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VASTELAOVEND

De carnavalstijd is bij uitstek een tijd waarin de vriendschap hoogtij 
viert. Daarom wil  ik u graag het volgende gedicht van Laridon 
voorhouden.

Er is geen honger 
in het huis 
als vriendschap er de tafel dekt

Er is geen kilte 
in het huis
als vriendschap er waakt bij 't vuur



Liturgische kalender
11-02-2018 Zesde zondag door het jaar 
14-02-2018 Aswoensdag
17-02-2018 Zeven HH. stichters van de servieten
18-02-2018 Eerste zondag van de veertigdagentijd
21-02-2018 H. Petrus Damiani, bisschop en kerkleraar
22-02-2018 Sint Petrus Stoel
23-02-2018 H. Polycarpus, bisschop en martelaar

Kerkdiensten
De eucharistieviering van zaterdag 10 februari om 18.30 uur zal 
muzikaal worden verzorgd door het St. Alfonsuskoor.
Woensdag 14 februari is het Aswoensdag. Dan is er alleen een 
eucharistieviering om 19.00 uur, waarbij een het einde van de viering 
het askruisje zal worden opgelegd.
De eucharistieviering van zondag 18 februari om 11.30 uur zal wederom
muzikaal worden verzorgd door het  St. Alfonsuskoor.
Op carnavalsmaandag 12 februari vervalt de eucharistieviering van 
19.00 uur in de dagkapel.
 
Dienbeurten acolieten en misdienaars
Za. 10 18.30 uur Niek op de Kamp – Gladys Nayiziga
Zo. 11 09.00 uur Henny Giesberts – Nicole Nayiziga
Zo. 11 11.30 uur Giel Heilkens – Filibetti Nayiziga
Wo. 14 19.00 uur Giel Heilkens
Za. 17 18.30 uur Niek op de Kamp
Zo. 18 09.00 uur Harry Silkens – Lars Silkens
Zo. 18 11.30 uur Thom op de Kamp – Sandrina Nayiziga

Lectoren
Za. 10 18.30 uur Dhr. B. van Buel
Zo. 11 09.00 uur Mevr. M. Wiermans
Zo. 11 11.30 uur Mevr. L. Stal 
Wo. 14 19.00 uur Mevr. D. van Pamelen
Za. 17 18.30 uur Dhr. C. Hommelberg
Zo. 18 09.00 uur Dhr. W. Boekhorst
Zo. 18 11.30 uur Dhr. B. van Buel

Misintenties
Za. 10 18.30 uur Overleden ouders Heldens-van Cann en 

dochters Maria en Jo
Zo. 11 09.00 uur Overleden ouders, broer en zus en overige 



familieleden
Zo. 11 11.30 uur Overleden ouders Zeevenhoven-Moonen
Wo. 14 19.00 uur Overleden ouders, broer en zus
Za. 17 18.30 uur Overleden ouders Heldens-van Cann en 

dochters Maria en Jo; Dolfi Thuyls-Kristen als 
zeswekendienst

Zo. 18 09.00 uur Overleden ouders, broer en zus en overige 
familieleden

Zo. 18 11.30 uur Mevrouw de Rooij; Wiel Balendonck als 
tweede jaardienst

  Wo. 21  08.00 uur   Joep en Mia Verboeket-van Heur voor hun    
  verjaardag

BERICHTEN

De receptie van het parochiehuis en processiegang
Vanwege de vastelaovend is de receptie van het parochiehuis op 
maandag 12 en dinsdag 13 februari gesloten.
Normaliter is de processiegang geopend tot 19.00 uur. Vanwege de 
vastelaovend wordt deze al om 17.00 uur gesloten.

