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Lof van de vriendschap
Vriendschap is het voorrecht
Van een klein getal
Van hen die offeren kunnen
En in hun liefde geduldig
Goedertieren, niet afgunstig,
niet zelfzuchtig zijn
Ze geloven alles,
ze hopen alles,
ze dulden alles
ze raken nooit verbitterd.
Vriendschap is die liefde
Die gaarne alles geeft
Ook al krijgt ze nooit iets anders terug
dan vriendschap zelf die wederkerig is.
Augustinus.

WAAROVER PRATEN ZIJ?
Schrijf over de hitte als je het niet meer weet! Maar daar heb ik
geen zin in, daarvoor is het dus te warm .Iedereen praat wel over
het weer, maar doet er niets aan. Schrijf dan over je tochten, dat
het echt geen vakantie is .Dat je al maanden van te voren in de
weer moet zijn om nieuwe afspraken te maken voor de
overnachtingen en dat je ook de mensen moet zien te vinden die
mee willen en maak zo duidelijk, dat het geen vakantie is! En jij
gelooft dat de mensen denken dat ik geen vakantie heb en alleen
maar heb gewerkt als ik lekker bruin terug kom uit Italië van mijn
voettochten? Dat gelooft toch niemand, als je stralend terug
komt? Dan moet dat een goeie vakantie zijn geweest toch, want
alleen van goede vakanties kom je stralend terug en dat doe ik
nog elke keer. Volgend jaar organiseer ik de voettochten al 25
jaar. Mevrouw Martini van het pension in Assisi, vlakbij de piazza,
het centrale plein waar we al die jaren overnacht hebben, heeft
beloofd om dan de laatste avond voor de tochtgenoten van 2019
een ‘cena’ dwz. een avondmaaldiner voor ons te bereiden. Dat is
dan een diner voor 18 personen. Trouwens, dat het volgend jaar
25 jaar is dat ik daar in Assisi kom en dus ook 25 jaar die tochten
doe, weet ik door haar kleinkind David. David was net 2 maanden
toen ik er de eerste keer kwam. In 2019 wordt David 25 jaar. Het
is toch wel bijzonder dat je dat meegemaakt hebt en zo’n jongen
hebt zien opgroeien .De zorgen gedeeld hebt, toen hij eerst als
kind te dik, dan later als tiener te dun was en vervolgens voor
school stage is gaan lopen in Milaan en Triest , van school kwam
en werk moest zoeken, dat er voor jonge mensen in Italië
nauwelijks is. David is gaan koken en maakt nu frites ,
hamburgers en een soort gevulde pannenkoeken die hij in een
klein winkeltje aan de toeristen verkoopt , dus ook aan ons, want
je moet zo’n jongen toch ook wat laten verdienen. In juli kreeg ik
mijn fleecevest dat ik er het vorig jaar juli had laten liggen.
En nu ik dit zo schrijf, droom ik al weer weg naar volgend jaar en
mis het wandelen van afgelopen maand. Het is heerlijk gewoon
wandelen, zweten, buiten zijn en onderweg zijn samen met
anderen. Ja, een mooie tocht, een prachtige vakantie en ik hoop
dat ik het nog heel lang mag doen.
Pastor Mattie Jeukens ofm.

KROETWESJ EN MARIA TEN HEMELOPNEMING
Op woensdag 15 augustus is het weer zover. Dan is het feest van
Maria ten Hemelopneming. We zullen die woensdag om 10.30 uur
een feestelijke hoogmis hebben. Tijdens de viering zal opnieuw
de kroetwesj gezegend worden. Mia Martens die al jaren een
prachtige kroetwesj maakt voor alle kerkgangers, is nu al weer
maanden, samen met vrijwilligers, bezig om opnieuw voor ons
allemaal zo’n prachtige kroetwesj te maken .Met de verschillende
kruiden tegen gevaar, ziekte en onheil en met verwijzing naar die
andere moeder, onze moeder aarde die ons alles geeft wat we
nodig hebben om lang, gezond en gelukkig te leven, als we ook
Moeder Maria en haar zoon Jezus in ons hart sluiten.

