’, want hij heeft vader en 
moeder, broers en zussen verlaten om 
als priester uit den vreemde in 
Nederland het geloof te verkondigen en 
uit te dragen. Missionaris wás hij dus 
wél. De veranderingen zijn alles bij 
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elkaar ingrijpend maar dat heeft hij er 
kennelijk graag voor over.  
Wel blijft hij lid van zijn (internationale) 
congregatie Instituut van het Vlees-
geworden Woord. 
Volgens zijn assistent kapelaan Mario 
Rojas is hij zelfs al zoveel Nederlander, 
dat het hem niet zal verwonderen ´als 
Ismael binnenkort zijn haren blond zal 
laten verven’. Een geintje van klooster-
lingen onder elkaar. In elk geval de 
gelukwensen van kerkbesturen en 
parochianen van het cluster H. Edith 
Stein aan hun Nederlandse pastoor. 
 

OP 30 JUNI WERD DE KONING 

WILLEM-ALEXANDERTUNNEL 

DOOR DE DEKENAATS-

PRIESTERS BEZOCHT 

 

 
 

Er werd door iedereen hard gewerkt…… 

DE BASILIEK VAN MEERSSEN 

OPNIEUW BESCHREVEN 

 
De oplevering van de restauratie van 
de glas-in-loodramen en de 
sacramentstoren van de Basiliek van 
Meerssen is aanleiding voor de 
Stichting Vrienden van de Basiliek 
Meerssen om een kleurig en rijk 
geïllustreerd boek uit te brengen. 
Dit wordt rond november dit jaar 
gerealiseerd in het boek: De Basiliek 
van Meerssen. 

De Basiliek is vaker beschreven, de 
architectuur werd aangeduid als de 
parel van de 
Maasgotiek. Er zijn ook typische 
sculpturen op de Maaskapitelen van de 
zuilen. Nu de fraaie glas-in-loodramen 
na een grondige restauratie er weer 
voor jaren tegen kunnen, werd het tijd 
voor een nieuwe beschrijving van dit 
nationale en bijzondere monument.  
Ook de twaalf meter hoge 
Sacramentstoren werd de afgelopen 
jaren stevig onder handen genomen. 
De Meerssense Basiliek is de enige in de 

noordelijke Nederlanden waar een 
historische sacramentstoren uit 1500 is 
te bewonderen. Deze negen 
verdiepingen tellende inpandige toren 
is, net als de hele kerk gebouwd met 
mergelsteen. De sacramentstoren is 
rijkelijk versierd met ornamenten en 
beelden die getuigen van de 
geschiedenis van het geloof. De glas-in-
loodramen zijn een kleurrijke getuigenis 
van het Christendom. De twee 
Meerssense wonderen, namelijk het 
hostie- en het brandwonder, waaraan 
Meerssen zijn plek als pelgrimsoord 

dankt, zijn afgebeeld in het midden-
raam van de apsis.  
 
De glas-in-loodramen schitteren in volle 
pracht wanneer er zonlicht op valt. 
Hoewel de restauratie is afgerond, is de 
rekening nog niet helemaal betaald, 
daar hebben we uw hulp voor nodig. 
De stichting onderneemt vele acties om 
het benodigde geld bijeen te krijgen. 
Zo is ook de opbrengst van dit boek 
bestemd voor het restauratiefonds. 
Het boek bevat vele bijdragen van 
architecten, kunst- en bouwhistorici, 
restauratoren en anderen die de vele 
aspecten van de Basiliek op een 
toegankelijke wijze hebben verwoord 
en met vele foto's hebben voorzien. 
Historicus Rob van der Heijden van de 
Stichting Historische en Heemkundige 
Studies in en rond het Geuldal 
verzorgde de eindredactie. 
 
De verkoopprijs in de boekhandel is € 35,00. 
 
Zie: 
http://www.vriendenbasiliekmeerssen.nl/ 
info@vriendenbasiliekmeerssen.nl 

 

Meerssense basiliek in boekvorm verschenen. 

