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Wek in mij
Wek in mij de stilte
Om naar jouw verhaal te luisteren
Stel mij de vragen
Die tot overweging stemmen.
Geef mij redenen om het antwoord
In jou zelf te laten kiemen.
Vraag mij om vertrouwen dat onkreukbaar
is
Gun mij een overtuiging
Waarmee ik ruggensteun kan bieden
Verleen mij het voorrecht
Om wat zwaar is mee te dragen
En wanneer je eenzaam bent
Neem dan de kleine gave
Van mijn vriendschap
En mijn woord
Geborgenheid ligt soms
In stille dingen

KONINKLIJK BEZOEK
Opeens komen de foto’s binnen van het koninklijk bezoek op Witte
Donderdag 29 maart hier voor de opening van de Groene Loper. Het was
toch echt wel een happening. Tjonge wat een gedoe, maar geweldig. En
eerlijk is eerlijk, dat ik de koning de kerk in kreeg, was fantastisch! Ik had
niet verwacht dat onze buurtbewoners dit ook een sjieke actie vonden.
Dagenlang lachende gezichten omdat de koning van het protocol was
afgeweken. Het was dus net zo’n mens als wij en wie wijkt er wel eens
niet van het protocol? “Wat een ruimte”, zei de koning. Inderdaad, hij heeft
het goed gezien en hij zei dat je moest facilitairen, ruimte geven. Dat is
precies wat we steeds weer met onze mooie kerk proberen te doen:
ruimte geven, maar dan zo dat het geen warboel of wilde boel wordt. De
kerk is een kerk en daar is niet alles mogelijk, maar wel heel veel. Samen
moet je dat als het ware steeds weer opnieuw ontdekken en dat is een
spannend avontuur, waarin je blijft leren. Het was mooi en goed dat de
koning er was uitgerekend op Witte Donderdag , de dag waarop ook ooit
het convenant voor de tunnel is getekend. Het is een hele mooie
symbolische dag, zo aan het begin van het Paastridium. We vieren de
verrijzenis van Christus, zijn opstanding uit de doden, maar met de koning
erbij vierden we ook de opstanding van onze buurten hier in Maastricht.
Dat zij gaan opstaan tot nieuw en spannend leven waarin, naar ik hoop,
ruimte geboden kan worden aan heel veel en heel verschillende mensen.
Mensen maken de stad, mensen moeten het doen en dat zijn wij!
Wij maken de stad; wij maken het leven. De Groene Loper is een
geweldige uitdaging, die ook opgepakt is door heel uiteenlopende
mensen en groepen van mensen. Niet alleen voelde de senioren
Drumband zich uitgedaagd om langs de Groene Loper te spelen, ook het
Werkhuis en Caracola in de Theresiaschool zetten hun deuren open, net
als wij van de kerk. Continu zijn er mensen uit en in blijven lopen.
Talentino is geopend en ook beveel ik graag ‘On Top’ aan waar het goed
eten en drinken is. En natuurlijk is er nog altijd ons café de Kokerel en het
Trefcentrum. Zij wil van haar cafégedeelte een echt café maken waar je
kunt zitten en kunt kaarten. Dat allemaal om leven in de buurt te brengen
en Wittevrouwenveld te verbinden met Wijckerveld. Of het echt gaat
lukken? Dat hangt van ons allemaal samen af. Maar hoopvol is dat het
kienen op de dinsdag weer gewoon doorgaat. Er is een herstart gemaakt
met dat kienen op de dinsdagmiddag. Het werd enorm gemist. Dat kan
alleen maar slagen als u ook echt komt. Maar laten we eerlijk zijn: hebben
we geen kien met zo’n buurt en die Groene Loper? pastor Mattie Jeukens
ofm.

DE PENNINGMEESTER AAN HET WOORD:
Overzicht exploitatiekosten Parochie OLV van Lourdes,
H. Familie en H. Guliëlmus
jaar 2017
jaar 2016
Opbrengsten
Kerkbijdrage
41.812,74
30.151,03
Collectes
17.867,17
17.268,87
Misintenties
8.681,44
6.640,19
Uitvaarten
14.650,00
9.225,00
Overige bijdragen parochie
9.483,62
19.293,75
Ontvangen huren
12.954,84
25.622,52
Subsidies en rente
858,58
1.754,94
Opbrengsten Begraafplaats
111.874,75
83.084,23
Totaal opbrengsten
218.183,14
193.040,53

Kosten
Onderhoud en kosten gebouwen
Loonkosten
Kosten eredienst
Pastorale kosten
Bijdragen bisdom, dekenaat, e.d.
Beheerskosten
Rente/kosten bank
Kosten begraafplaats
Totaal kosten