DE KAPEL IS GEFUNDEERD
Dat wil zeggen dat er op het kerkhof druk gewerkt wordt aan de
nieuwe Mariakapel. Het fundament is gelegd. Maar het heeft
onverwacht meer voeten in de aarde gehad dan verwacht. Bij het
uitgraven van de fundering stootten de bouwers op een kei- harde
ondergrond. Door de droogte is de aarde knoerthard geworden.
De aarde leek wel een grote steen. Een extra grote graafmachine
moest er aan te pas komen om de grond weg te krijgen. De
contouren van de kapel worden zo goed zichtbaar. Dat is mooi,
maar helaas zal de hele kapel er dit jaar met Hemelvaart nog niet
staan, zoals we eerder gehoopt hadden. Daarom maar met
Hemelvaart gewoon naar de OLV van Lourdes komen om 10.30
uur.

OPBRENGST VAN MANUS
Tijdens Manus hadden we maar liefst drie kramen waar spullen
verkocht werden voor de parochie. In één kraam, die van Mia
,was de opbrengst bestemd voor de kapel op het kerkhof. De
opbrengst daar was 297 euro. De opbrengst van de andere twee
kramen en de giften van het Vredesplein hebben we samengevoegd en dat alles samen was 347,65. Een mooi resultaat.
Nogmaals heel veel dank voor alle hulp, voor de taarten en de
cakes. Ook de winnaar van het Koningsplein had een heerlijke
taart gebracht. Veel dank daarvoor.

SPORT
Giro, Tennis, Formule 1, Beach Volley, Tour de France, Voetbal :
hoe warmer het werd hoe meer sport er leek te zijn. Maar het
meeste te doen heb ik toch met de wielrenners. Tjonge wat
moeten ze afzien op die bergen. Ik ben al moe als ik het zie. Laat
mij dan maar rustig een Italiaanse berg oplopen in Umbrië.

WAT HEB JE NODIG OM MENS TE ZIJN?
Na alle hitte van de laatste tijd, zou ik zeggen dat je minstens af
en toe een frisse wind nodig hebt die koelte en verkwikking
brengt. Een frisse wind kan het oude stof doen wegwaaien, kan
zo nieuwe oudere lagen, misschien weer blootleggen. Een frisse
wind kan er voor zorgen dat je goed slaap en zo uitgerust aan een
nieuwe dag kunt beginnen. Een frisse wind kan heel goed
oververhitting tegen gaan. Een frisse wind kan het bezwaard en
vermoeide gemoed opbeuren. Een frisse wind is in de hitte van
de dag altijd welkom, alleen, je moet wel oppassen dat je geen
verkoudheid op loopt.

MIVA-COLLECTE
Bij deze Wegwijs vindt u ook een folder die aandacht vraagt voor
de Miva. In het weekend van 25 en 26 augustus zullen we voor
de Miva een deurcollecte houden in de kerk. Bij de folder zit de
mogelijkheid om zelf geld over te maken. Wat let u om dat te
doen?

DE BOMEN VAN DE GROENE LOPER
Ongelooflijk wat die pas geplante bomen aan de Groene Loper
het moeilijk hebben. Je kunt het als het ware aan de bladeren
zien. Ik heb begrepen dat nu elke week 60.000 kub water aan de
bomen wordt gegeven. Het moet ongelooflijk veel zijn. U hebt vast
die joekel van een vrachtauto ook zien staan en misschien heeft
hij u wel gehinderd om er snel langs te komen. Maar weet dat er
goed werk mee gedaan wordt. Wie zou er ook geen dorst hebben
met dit weer?

GEDOOPT:
Op zondag 8 juli is in de OLV van Lourdes Reilo
Remmers gedoopt, de zoon van Moup en Shilayka
Remmers – Colombain uit de Burg. Pijlsstraat 6
Op zondag 22 juli is in de OLV van Lourdes
Skyler Dorlo gedoopt, de zoon van Alex en Angel Dorlo – van
Zuylen en het broertje van Sjimmy en Billie uit de Appelhegge 36.
Eveneens is die dag Liam Deneke gedoopt, de zoon van Wesley
en Agnetha Deneke – Linke uit de Roemerstraat 55B
Dat hun opname in de geloofsgemeenschap ons allemaal
tot zegen mag zijn.