Informatieavond: 
Wandelen in de Morvan: De lente tegemoet! 
Op maandagavond 19 februari om 20.00 uur wordt in de pastorie in de 
Edisonstraat 2 in Maastricht een informatieavond gehouden over een 
wandeltocht van 23 t/m 30 april die door de beboste hellingen van de 
Morvan, het groene hart van Bourgondië, naar Vezelay voert. In 5 
wandeldagen wordt de afstand van 110 km afgelegd. 
De tocht wordt georganiseerd door de stichting Franciscaanse 
Voettochten. Gids en verantwoordelijke voor deze tocht is Mattie 
Jeukens ofm die de informatieavond zal presenteren. Verdere informatie
vindt u op www.franciscaansevoettochten.nl pastor Mattie Jeukens ofm, 
Tel. 043 – 636 43 48, jmpp.jeukens@gmail.com 

Het maximale aantal deelnemers is 18 personen, zoveel als in 2 
volkswagenbusjes kunnen. We vertrekken op maandagmorgen na de 
vroegmis van 09.00 uur in de OLV van Lourdeskerk en reizen dan naar 
La Grande Verriére  in de buurt van Autun. Daar starten we de volgende
dag. We overnachten in een gîte en gebruiken het avondeten in Hotel de 
la Post. Meestal overnachten we in gîtes, één keer in een hotel aan het 
Lac de Setton, één keer in een sâle des fêtes en tenslotte de laatste avond
van zaterdag op zondag in de jeugdherberg van Vezelay. Op 
zondagmorgen hebben we een eucharistieviering in La Cordelle dat is 



aan de voet van de heuvel van Vezelay in een franciscaanse kluizenarij, 
waar al vanaf de tijd van Franciscus broeders gewoond hebben om te 
bidden voor vrede op een plek waar ooit Bernardus van Clairvaux de 4e 
kruistocht heeft gepredikt. 
De eerste vier dagtochten zijn allemaal iets meer dan 20 kilometer, de 
laatste dag is 12 km om zo op tijd in Vezelay te zijn en tijd te hebben 
om de basilica van het licht, La Madleine te bezichtigen, waar we ’s 
avonds ook de vesper volgen. 
We wandelen als groep en daarmee is de snelheid het snelste tempo van 
de langzaamste. Ongeveer elke 2 uur houden we even pauze om iets te 
eten en of te drinken en om een lied te zingen. Wandelervaring is 
aanbevolen. Het terrein gaat op en neer en is te vergelijken met de 
Ardennen.  Elke dag zijn we 6 tot 8 uur onderweg. Bij aankomst ga ik 
terug met het busje dat ik de vorige avond daar neergezet heb om het 
andere busje op te halen met de bagage. Het is de luxe die we hebben 
dat we geen bagage hoeven mee te sjouwen. Je hebt een dag rugzakje 
nodig voor het eten en drinken en voor de regenkleding. Het is zaak met 
elk weer type rekening te houden, ook met ‘geen’ weer. In alle 
weersomstandigheden lopen we door, behalve bij code rood, dan niet 
natuurlijk. 
De Morvan is het groene hart van Bourgondië. Maar Bourgondië is niet 
alleen interessant voor het uitbundige bourgondische leven, het is ook 
interessant voor de spiritualiteit. Heel veel verschillende religieuze 
bewegingen en veranderingen hebben wortels in Bourgondië. Vlakbij 
ligt Taizé. Er is in de buurt een Boeddhistisch klooster, de Trappisten 
hebben er hun kloosters gehad en ook ligt er in de bossen nog een grote 
benedictijner abdij. Autun is de begraafplaats van Lazarus en natuurlijk 
is er de basilica van het Licht in Vezelay waar ooit men gedacht had dat 
er Maria Magdalena begraven lag. Bourgondië staat daarmee ook voor 
een spirituele omgeving. 
De prijs all-in is 475,00 euro, behalve het zakgeld en als je op een terras 
iets wilt gebruiken. Maar veel terrassen zullen er onderweg niet zijn. De 
Morvan is een krimpgebied met weinig mensen. Om toch de mensen iets
van inkomsten te geven heeft men de Morvan uitgeroepen tot een 
nationaal park. In de zomer wordt het druk bezocht door de Parijzenaars 
die er dan een frissen neus komen halen in de grote bossen of aan een 
van de vele stuwmeren die ooit gemaakt zijn voor de houttransporten 
over water naar Parijs. Het is een arm gebied, maar rijk aan bos, water 
en frisse lucht en mooie gehuchten. Het is vergelijkbaar met wat de 
Veluwe is voor de randstad.

We wensen  u een fijne vastelaovend met het motto van  onze 
carnavalsmis “kleur bekinne”