In het Infocentrum van het A2 bureau werden veel vragen gesteld bij de maquette. 

http://www.vriendenbasiliekmeerssen.nl/
mailto:info@vriendenbasiliekmeerssen.nl
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NIEUWS UIT ROME 
 

Deze zomer verhuisde Roderick van 
Attekum van Maastricht naar Rome om 
Bijbelexegese te gaan studeren. 
Hoe gaat het nu met de oud-kapelaan 
van de Sint Servaas en de Sint Anna-
Lambertus? Kapelaan Lipsch ging hem 
persoonlijk opzoeken om het hem te 
vragen: 
 
Hoe is je de overgang naar Rome 
bevallen? 
De verhuizing in augustus is goed 
verlopen. Ik woon nu in een 
priesterhuis op Vaticaans grondgebied. 
De gemeenschap bestaat uit zo’n 25 
Duitssprekende priesters. De meesten 
van hen studeren aan een Romeinse 
universiteit, zoals ik. Daarnaast zijn er 
enkele priesters, die werken bij de 
Curie: het bestuursapparaat van het 
Vaticaan. ’s Morgens om zeven uur 
vieren we samen de Heilige Mis en ’s 
middags is er gezamenlijk middageten. 
Voor de rest heeft ieder zo zijn eigen 
programma.  
De studie aan het Pauselijk 
Bijbelinstituut (Biblicum) verloopt 
voorspoedig. Iedere ochtend heb ik een 
paar uur college. Ik volg een 
propedeutisch jaar met de vakken 
Grieks en Hebreeuws. Het Grieks volg ik 
in het Italiaans en het Hebreeuws in het 
Engels. Na de studie is het flink 
studeren en huiswerk maken. Het 
tempo ligt hoog, maar zo leer je ook 
wat… 
 

Wat zijn de grootste verschillen in je 
leven? 
Mijn hele levenspatroon is omgegooid. 
Ik woon in een ander land en spreek de 
hele dag Duits, Engels of Italiaans. 
Stond eerst mijn hele (priester)leven in 
het teken van de pastoraal en 
catechese geven, nu draait alles om het 
leren van grammatica, woordjes en het 
maken van huiswerk. Ik ben dus aan 
een heel nieuw leven begonnen. Een 
groter contrast is er eigenlijk niet 
denkbaar.  
 
Wat vind je mooie aspecten van de 
Wereldkerk om mee te maken? 
Het internationaal karakter van de 
Katholieke Kerk ervaar ik hier dagelijks. 
Zo’n zestig jonge mensen zijn dit jaar 

aan het Biblicum begonnen. Het viel me 
meteen bij de eerste ontmoeting op, 
dat ik een van de enige Europeanen 
ben. Het gros komt uit Afrika, Zuid-
Amerika en niet te vergeten Azië. 
Zo heb ik bijvoorbeeld drie priesters uit 
Zuid-Korea bij mij in de klas. 
 

 
 

Pauselijk Bijbelinstituut. 

 
Ik vind het interessant om met deze 
mensen te praten. Je leert hun cultuur, 
visies en gebruiken kennen. Ik ontdek 
nu ook hoe de Kerk er in die landen 
uitziet, wat de verschillen of over-
eenkomsten zijn. Het is boeiend om 
ervaringen met elkaar te delen en over 
de toekomst van de Kerk te praten. 

Natuurlijk 
ontmoet je de 
Wereldkerk hier 
ook op straat. 
Je ziet constant 
grote of kleine 
pelgrimsgroepen, 
soms biddend, 
soms zingend, 
soms zoekend op 
een stadskaart. 
Zeker op 
woensdagmorgen 
merk ik dat Rome 
het centrum van 
de Wereldkerk is.  
Duizenden 
pelgrims staan 
vanaf zeven uur 
bij mij voor de 
deur te wachten 
om het Sint 
Pietersplein op te 
gaan. Daar is dan 
de algemene 
audiëntie met 
Paus Franciscus. 
Het is vaak een 
hele klus om me 

door de menigte te wringen om op tijd 
bij de universiteit te komen. 
 
Wat mis je tot nu toe het meest vanuit 
Nederland?  
Natuurlijk mis ik op de eerste plaats 
mijn familie en vrienden. Gelukkig 
zorgen moderne communicatie-
middelen ervoor, dat er heel 
gemakkelijk (en goedkoop) met elkaar 
gebeld kan worden. Daarnaast denk ik 
nog geregeld terug aan de mensen van 
de Servaas en de Anna-Lambertus. 
Vaak schiet je weer eens een naam te 
binnen of zie je een gezicht voor je en 
dan denk je: ‘Hoe zou het toch met die 
en die zijn?’ Gelukkig houden enkele 
kerkmeesters me op de hoogte over 
wat er zo allemaal speelt in het 
Maastrichtse. Je ziet dus: ik voel me 
nog altijd erg verbonden met 
Mestreech! 
 