OVERLEDEN
Op 3 juli is in Hagerpoort Mariëtte Prop-Habets
overleden, 90 jaar oud en sinds 2 mei 2011 de weduwe
van Paul Prop. Haar afscheid is gevierd in de Sterre der
Zee ,maar Mariëtte was lid van de Vrienden van OLV van
Lourdeskerk en daarom gedenken wij haar dankbaar.
Mariëtte heeft 3 kinderen: Pascale, Jack en Lily of Lieke,
die de dirigente is van Dames Blanches en op
zaterdagavond onze zanggroep heeft geleid.
Mariëtte heeft 8 kleinkinderen en 4 achterkleinkinderen.
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 4 augustus
19.00
Voor de overledenen van de fam.Vleugels - Slijpen
/ Frans Penders / Jack Pisters / Nol Coenen / Annie
Sanders / Mia Dingena – Hameleers / Hanny van Zeyl –
v.d. Linden
Zondag 5 augustus
18e Zondag door het jaar
Eerste zondag van de maand
Speciale collecte voor de kerk
10.30 Eerste Jaargedachtenis Hannie van Zeijl – van der Linden
/ Zuster Clementine Haan / Pastor Jan Linke / voor de
overledenen van de fam. Steps – Colaris / Jean en Thea
Savelberg – de Jong / Jacqueline Paulissen / Lea Schenk
de Jong – Peters / Venny Janssen – Hermans / Alice
Konings –v.d.Mullen / Jacques Sillen en Jeanne Sillen –
Meyers, ivm de trouwdag 5 aug 1946
Maandag 6 augustus
09.00
Ter ere van het Onbevlekt Hart van Maria / Voor de
overledenen van de fam. v.d. Broeck – Mandersmit / voor
de overledenen van de fam. Bertholet – Bartholomey
Dinsdag 7 augustus
09.00
Mathilde Beurskens – Truyen
Woensdag 8 augustus
18.30
Rozenkrans
19.00
Agnes Niël
Zaterdag 11 augustus
19.00
Arnold Louis en Liza Louis – Aarts / Bel
Reneerkens – Swakhoven / Lucy van Loo / Minus
Scheffer / Gertruda Dassen –Veulemans / Huub
Magdelijns
Zondag 12 augustus
19e Zondag door het jaar
10.30
Johannes en Ans Smeets – Willems / 1e jaardienst
Frits Schuman / 2e jaardienst Jacqueline Paulissen en
haar vader Harrie Paulissen / Jan Wintraeken / Jean
Driessen / Netta Penders – Medenbach / Corrie
Stitzinger, en de kleinkinderen Sjirke en Pierreke
Stitzinger
Maandag 13 augustus
09.00
Voor het On bevlekt Hart van de H. Maagd Maria
Dinsdag 14 augustus
09.00
Herman Schepers

Woensdag 15 augustus

Maria ten Hemelopneming
Zegenins van de kroedwesj
10.30
John Hermans en Jules Janssen / Ernest
Spronken / Math Revenich / Zuster Gemma Govers /
Truus Wolters / Broeder Cunibert (Piet van Bree) /
Broeder Mat Paulssen
Zaterdag 18 augustus
19.00
Annie Dreessen / Tonia Damen / Bertina Stitzinger
/ Margriet Zwackhalen – Dijksma / Dien Ubachs – Pisters
/ Gerry Hermse – Mullens / Maria Louisa Duchateau
Zondag 19 augustus
20e Zondag door het jaar
10.30
Hetty Kluytmans / Marlies Biesheuvel – Colson /
Gerarda Nijsten – Lousberg / Jean Tilkin en Bertha Tilkin
– Franssen / Anton Berndsen / Vic Kessen / Greet
Braeken – Bausch /
----------------------------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.

