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Je hoeft niet te geloven in engelen
Je hoeft gewoon maar te kijken
Altijd is er wel ergens een aan het werk
Misschien waakt hij wel over je kind
Als jij er niet bent
Misschien brengt hij dagen
en nachten door aan het bed
van een zieke
Misschien biedt hij onderdak
aan wie vermoeid
en allang onderweg zijn
Misschien komt hij onverwacht bij je langs
met een bloem in de hand
of is hij gehaast onderweg
naar een andere plek waar hij nodig is
Want ongetwijfeld engelen zijn er
maar dan met het gezicht van een mens

DE CAMPING
Tijdens mijn voettocht naar Assisi overnachten we één keer op
wat we noemen de ‘camping’. Maar mensen kijken me dan altijd
een beetje waterig aan als we op die plek aankomen. wat
camping heet is eigenlijk alleen een veldje gras en toch hebben
we het daar dan altijd weer naar onze zin. Het is de eenvoud en
de puurheid. Daar heb ik aan gedacht toen ik ‘De Camping’ van
het Wittevrouwenveld bezocht. Het is maar welk beeld je hebt
van Camping, maar eenvoud en soberheid maken het puur en
echt. En dat was het hier in ons park achter het Trefcentrum en
naast de kerk en de oude Theresiaschool. Maar je moet zo iets
zien met eigen ogen. Ambtenaren ver weg op het gemeentehuis
in een totaal andere wereld dan hier hebben er duidelijk geen
benul van. Die denken dan meteen aan het allerergste, terwijl
het vriendelijk en gemoedelijk is als je er ter plekke bent.
Gelukkig nam wethouder Vivianne Heijnen (35) de moeite om
zelf te komen kijken. Zij was onder de indruk en gaf alle
vrijwilligers een pluim op de hoed door op te merken dat wat die
mensen allemaal deden en voor hun heel vanzelfsprekend was,
heel bijzonder was. Dat het niet vanzelfsprekend was wat deze
jonge mensen allemaal deden om het meer dan 100 kinderen
naar hun zin te maken. De ouders die zijn komen kijken, weten
dat ook. Die hebben het met eigen ogen gezien. Het is bijzonder
en vooral deze week met alle extremen van het weer met bijna
40 graden, zo warm dat de mussen van het dak afvielen van de
hitte, tot regen en storm op donderdag waarbij zelfs een grote
tent door een windvlaag mee de lucht inging. De vrijwilligers zijn
van de vroege tot de late avond in de weer geweest. De energie
spetterde er van af, ongelooflijk. Jonge mensen die ook in
Spanje of Turkije aan het strand hadden kunnen liggen, vonden
het een eer om hier mee te mogen doen en zich de benen onder
hun lijf te rennen zodat de kinderen maar een goede week
zouden hebben, vooral die kinderen die anders niet op vakantie
zouden zijn geweest. Maar wie mee gedaan heeft aan de
‘Camping’ heeft pas een echte vakantie gehad. Ron werd
geëerd omdat hij al 35 jaar vrijwilliger is bij Trajekt. Proficiat. Op
donderdagavond was er Ziesjoem, zij zongen met de kinderen:
Lekker menneke. Dat was iedereen. pastor Mattie Jeukens ofm.

