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Suisse
Enkele weken geleden trok door Maastricht de processie van de Heiligdomsvaart. Opvallend
mooi was de plechtstatige aanwezigheid van de zgn. suisses van de St. Servaas en Slevrouwe
basilieken. Wellicht weten de meeste mensen niet meer wat een suisse is. We kennen ze in
Limburg nog enkel in Maastricht, Meersen en –opnieuw- te Weert. Ik zou de jongeren die dit
woord lezen eens willen vragen aan hun grootouders te vragen of ze nog weten wat een suisse
was.
De officiële benaming voor de suisse is “kerkbaljuw” maar ik denk dat helemaal niemand dat
woord kent. De suisse was een ordebewaker in de kerk. Hij bewaakte de orde in de kerk, had
daar een apart pak voor met een steekhoed en een band waarop stond “Eerbied in Gods Huis”
en hij had een hellebaard in de hand.

Men zegt wel eens dat sommige mensen zich niet weten te gedragen in de kerk, ze zitten
tijdens de eredienst te praten en soms te sms’en. Misschien is het de reden dat op enkele
plaatsen toch –opnieuw- een suisse te zien is.
Oudere mensen zeggen wel eens: “Vroeger was het veel beter”. Toen ik daarover lang
geleden eens sprak met een man die vroeger suisse geweest was, hoorde ik toch andere
verhalen. Toen ik hem vroeg waarom vroeger zo een kerkbewaker nodig was, vertelde hij mij
dat er achterin de kerk gekaart werd door kerkgangers. Daar ging hij dan maar tussenstaan.
Iedere leeftijdsgroep moest zijn eigen aanpak hebben. De vele kinderen in de kerk moesten
soms ook even tot stilte gemaand worden. En de jongeren hadden ook hun eigen aanpak
nodig, dat moest je voorzichtig aanpakken want daar kreeg je anders een weerwoord van,
volgens de oude suisse. Blijkbaar was er de druk dat men naar de kerk moest, maar voor een
aantal mensen was het ook toen niet heel duidelijk wat daar echt te beleven was. We moeten
zeker niet ver algemenen maar wellicht zijn die kaarters de eersten die thuisgebleven zijn toen
de sociale druk om naar de kerk te gaan wat weg viel…

Dit hele verhaal mag ons er eens bij laten stilstaan of wij ons altijd voldoende bewust zijn van
Gods Aanwezigheid in onze kerkgebouwen. Ik moet denken aan het mooie verhaal uit het
derde hoofdstuk van het boek Exodus waar Mozes komt bij de brandende braamstruik. We
lezen daar dat God spreekt uit die brandende braamstruik: “‘Mozes! Mozes!’ ‘Ik luister,’
antwoordde Mozes. ‘Kom niet dichterbij,’ waarschuwde de HEER, ‘en trek je sandalen uit,
want de grond waarop je staat, is heilig. Ik ben de God van je vader, de God van Abraham, de
God van Isaak en de God van Jacob.’ Mozes bedekte zijn gezicht, want hij durfde niet naar
God te kijken.”
Zijn wij ons nog bewust van de werkelijke tegenwoordigheid van de Heer in het Tabernakel
wanneer wij in een kerkgebouw komen en nodigt ons dat uit tot gebed, tot bij Hem zijn en
met Hem spreken van hart tot Hart ?

Liturgische Kalender
Zondag 21 augustus, Eenentwintigste zondag door het jaar,
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.
10.00 uur: H.Mis met samenzang; OO. Keulen-Pelzers en zoon Chretien als jaardienst (St.);
OO. Matthias Schols als jaardienst en Maria Schols-Lemmens als eerste jaardienst.
Maandag 22 augustus, Maria Koningin,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; OO. Christiaan Schols en Anna Dols, zonen Pierre
en Frits, dochter Miet en familie als jaardienst voor allen.
Dinsdag 23 augustus, H. Rosa van Lima,
08.30 uur: H.Mis; Bets van Lieshout.
Woensdag 24 augustus, H. Bartolomeüs,
08.30 uur: H.Mis; voor bijz. intentie (MK).
Donderdag 25 augustus, H. Ludovicus,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Annie Otten.
Vrijdag 26 augustus,
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962 H.Pater Karel Kapel; voor priesterroepingen.
Zaterdag 27 augustus, H. Monica,
18.30 uur: H.Mis met samenzang; Maria Moison-Brouns als eerste jaardienst; OO. KurversSchmeits; Math en Tiny Spijkers-Kurvers; voor overl. familie (vB); OO. Hub en Bertha
Hamers-Kurvers als jaardienst.

Zondag 28 augustus, Tweeëntwintigste zondag door het jaar,
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.
10.00 uur: Hoogmis, Gregoriaans; OO. Lemmens-Pelzers en de Z.E.H. Eugène Lemmens als
jaardienst (St.); Josephina Kurvers-Schols (St.); Twan Lemmens als jaardienst (St.); Harry
Mulleners en Els Lemmens; Miklós Bancsi als Zeswekendienst; Tiny Spijkers-Kurvers als
Zeswekendienst; Albert de Vries als Zeswekendienst; OO. Hubertus Dormans en Anna
Lambrichts als jaardienst; Sef Dormans en Mien van Stiphout; Eugène Wagemans; Annemie
Hendriks-Dormans; Leo Lemmens; Emile Neis; Mia Neis; uit dankbaarheid b.g.v. een 85e
verjaardag.
Maandag 29 augustus, Marteldood H. Johannes de Doper,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; OO. Theelen-Waterreus; Gert Wilms-Kurvers en
levende en overleden familie.