Patrick Lipsch, kapelaan 

Kapelaan Roderick van Attekum op het Sint Pietersplein in Rome. 
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OP HET PODIUM VAN DE 

SINT JAN 
 
In het seizoen 2016 – 2017 wordt de 
reeks Op het Podium van de Sint Jan 
voortgezet. 
Dit is een reeks ontmoetingen op de 
zondagmiddag in de Sint Jan, Henric 
van Veldekeplein 1, Maastricht. 
Deze beginnen om 15.00 uur met een 
high tea. 
Om 15.30 start het eigenlijke 
programma en duurt tot ca. 16.45 uur.  
 
20 november 2016: Lezing door Prof. 
Kees Flinterman over vluchtelingen. 
De lezing van Prof. Flinterman wordt 
muzikaal omlijst door het strijkkwartet 
Eurasia. 
Jet van Aalst draagt enkele gedichten 
voor. 
 
22 januari 2017: Die schöne Müllerin  - 

een muzikaal programma door Frank 

Mostert; bas-bariton en Kirsten van 

Os; piano  

Die schöne Müllerin (de mooie 
molenaarster) is een liederencyclus 
(opus 25, D 795, 1823) van Franz 
Schubert. De cyclus bestaat uit 20 
getoonzette gedichten van Wilhem 
Müller. Met elkaar vormen de 
gedichten het verhaal van een 
rondtrekkende gezel, die op een molen 
komt te werken en daar verliefd wordt 
op de dochter van de molenaar. Deze 
valt echter voor de charmes van een 
jager. De gezel verdrinkt daarna in de 
molenbeek. 
De nu vrijwel vergeten dichter Wilhelm 
Müller inspireerde Schubert tot het 
componeren van Die Winterreise en –
iets eerder– tot  Die schöne Müllerin. 
Volgens de overlevering leende 
Schubert in 1824 een dichtbundel van 
een vriend en las voor het eerst het 
werk van Müller. De dag erna bracht 
Schubert het boek terug en liet daarbij 
meteen een aantal liederen horen die 
hij op basis van teksten uit Die schöne 
Müllerin al gereed had. 

Een opvallende overeenkomst in de 
teksten van Die Winterreise en Die 
schöne Müllerin is de sterke band met 
de natuur. Wordt in Die Winterreise 
gaandeweg alles verblind door het 

sneeuwlandschap, in Die schöne 
Müllerin overheerst de symboliek van 
de kleur groen: de liefde is pril, de lente 
nadert, de uitdossing van de jager die 
ten tonele verschijnt is groen, evenals 
het nabijgelegen woud. Hier spreekt de 
romantische tijdgeest waarin de natuur 
over de mens domineert zonder dat 
deze hierin kan ingrijpen of eigenlijk 
maar kan bevatten wat hem overkomt. 

19 maart 2017 Luthermaaltijd op het 
podium van de St. Jan. 
Overvloedig(!) eten, een tafelredenaar, 
zingen, gedichten, discussie en vooral 
een goede Tafel , zoals Luther het zich 
gewenst had. U wordt uitgenodigd om 
vooral deel te nemen aan praten, 
zingen en eten. Met medewerking van 
ds. W.J.H. Boon (Luthers predikant) en 
ds. H.J.J. Drost.  
Inlichtingen, aanmeldingen, aanbieden 
van medewerken, enz. bij 
Hanske Kamphuis 0653516100 / 043 
8522828 h.kamphuis@hotmail.nl 
 
Zondag 28 mei 2017: Literair 
programma door Jet van Aalst. 
 
Voor vragen en informatie over ´Op het 
podium van de St. Jan’ kunt u terecht 
bij Hanske Kamphuis 
 043- 8522828 en 06-53516100;  
h.kamphuis@hotmail.nl  
 

 
 
Oecumenische Tafelgesprekken:  
Aan tafel "Op verhaal komen" 
 
De Protestantse Gemeente Maas-
Heuvelland te Maastricht organiseert al 
verschillende jaren oecumenische 
gesprekken aan tafel.  
 