CURSUS ZEN-MEDITATIE VOOR BEGINNERS
Elke donderdagavond in september van 19.30 tot en met 20.30
uur is er in de sacristie van de OLV van Lourdeskerk, ingang
aan de kant van de Theresiaschool en Leeuwinnenpark, een
introductie in meditatie in de traditie van Zen. Zen is zitten en
ademen. Hoe je dan kunt zitten en hoe je ademt, dat gaan we
dan oefenen, mar ook hoe je meditatief wandelt in kinhin. Er zijn
meditatiebankjes aanwezig. Als je op een kussen wilt zitten,
moet je dat zelf meebrengen. Meer informatie bij Mattie Jeukens
ofm, o43 3634348. Het is fijn als je je van te voren aanmeldt via
jmpp.jeukens@planet.nl of met een briefje op de Voltastraat 45.
Juist in onze tijd kan meditatie je helpen om geconcentreerd te
blijven, om je te ontspannen en om dicht bij jezelf te blijven. Na
september is er elke 2e en 4e donderdag van de maand
meditatie in dezelfde ruimte ook van 19.30 – 20.30 uur.
EERSTE COMMUNIE EN VORMSEL
Het is opvallend hoe vaak ik al gevraagd ben wanneer een kind
opgegeven kan worden voor de communie, De communie is het
komend schooljaar 2018/19 op Hemelvaartsdag 30 mei. Laat
dus. De voorbereidingen starten na Kerstmis. Daarvoor is “De
Plechtige” of het Vormsel voor de kinderen van groep 8. Het
vormsel is de laatste zaterdag van november: 24 november.
Ook de vormelingen kunnen zich opgeven: 043 3634348.
LUNCH VOOR VRIJWILLIGERS
Het is alweer 2 jaar geleden dat we op zaterdag van 12.00 tot en
met 14.00 uur een lunch hebben gehad om alle vrijwilligers een
keer te bedanken en te eren. Dat is erg positief overgekomen en
daarom willen we dat nu weer opnieuw doen en wel op zaterdag
15 september. Ben je vrijwilliger, zet het alvast in je agenda. De
uitnodiging komt binnenkort voor die zaterdag 15 september.
WAT HEB JE NODIG OM MENS TE ZIJN?
José geeft er een heel eigen invulling aan: ‘Hart voor elkaar’
Het is alweer 3 maanden geleden dat 21 kinderen hun 1e
Communie deden in de O.L.V van Lourdeskerk. De prachtige
filmopnames van deze dag zijn afgelopen week op DVD
uitgedeeld aan de ouders/kinderen.

Ik heb zojuist de beelden teruggezien, wat was het een mooi
feest. Ondanks de slechte weersvoorspellingen bleef het die
ochtend droog, de lieve Heer was ons goedgezind. De kinderen
zagen er stuk voor stuk prachtig uit. Maar het mooiste waren de
blije gezichtjes en de trotse blikken van ouders en familie.
Indrukwekkend was de processie met de Gele Rijders, ‘menier
pestoer’ en Sjef.
Er ging heel veel voorbereiding aan vooraf. Ik had het genoegen
om die voorbereiding te mogen volgen en wat hand- en
spandiensten te kunnen verlenen. Het meest heeft me getroffen
de samenwerking tussen ouders, kinderen, pastoor, Sjef, de
koster, Elco met de gitaar, de fotografen Hanneke en
assistenten, de filmmaker Dré en de Kunstketel niet te vergeten.
Het kan dus echt nog in deze tijd: samenwerken! Daarbij hoeft
niet alles vlekkeloos te verlopen, maar de intentie was er zeker.
Zoals ook de kinderen tijdens de mis zongen: “…dus zullen we
er samen iets van moeten maken, de wereld is een mooi maar
bewerkelijk ding”. Laat ons dat maar ter harte nemen.
Met dank, José Smolders.
FRESCOREIS INFORMATIE 4 SEPTEMBER
De informatiebijeenkomst is op de pastorie Het is voor de
frescoreis van 7 tot en met 13 oktober, Edisonstraat 2. Het is
een heel bijzondere reis voor wie van schilderkunst met een
verhaal houdt. Er kunnen maar ene beperkt aantal mensen mee.
KAPELLENTOCHT 8 SEPTEMBER
Op zaterdag 8 september is de prachtige en sfeervolle
kapellentocht langs de kerken en kapellen in de groene rand van
Parkstad-Limburg. We starten om 8.30 uur in de Antonius van
Paduakerk, Beersdalweg 64 te Heerlen, Vrank. Daar is ruime
parkeergelegenheid. Bij IVN Rimburg krijgen we een ‘tas’ koffie
en een stukje vlaai. De afstand is ongeveer 23 km. Om 17.00
uur zal een bus ons vanuit Rolduc, het eindpunt van deze
pelgrimstocht, weer terug brengen naar de Beersdalweg in
Heerlen. De organisatie berust bij de St. Franciscaanse
Voettochten met Mattie Jeukens ofm als verantwoordelijke. De
onkosten zijn 7,50 euro voor een boekje, een ‘tas koffie’ en de
reis met de bus terug. Info: 043 3634348.