46.163,15
54.814,58
4.578,24
6.906,55
22.658,49
13.786,83
1.359,91
91.020,49
241.288,24

42.328,64
53.153,36
5.921,21
1.458,30
22.277,00
14.582,59
1.260,09
82.655,37
223.636,56

Resultaat (verlies)

-23.105,10

-30.596,03

Het financieel overzicht van de opbrengsten en kosten van onze parochies
laat ook over 2017 een verlies zien van € 23.105,10.
Dank aan allen, die bijgedragen hebben om ons toch in staat te stellen om
o.a. de salarissen te betalen en gebouwenonderhoud te plegen.
Maar we hebben uw hulp heel hard nodig, want alleen dan kunnen wij ook
in de toekomst een plek van inspiratie zijn én blijven.

SENIORENDRUMBAND
In de vorige Wegwijs heb ik geschreven dat de Seniorendrumband
ontstaan is uit de Gele Rijders reünie en dat blijkt onjuist te zijn. De
Senioren Drumband is ontstaan tijdens de grote reünie van de
Jeugddrumband WVV 28. Dank je wel Tiny, dat je me hier terecht op
aangesproken hebt.
Overigens vond ik het een geweldig concert dat de seniorendrumband op
Eerste Paasdag gegeven heeft voor de kerk tijdens de Groene Loper
Loop. De lopers schoten als speren vooruit. Het was stervens koud, maar
het heeft de leden niet afgeschrikt om een mooi concert te geven. Dank
je wel, een mooie presentatie was het in de veelkleurigheid van
activiteiten rond de opening van de Groene Loper.
DE EIERENACTIE VOOR DE LOURDESVIERING
Laurens heeft laten weten dat er ruim 10.000 eieren verkocht zijn in heel
Maastricht. De opbrengst is bestemd voor de bestrijding van de onkosten
van de Lourdesviering die normaal op 11 februari is , de dag dat Maria
voor het eerst in Lourdes aan Bernadette verschenen is. Dit jaar waren
we helemaal vergeten om bussen bij de uitgang van de kerk en het
Trefcentrum neer te zetten. Dus die actie van Laurens komt meer dan
geroepen. Elke steun is welkom, want zie elders het financiële overzicht
van de penningmeester van onze parochie.
DE PAASKAARS
Onze parochie is in de gezegende omstandigheid dat we een geweldige
kunstenaar in ons midden hebben die nu voor de 11e keer de Paaskaars
beschilderd heeft. Afgelopen jaar was het de verrezen Christus zoals deze
door Pierro della Francesca werd verbeeld. Dit jaar is het “Nolli mi
tangere” van Giotto in de Scrovygnikapel in Padua ,waar het rood van de
mantel van Maria en het Wit van Jezus in een soort roze versmelten. Het
betekent: “Hou me niet vast Maria”. Een prachtige uitspraak, omdat het
geestelijke of spirituele leven begint met loslaten, niet kostte wat kost
blijven vasthouden aan wat was. Durven loslaten is de kern van alle leven,
zoals de uitademing plaats maakt voor de nieuwe inademing. De
schildering op de Paaskaars is een prachtig tafereel. Heel veel waardering
voor de maker van onze Paaskaars, een artistiek juweel.
OPBRENGST VASTENACTIE
Deze is nog niet bekend bij het verschijnen van deze Wegwijs. Ook nu
nog kunt u uw zakje van de Vastenactie op de pastorie inleveren. Helaas
hebben we geen mensen meer om de deuren langs te gaan , om een
bijdrage te vragen. Nu komt het op uw eigen initiatief aan om de stap te