"Een vader had twee zonen".... Zo 
begint een voor velen bekend verhaal. 
Verhalen zijn er al sinds 
mensenheugenis. Het was en is de 
manier om mensen te raken, om 
spiegels voor te houden, waarheden te 
ontdekken, om perspectieven te 
bieden. Verhalen hebben vaak diepere 
lagen, waardoor je - als je er moeite 

voor doet - steeds weer nieuwe 
aspecten kunt ontdekken. 
En het werkt inspirerend als je dat 
ontdekken samen doet in een 
vertrouwde en informele sfeer. Zoals 
bijvoorbeeld tijdens een maaltijd.  
 
De gesprekken vinden plaats in kleine 
groepjes van vijf tot negen personen bij 
mensen thuis. Daar wordt tijdens de 
maaltijd in drie bijeenkomsten steeds 
één - u van tevoren toegestuurd - 
verhaal besproken. Drie verschillende 
verhalen dus, maar wel met een 
samenhang. 
Dit jaar zullen er lunchtafels (± 12.00-
14.00 uur) zijn in de regio’s Valkenburg, 
Gulpen, Maastricht en Eijsden, en 
avondtafels (± 18.30-21.00 uur) in 
Vaals, Maastricht en Eijsden. De drie 
gesprekken worden in overleg gepland 
in de maanden februari, maart en april.  
 
Aan de drie gespreksbijeenkomsten 
gaat een gezamenlijke startbijeenkomst 
vooraf op woensdag 18 januari 2017 
om 20.00 uur in de Sint Jan. En de serie 
wordt afgesloten met een gezamenlijke 
maaltijd voor alle deelnemers in mei.  
 
Nadere inlichtingen kunt u verkrijgen bij 
Dick Knol 045 5444539 
d.knol@hetnet.nl. Bij hem kunt u zich 
ook opgeven, en daarbij graag 
aangeven of u voorkeur voor een lunch- 
of avondtafel heeft.  
 

 
 
´JOUW HAND, MIJN GLIMLACH’ 
 

Ook in 2017 houden wij in de Week van 
Gebed voor de Eenheid van de 
Christenen een oecumenische gebeds-
viering in de kloosterkerk bij de Zusters 
Onder de Bogen in Maastricht. De 
viering is op woensdag 18 januari 2017 
van 19.00 – 19.45 uur.  

mailto:h.kamphuis@hotmail.nl
mailto:h.kamphuis@hotmail.nl
mailto:d.knol@hetnet.nl
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Deze gebedsweek zal in het teken staan 
van verzoening en terugblikken op 500 
jaar Reformatie. 
’Het is vijfhonderd jaar geleden dat een 
vernieuwingsbeweging in de kerk een 
naam en een gezicht kreeg: Maarten 
Luther kaartte 95 stellingen aan en dat 
werd het begin van de Reformatie. 
Voor Luther was de verzoening met 
God door het bloed van Jezus Christus 
de kern. Het is tragisch dat dit 
belangrijke besef toch een scheur door 
de kerk is geworden’, stellen Willem 
Smouter, voorzitter Missie Nederland 
en Dirk Gudde, voorzitter van de Raad 
van Kerken in een korte inleiding op het 
materiaal. Ze spreken de hoop uit, dat 
het materiaal zal helpen de kloof te 
slechten. 
De Duitse kerken hebben dit jaar het 
internationale materiaal voorbereid en 
daarin het thema ‘verzoening’ centraal 
gesteld. Stap voor stap volgt de tekst 
Paulus’ woorden over de liefde van 
Christus die mensen drijft (2 Korintiërs 
5:14-20). Dirk Gudde, voorzitter Raad 
van Kerken: ‘We bidden dat deze 
drijfveer de verdeeldheid overstijgt en 
christenen bijeen brengt’. 
Het materiaal wordt internationaal 
uitgebracht door de Wereldraad en het 
Vaticaan. Een projectgroep in 
Nederland, die vanuit de Raad van 
Kerken geleid wordt door Geert van 
Dartel, heeft het materiaal vertaald en 
verder bewerkt zodat het geschikt is 
voor gebruik in Nederlandse oecume-
nische vieringen en ontmoetingen. 
Juist in de Nederlandse projectgroep, 
die bestaat uit een brede 
vertegenwoordiging van de kerk: van 
rooms-katholiek tot protestant, van 
doopsgezind tot evangelisch, krijgt die 
eenheid handen en voeten. 
Het beeldmerk op posters en het 
omslag van een boekje laat handen zien 
die naar elkaar reiken. Het drukt 
verzoening uit. Ook de slogan ‘Jouw 
hand, mijn glimlach’ wil de uitgestoken 
hand en de onderlinge verbondenheid 
tot uitdrukking brengen. 
 