WAT REGEN DOET
Een paar stevige buien, even, maar wat dat kan doen! Het verdorde
gras kleurt langs de Groene Loper alweer groen. Wat een
levenskracht er in de natuur zit! Zou dat ook in ons zitten?

GEDOOPT:
Op zondag 29 juli is in de OLV van Lourdes gedoopt:
Hugo Koch, de zoon van Pieke en Esther Koch – Dirix uit
de Moselborg
en eveneens:
Dominic Peelen, de zoon van Gerrie en Nadia Peelen – Vleugels en
het broertje van Levina uit de Burg. Hennequinstraat 34;
Op zondag 5 augustus is in de OLV van Lourdes gedoopt:
Senna Lambeck, de dochter van Peter en Bianca Lambeck – den
Bleijker en het zusje van Ruben uit de Aartshertogenstr. 57
Dat hun opname in de geloofsgemeenschap ons allemaal tot
zegen mag zijn.

OVERLEDEN
Op zondag 29 juli is in Hagerpoort Jetty Nicolai – Vleugels
overleden, 93 jaar oud en de weduwe van Louis Nicolai die
in 2008 overleden is en met wie zij 62 jaar lief en leed heeft
gedeeld. Louis heeft Jetty zijn leven lang op handen
gedragen en verwend. Het was dan ook zwaar toen zij
alleen verder moest. Een hele tijd is dat toch goed gegaan
tot het laatste jaar toen zij gelukkig opgenomen kon worden
in Hagerpoort. Jetty is moeder van 2 kinderen: Monique en
Peter en de oma van Caroline, Mischa en Roland. Peter
woont in Maastricht en Monique in Spanje, waar ook Jetty vroeger,
dankzij een vakantie huis, heel veel tijd doorgebracht heeft. Nu is zij
weer voor altijd samen met haar grote liefde Louis, met wie zij
verenigd is op de begraafplaats Oostermaas.
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 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 Jaardienst Helena van Berlo – Sarneel / Hetty Kluytmans /
Marlies Biesheuvel – Colson / Gerarda Nijsten – Lousberg /
Jean Tilkin en Bertha Tilkin – Franssen / Anton Berndsen / Vic
Kessen / Greet Braeken – Busch
Maandag 20 augustus
09.00 Pater Jos Drijvers ofm
Dinsdag 21 augustus
09.00 Sjaak Litjens
Woensdag 22 augustus
18.30 Rozenkrans
19.00 Ria Leclaire
Zaterdag 25 augustus
19.00 Bèr Slangen / Jan Oomen / Kitty Roevros – Habets / Mia
Meertens – van Es / Fieke Rassin / Breur Moenen / Leon
Gilissen
Zondag 26 augustus
21e Zondag door het jaar
10.30 Fam. Fraats – Matti en Kaanen – Matti / Leon Genotte / Ed
Schijlen / Bèr Heugen / Eveline Hindi / Maria Vanweesenbeeck
– van Heyst / Ans Frissen - Chapin / Lambert Last / Sjra
Jansen
Maandag 27 augustus
09.00 Jan Kanters
Dinsdag 28 augustus
09.00 Johannes en Ans Smeets – Willems
Woensdag 29 augustus
18.30 Rozenkrans
19.00 Adrianus v.d. Kar / Rinus Theunissen
Zaterdag 1 september
19.00 Frans van Lieshout en alle leden van C.O.V./ Bella Habets –
Bronckers / Ine Geelen / Diny Wijnen / Henk de Baar en Tinie
de Baar – Biesmans /Theo Vertommen / Truus Gense –
Daems
Zondag 2 september
22e Zondag door het jaar
Eerste weekend van de maand
Speciale collecte voor de kerk
10.30 Antonius Geraerts en Helena Geraerts – Kolvers / Zuster
Clementine Haan / voor de overledenen van de fam. Steps –
Colaris / 2e jaardienst Marlies Biesheuvel - Colson / Pastor Jan

Linke / Tot intentie voor Piet v.d.Enden bij gelegenheid van
zijn 93e verjaardag voor levensvreugde en gezondheid
----------------------------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;
e
Meditatie: Iedere 2e donderdag en 4 donderdag in de maand van 19.30u tot
20.30u in de traditie van Zazen. (niet in juli en augustus: vakantie)

