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KERK-ZIJN IN 2023 

Nog nooit had ik zoveel siervuurwerk in één keer gezien 

als dit jaar bij de jaar wisseling. Ik raakte er letterlijk door van 

slag, of eigenlijk, ik zelf niet, maar onze kerkklok van de 

Lourdeskerk. Als altijd luid ik ’s nachts om 12.00 uur met 

Oudjaar de klok om als het ware het nieuwe jaar letterlijk in te 

luiden. Maar omdat ik maar niets hoorde bij al het lawaai van 

het vuurwerk ben ik op alle knopjes gaan drukken die ik maar 

voor me zag totdat ik de klokken echt hoorde luiden. De 

volgende dag stond de klok een uur voor! Het is wel mooi 

symbolisch, dat de kerk een keer voorloopt! Maar nu waren de 

mensen niet van de leg, maar wel van slag, want het is toch wel 

handig als je een klok hebt die de juiste tijd aan geeft en niet 



continue op 5 voor twaalf staat. Al weerspiegelt dit meer de 

realiteit van de situatie dan de kerk dan de klok die voorloopt. 

Is het 5 voor 12 in de kerk? Als katholieke kerk staan we er niet 

zo goed voor, om het zacht uit te drukken. Wat doe je daar 

aan?  

Mijn moeder zei het al: “Je moet gewoon iets doen, iets 

organiseren. Doe iets. Breng mensen samen!” Ik denk dat mijn 

moeder gelijk heeft. Je moet gewoon dingen blijven doen, 

misschien is het op hoop van zegen, maar wel iets doen, iets 

organiseren. Daarom zijn we in de Lourdeskerk met 

dauwtrapwandelingen begonnen. Dat is niet alleen om iets te 

doen, maar ook om letterlijk in beweging te komen. De eerste 

is al op donderdag 2 februari, het feest van Maria Lichtmis. Je 

kunt dan vertrekken vanaf de Lourdeskerk van 07.00 uur tot en 

met 09.00 uur. Een routebeschrijving ligt klaar. Bij terugkomst 

wordt er gezorgd voor een ‘tas-koffie of thee’. Tevens zal er om 

09.00 uur een eucharistieviering zijn in de Lourdeskerk ter ere 

van Maria Lichtmis. Vrijdag 3 februari is als altijd op de eerste 

vrijdag een eucharistieviering om 09.00 uur met aansluitend de 

Blasiuszegen, 3 februari is de feestdag van de H. Blasius, 

bisschop en martelaar.  

Maar voor kapelaan Austin was die klok op 5 voor 12 de 

aanleiding om te gaan onderzoeken of hij de klok weer bij de 

tijd kan krijgen. Maar niet alleen de klok gaat hem ter harte, 

ook de jeugd. Hij zal één van de begeleidende priesters zijn 

voor de reis naar de Wereld Jongerendagen dit jaar in Lissabon 

van 22 juli tot 9 augustus. Heb je interesse schroom niet met 

kapelaan Austin (06 879 713 27) contact op te nemen. Maar er 



gebeurt nog meer: kapelaan Slaven biedt een catechese aan 

voor jongeren en volwassenen op maandag en donderdag van 

20.00 tot en met 21.00 uur in de Koepelkerk vanaf maandag 30 

januari (06 275 010 73). Welkom. Vrede en alle goeds.  

Pastor Mattie Jeukens ofm 

H. Johannes de Doperkerk - Limmel / Nazareth 
 
Zondag 05 februari 2023 – 5de week door het jaar 
09.00 uur H. Mis  Voor Bertie Steijns-Hoffmans 
 
Zondag 12 februari 2023 – 6de week door het jaar 
09.00 uur H. Mis voor Braniemeekers en de Kakpepers(Carnaval) 
 voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van alle bewoners 

van Limmel en Nazareth en Voor de Prins en Princess 
van Braniemeekers en de Kakpepers.  

  
Zondag 19 februari 2023 – 7de week door het jaar 
09.00 uur H. Mis voor zes wekendienst van Mw. Regina 

Oosterbosch-Theunissen en voor Jan Huveneers en 
kleinzoon 

 
Woensdag 22 februari 2023 -  ASWOENSDAG 
18.00 uur H. Mis voor diegene die de vlucht zijn om een goed 

heen komen te vinden en rust en ruimte om te leven. 
 
Zondag 26 februari 2023 – 1st week in de Veertigdagentijd 
09:00 uur  H. Mis voor de overledenen van onze parochianen.  



Bankrekening: Parochie Johannes de Doper:  
NL 91 RBRB 098.29.12.587 

Eerste Communie:  
 De voorbereiding gaat starten met de eerste ouderavond, 
deze is op 7 februari in de OLV van Lourdeskerk, ingang 
Voltastraat en begint om 19:00 uur. U kunt uw kind nog opgeven. 
Die viering kan wel plaatsvinden in de kerk van OLV van Lourdes. 
Aanmelding: 
Pastorie Lourdeskerk, Edisonstraat 2, 6224 GK Maastricht.  
Telefoon : 0031(0)43 – 3634348. 
E-mail : administratie-olv@kpnmail.nl 
 

Catechese: 
“God wilde de wereld redden door de dwaasheid van de 
verkondiging” (1 Kor 1,21)  
Welke verkondiging? Kom en zie! 
Beste parochianen, Vanaf maandag 30 januari zullen wij starten 
met een catechese voor jongeren en volwassenen voor al onze 
parochies. Deze vinden plaats telkens op maandag en donderdag 
om 20:00 tot 21:00 in de parochiezaal van de koepelkerk 
(Heerderweg 1 - 6224 LA Maastricht). Catecheses kunnen ons 
helpen om ons geloof te verdiepen, een kans om God te 
ontmoeten en ja, zelfs om ons te helpen midden in de moeilijke 
situaties die wij meemaken. Kom! Aanmelding is niet nodig.  
De maagd Maria wil een weg van redding voor ons openen! 
 
 
 
 

 
 
 

Parochiecentrum :  Edisonstraat 2, 6224 GK 
Maastricht. 
Tel.: 043 362 52 78 

PASTOR MATTIE JEUKENS OFM : 043 – 3634348 
KAPELAAN AUSTIN  : 06 – 87971327 
PRIESTERWACHTDIENST  : 043 – 6314500 
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