De viering is voorbereid door de Raad 
van Kerken Maastricht i.s.m. de Zusters 
Onder de Bogen. Ineke Schuit - Romeijn 
bespeelt het orgel. 
 
Weet u welkom! 

 
 

Raad van Kerken Maastricht 
Secretariaat: Peppelhoven 15 6225 GX Maastricht 

 043 3624240  dehaan-verduyn@freeler.nl 

 

Uitnodiging 
 

De Raad van Kerken Maastricht nodigt u 

allen van harte uit voor de traditionele 

Volkskerstzang op woensdag 21 december 

2016 

om 19.30 uur. 

Omdat het stadhuis wordt gerenoveerd is 

de hal niet beschikbaar en mogen we onze 

volkskerstzang houden in de St. Jan, 

Henric van Veldekeplein 1 in Maastricht. 

Het ligt in de bedoeling er een echte 

volkskerstzang van te maken met veel 

samenzang. 

 

 
 

Er is medewerking van het 

gelegenheidskwartet Chantal Hoge, Antoon 

Pelsser, Frank Mostert en Kirsten van Os en 

een zanggroepje van de Orthodoxe Kerk in 

Maastricht. De muzikale begeleiding is 

in handen van het Koper-ensemble van het 

Leger des Heils o.l.v. Sjaak den Hollander. 

 

Allen hartelijk welkom. 

 

Sint Lambertuskerk centrum 

voor culturele activiteiten 

tijdens Heiligdomsvaart 2018 
 

De organisatie van de Heiligdomsvaart 

2018 heeft de Sint Lambertuskerk in 

Maastricht gekozen als centrum voor haar 

culturele activiteiten. Hoogtepunt in het 

culturele programma is de uitvoering van 

de Messiah van Händel. Dit beroemde werk 

zal tijdens de Heiligdomsvaart 2018 (24 mei 

t/m 3 juni) verschillende malen worden 

opgevoerd in de Sint Lambertuskerk aan 

het Emmaplein te Maastricht.  

De organisatie van de Heiligdomsvaart is 

zeer ingenomen met deze locatie en met de 

bereidwilligheid van de familie de Laat, de 

toekomstige bewoners van het markante 

gebouw. 

 

Sint Lambertuskerk 

De voormalige Sint Lambertuskerk 

ondergaat momenteel een totale renovatie. 

Na voltooiing beschikt het gebouw over een 

woongedeelte in de apsis van de voormalige 

kerk en een bedrijfsruimte in de zijbeuken 

van het gebouw. In het middenschip wordt 

ruimte gecreëerd voor ondermeer culturele 

activiteiten. Naast een aantal opvoeringen 

van de Messiah zullen er in de periode van 

24 mei t/m 3 juni 2018 nog andere muziek- 

en theateruitvoeringen plaatsvinden in de 

Sint Lambertuskerk in het kader van de 

Heiligdomsvaart 2018. 

 

De Messiah 

De Messiah van Georg Friedrich Händel 

wordt als een belangrijk oratorium gezien in 

de klassieke muziek. Dit werk wordt, 

speciaal voor de Heiligdomsvaart 2018, door 

de bekende regisseur Sybrand van der Werf 

bewerkt in een theatrale vorm tot een echte 

‘grand opera’. De muziek zal worden 

verzorgd door het ArKa Symfonieorkest 

onder leiding van Manon Meijs. ‘Het wordt 

een dramatisch werk van grote omvang, een 

modern spektakel in een modern jasje’, zo 

zegt regisseur Sybrand van der Werf. Hij 

werkte al eerder voor de Heiligdomsvaart-

organisatie en regisseerde in 2011 het spel 

‘Licht’ dat een aantal malen succesvol werd 

opgevoerd. In 2018 zal de Messiah een 

aantal malen worden uitgevoerd in het 

kader van de Heiligdomsvaart. Meer 

inhoudelijke informatie hierover volgt in een 

latere fase.                             