Dinsdag 30 augustus,
08.30 uur: H.Mis; Steven Hackfoordt.
Woensdag 31 augustus,
08.30 uur: H.Mis; Gerard Calvet.
Donderdag 1 september,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Frans Maassen.
Vrijdag 2 september, Eerste Vrijdag,
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962 H.Pater Karel Kapel; voor Priesterroepingen.
09.15 uur: H.Communie aan zieken en thuiszittenden.
13.30 uur: Plechtige Huwelijksmis voor Jeroen Otten en Stefanie van Dijk.
Zaterdag 3 september, H. Gregorius de Grote,
18.30 uur: H.Mis met samenzang; Arnoldus van Hout.

Zondag 4 september, Drieëntwintigste zondag door het jaar,
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.
10.00 uur: Hoogmis, Meerstemmig; Jan Fleischeuers als jaardienst (St.); OO. Wil Kurvers
en Paulina Rodigas (St.); OO. Donners-Haarden (St.); OO. Voots-Peters en zonen Theo en
Jan Voots (St.); OO. Jetten-Paulssen (St.); Frans Dols; OO. Guus Dols en Barbara
Widdershoven; Giel Janssen als jaardienst; OO. Penners-Ohlenforst als jaardienst; Voor bijz.
intentie (M.L.S.); OO. Benders-Voots als jaardienst;
Maandag 5 september, Z. Moeder Theresa,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Dorien Schmitz-Kreuwers; OO. Janssen-Schurgers
als jaardienst; Jan Hermens; voor bijz. intentie (vB).
Dinsdag 6 september,
08.30 uur: H.Mis; Hein van den Wijngaert.
Woensdag 7 september,
08.30 uur: H.Mis; Maria Moison Brouns. (In het jaar 1850: overlijden van de vader van
Pater Karel: Peter Joseph Houben).
Donderdag 8 september, Maria Geboorte,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; voor bijz. intentie (H).
(in het jaar 1863: Inzegening nieuwe klooster Mount Argus te Dublin)
Vrijdag 9 september, H. Petrus Claver,
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962 H.Pater Karel Kapel; Martha Beerens-van Laarhoven.
Zaterdag 10 september,
18.30 uur: H.Mis met samenzang; Pierre Tummers (St.); Wil Voots als jaardienst; OO.
Schurgers-Claessen en zoon Twan; Jan Hamers; OO. Meijs-Heunen; Zef Ronkaars als
jaardienst.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Huwelijk
Op vrijdag 2 september om 13.30 uur zal de plechtige Huwelijksmis zijn voor het bruidspaar
Jeroen Otten (Oud-Geleen) en Stefanie van Dijk (Beek), beiden woonachtig te Munstergeleen
in de Vlamovenstraat. Wij wensen hen van harte Proficiat en een mooi leven samen!

Overleden
23 juli: Dhr. Hans Werner Lederhuber, 80 jaar (Bongerd)
4 augustus: Mej. Maria Elisabeth Theresia (Mia) Neis, 75 jaar (Watersleyerweg)
Mogen zij rusten in de vrede van de Heer.

Kevelaer bedevaart
Op maandag 12 september zal de jaarlijkse grote bedevaart naar Kevelaer plaatshebben.
Kaarten zijn te verkrijgen aan de pastorie á 17.00 Euro per persoon.
Vertrek: ’s morgens om 07.00 uur aan de kerk.
Verder programma:
Bij aankomst processie naar de Basiliek:
10.30 uur Hoogmis met aansluitend processie naar de kaarsenkapel
14.30 uur Kruiswegoefening
17.00 uur Plechtig Lof, aansluitend processie naar de bussen.
Het is uiteraard de bedoeling de geplande gebedsmomenten mee te maken, het is
immers een BEDEVAART. Tussen de gebedsmomenten is er voldoende tijd om ook wat
aangenaam te verpozen en een hapje te eten. Verder wordt men vriendelijk maar
dringend –rekeninghoudend met anderen- verzocht in de bussen NIET te roken.

Misdienaars / Acolieten
Zondag 21 augustus:
08.30 uur: - 10.00 uur: Joran Vaessen.
Zaterdag 27 augustus:
18.30 uur: Nigel Heinle, Max Vroomans.
Zondag 28 augustus:
08.30 uur: - 10.00 uur: Mark Trompetter, Jarno Meex.
Zaterdag 3 september:
18.30 uur: Max Jütten.
Zondag 4 september:
08.30 uur: - 10.00 uur: Joran Vaessen, Mike Krutzen.
Zaterdag 10 september:
18.30 uur: Bas Göritzer, Jarno Meex.

Bestellen van H. Missen
Bij voorkeur op woensdagochtend in de pastorie van 09.30 –12.00 uur. U kunt ook een
enveloppe met de duidelijk omschreven misintentie en het verschuldigde stipendium
deponeren in de brievenbus van de pastorie. De bijdrage voor H.H. Missen is: €. 8,00
voor weekdagen en €. 15,00 voor zaterdag en zondag.