zetten en zelf toch iets te sparen. Misschien wel letterlijk uit uw eigen
mond, om iets over te hebben voor mensen elders op onze aardbol die
het nog slechter hebben. En die mensen zijn er nog steeds. Durf dus te
delen, ook na Pasen kan het nog.
KIENEN
Voor alle duidelijkheid: elke dinsdagmiddag is er gelukkig weer kienen in
het Trefcentrum. Teveel mensen mistten het. Komt u nu ook weer?
GEDOOPT:
Op Paaszondag, terwijl er overal volk door de kerk liep, is Leike
Remmers gedoopt, de zoon van Leo en Joanny Remmers –
Duckers van de Olympiaweg 22;
Op zondag 8 april werd in de OLV van Lourdes gedoopt:
Logan Aarts, de zoon van Remy en Caitlinn Aarts – Cox uit de
Tapijnstraat 63;
Quinn Kessels, de dochter van Caspar en Kim Kessels – Lahaije uit de
Limburgerstraat 118 in Cadier en Keer;
Kenji van Golde, de zoon van Benoit en Felica Hamelers – van Golde uit
de Burg. Pijlsstraat 60 en het broertje van Armando.
Dat hun opname in de geloofsgemeenschap
ons allemaal tot zegen mag zijn.
OVERLEDEN:
Op 1 maart is na een heel moedig gedragen ziekbed, waarin
alle lijden, pijn en verdriet opgedragen werd aan de gekruisigde
Christus, Eveline Hindi overleden. Zij was de weduwe van
Najeeb Shaawi met wie zij 5 kinderen had, 2 jongens en 3
meisjes. Eveline was een bijzonder gelovige vrouw. Gewoond
in Bagdad, zelf afkomstig uit Zwitserland en uiteindelijk in
Maastricht terecht gekomen en hier overleden ,79 jaar oud.
Haar afscheid is gevierd op zaterdag 10 maart in de
Martinuskerk in Wyck, waarna zij te rusten is gelegd op de
begraafplaats Oostermaas. Eveline heeft gewoond aan de Voltastraat 3B
Op zondag 18 maart overleed Jan Oomen. Jan zat al maanden aan de
zuurstof en het is een wonder hoe hij het zo lang volgehouden heeft. Dat

zal mede zijn door de goede zorgen van Edda. Jan heeft met Edda de
laatste 15 jaar gewoond aan de Edisonstraat 2C. Jan was een betrokken
buurtbewoner die eigenlijk het ‘geheugen’ van de buurt was. Jan was lid
van de Oecumenische Basisgroep Maastricht. Marcel Tonnaer schreef
over Jan op Facebook het volgende: 22 maart 21:32
Zondagmorgen is ons bestuurslid Jan Oomen overleden in de leeftijd van
80 jaar. Jan heeft ondanks zijn broze gezondheid nooit stilgezeten en
heeft o.a. sociologie gestudeerd. De laatste 20 jaar van zijn leven woonde
Jan in het WVV en was hij actief in het Buurtnetwerk. Hij heeft zich ingezet
bij de bouw van het Trefcentrum en de Electrobuurt. Jan was altijd positief
ingesteld en keek niet wat hij niet kon, maar deed wat hij wel kon en was
daarmee een voorbeeld voor velen. Wij zullen in het Buurtnetwerk-WVV
Jan gaan missen. We nemen afscheid van Jan a.s. zaterdag 24 maart in
de OLV Lourdeskerk om 13.30 uur. Wij wensen Edda en familie veel
sterkte toe. Buurtnetwerk Wittevrouwenveld.
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 14 april
19.00 Johannes en Ans Smeets – Willems / Ber Slangen / Sylvano
Zwackhalen / Margriet Dams – Beckers / Frits Schuman / Jacques
Plusjé en Miets Plusjé – Klever / Helena Natterman
Zondag 15 april
3e Zondag van Pasen
10.30 Overleden echtelieden Reinards – Tans / 1e jaardienst Dave de
Vlam / jaardienst overleden ouders Elissen – Thomma / Marie
Louise Duchateau / Hanny van Zeyl – v.d. Linden / Annie Hendrikx
– Smeets / Mia Dingena – Hameleers
Maandag 16 april
09.00 Broeder Francesco Prick ofm
Dinsdag 17 april
09.00 Aart Kranenburg ( diaken )
Woensdag 18 april
18.30 Rozenkrans
19.00 Treeske van der Meulen – Custers
Zaterdag 21 april
19.00 Jo Horbach / Hannie Vleugels – Quax / Breur Moenen / Bertina
Stitzinger / Gerarda Nijsten – Lousberg / Annie Dreessen

Zondag 22 april
Vierde Zondag van Pasen
10.30 Bella Habets – Bronckers / Vic Kessen / Huub de Vree / Riek
Vallenga – van Dijk / Marlies Biesheuvel –Colson / Tonia Damen /
Peter Duysens
Maandag 23 april
09.00 Ernest Spronken
Dinsdag 24 april
09.00 Mathilde Beurskens – Truyen
Woensdag 25 april
18.30 Rozenkrans
19.00 Broeder Math Paulssen en broeder Piet van Bree
Zaterdag 28 april
19.00 Mia van Gelabbeek / Huub Magdelijns / Liane Louis – Dams /
Gertruda Dassen – Veulemans / Ber Valcq / Jack Pisters / Liesbeth
Remmers – Muller
Zondag 29 april
Vijfde zondag van Pasen
10.30 Michel Geurts en Wanny Geurts / Martin Konings en Alice Konings
– v.d.Mullen / Venny Janssen- Hermans / Frans Penders / Trees
Vaessens – Serrarens / Andre Haustraete / Math Revenich
----------------------------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)