Stan Hoen

mailto:dehaan-verduyn@freeler.nl
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KENNISMAKING MET DE 

NIEUWE DIAKEN VAN WYCK  

 
Op 29 oktober mocht Broeder Geraldo 
de Vasconcelas (woonachtig in het 
Oratorium in Wyck) samen met vier 
andere mannen de diakenwijding 
ontvangen. Enkele dagen voor zijn 
wijding gingen we samen in gesprek en 
leerde ik deze Braziliaan beter kennen. 
 
Kun je eens vertellen hoe je als 
Braziliaan hier in Nederland terecht 
bent gekomen? 
Toen ik als jongeman studeerde aan de 
universiteit was ik niet echt met mijn 
geloof bezig, maar tijdens mijn studie 
kreeg ik het gevoel dat ik op zoek moest 
gaan naar ‘iets’ noem het gerechtigheid 
of waarheid. Toen ben ik veel gaan 
lezen maar geen enkel boek kon me 
tevreden stellen, maar op een gegeven 
moment toen ik Byzantijnse gezangen 
hoorde ervaarde ik: iemand die op zo’n 
manier kan zingen heeft iets wat ik niet 
heb. Hier ging het Christendom voor de 
eerste keer iets betekenen voor mij. 
Tijdens een workshop over de 
geschiedenis van de filosofie (gegeven 
door een katholieke docent) wist ik het 
zeker: blijf ik mijn tijd verdoen met 
zoeken of word ik katholiek. De keuze 
was toen snel gemaakt! 
Omdat ik alleen gedoopt was heb ik 
niet lang daarna het Vormsel 
ontvangen en mijn Eerste Communie 
gedaan, ik was geraakt! En dat heb ik 
ook uitgedragen, allereerst ben ik 
begonnen met het geven van getuigenis 
tegen mijn moeder en broer, maar ook 
samen met een groep jongeren die ik 
op de universiteit om me heen 
verzameld had. 
 

Dat was dus een hele ommekeer in je 
leven en dat heeft je uiteindelijk naar 
Maastricht gebracht, hoe is dat in zijn 
werk gegaan? 
Ik was er al snel van overtuigd dat het 
Gods bedoeling met mijn leven was dat 
ik missionaris zou worden: ik wil het 
geloof verkondigen daar waar het 
onbekend is. Een bevriende priester 
van het oratorium van Sao Paulo Paulo 
heeft mij aangeraden om twee 
Oratoriaanse priesters in Europa te 
gaan bezoeken omdat zij alléén waren: 
in Vic (bij Barcelona in Spanje) 

en in Wyck bij Maastricht. Beide 
plaatsten heb ik bezocht: toen ik 
aankwam in Wyck was er net avondmis 
op de eerste vrijdag van de maand, 
waarbij ik werd verwelkomd. Er was 
een eerbiedige sfeer, iets wat ik niet 
had verwacht aan te treffen in 
Nederland. Daarna had ik ook enkele 
goede spirituele gesprekken met de 
Pastoor en toen voelde ik van binnen 
hoe dit voor mij een bijzondere plek 
was. Ook een fijn gesprek met onze 
Bisschop, mgr. Wiertz, heeft mij erg 
vooruit geholpen in mijn keuze. Nadat 
ik nog in Barcelona was geweest wist ik: 
Maastricht is de plek waar ik als 
missionaris wil werken in de kerk. Toen 
heb ik me gevestigd in Maastricht, ben 
Nederlands gaan leren en aan de slag 
gegaan! 

 
Na je wijding zul je als kapelaan gaan 
werken in Wyck, hoe zie je je opdracht 
die God daar voor je heeft? 
Voor mezelf zie ik het als opdracht om 
een teken voor de mensen te zijn als 
verwijzing naar Onze Lieve Heer. 
Natuurlijk weet ik dat wij als kerk een 
rol spelen in de samenleving maar ik 
denk dat onze eerste roeping als kerk 
het mag zijn om te laten zien aan de 
mensen dat Jezus leeft. Wij mogen als 
kerk een teken van geloof en hoop zijn 
voor de mensen van onze tijd. 

 
En hoe wil je dat dan concreet maken 
in je dagelijks leven: wat zullen je 
taken zijn als kapelaan? 
Natuurlijk zal ik me gaan bezighouden 
met de catechese voor de communie   

en het Vormsel, en ook met het 
bezoeken van mensen die vragen om 
een gesprek, met aandacht voor de 
zieken in onze parochie. Wat ik de 
laatste jaren ook al veel gedaan heb is 
contacten leggen met de mensen die ik 
gewoon op straat tegenkom. Het 
gesprek aangaan, om met mensen 
samen na te denken over “wie is God 
voor mij in mijn leven? Daarnaast ben ik 
ook betrokken bij de ‘RK Young 
professionals’, een groep jonge 
katholieken, die in hun leven hun geloof 
een plek willen geven. Samen met hen 
ga ik op zoek en proberen we werk te 
maken van ons geloof. 
 
Dit is de manier waarop een jonge 
Braziliaan zijn land achterlaat om te 
komen werken in Maastricht, om werk 
te maken van het geloof dat hij heeft 
mogen ontdekken, een geloof dat een 
boodschap van geluk heeft voor alle 
mensen. We wensen Geraldo Gods 
zegen toe bij al het werk dat hij in Wyck 
mag gaan aanpakken! 

100-jarig bestaansfeest 

Broederschap Sint Servaas 

op reis naar de Heiligen van 

Zuid-Italië  

 

  

 

Padre Pio in San Giovanni Rotondo 

Heilige Nicolaas te Bari 
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Dekenaal Nieuws vraagt uw steun! 

 

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

U kunt uw vrijwillige bijdrage storten of overschrijven op: 
NL 14ABNA 023 11 66 052 t.n.v. 

Dekenaat Maastricht onder vermelding van 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 maart 2017 aan te leveren. 

 

 Pastoor-Deken John Dautzenberg 

Pastoor John Dautzenberg is 53 jaar en groeide op in 

Kerkrade-Chèvremont. Hij begon zijn priesteropleiding in 

1985 aan het Grootseminarie Rolduc. In 1991 werd hij tot 

diaken gewijd en een jaar later tot priester. Tot 1997 werkte 

hij als kapelaan waarna hij vervolgens als pastoor benoemd 

werd in Tegelen waar hij 19 jaar lang met veel plezier 

werkte totdat hij werd gevraagd door het bisdom om deken 

Hanneman in Maastricht op te volgen. In het parochieblad 

van zijn nieuwe parochies zegt pastoor Dautzenberg:  

‘Ik heb grote waardering voor mijn voorganger deken 

Mathieu Hanneman, wiens werk ik graag wil voortzetten’. 

‘Ik besef maar al te goed dat dit voor mij, maar ook voor u 

zal moeten wennen’. Pastoor Dautzenberg kijkt in 

dankbaarheid terug op zijn tijd in de parochie in Tegelen 

maar ziet ook erg uit naar een nieuwe start als deken van 

Maastricht. 

Samen met pastoor-deken Dautzenberg start ook de 

nieuwe kapelaan Henyer Garcia.  De uit Venezuela 

afkomstige Garcia werd onlangs tot diaken gewijd door 

bisschop Frans Wiertz en heeft een benoeming gekregen 

als kapelaan aan de St.Servaas en de St. Anna/St. 

Lambertus.   

 
 
Activiteiten Dekenaat Maastricht 
 
Nieuwjaarsontvangst:  
 
Vrijdag 6 januari van 16.00 tot 18.00 uur in de 
Kanunnikenkelder 
Hiervoor zijn speciaal uitgenodigd de leden van de 
pastorale team, de kerkbestuursleden en de 
relaties van het Dekenaat 
 
 
Beëdiging nieuwe kerkbestuursleden: 
 
Op maandag 6 februari zullen tijdens een speciale 
viering in de Servaaskapel de kerkbestuursleden 
worden geïnstalleerd die in het voorbije jaar door 
de bisschop zijn benoemd. De viering begint om 
20.00 uur. Na afloop is er gelegenheid tot 
feliciteren en onderling samenzijn in de 
Kanunnikenkelder.  
 
 
Woensdag 5 april: 
 
Bezinningsmiddag in de Vastentijd voor de 
priesters, diakens, catechisten en geestelijk 
verzorgers.  
Spreker is bisschop Liesen van Breda. 

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

6 november 2016 

Pastoor-Deken 

John Dautzenberg 

Met dank voor het beschikbaar stellen van de foto’s Hans Hollanders 


