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JAARVERSLAG 2021 VAN DE BROEDERSCHAP VAN DE ONBEVLEKTE ONTVANGENIS 

VAN ONZE LIEVE VROUW  "STERRE  DER  ZEE" MAASTRICHT. 
 
 
 
Verslag van de verrichtingen onzer Broederschap over het jaar 2021, uitgebracht door het Bestuur, overeenkomstig 
het bepaalde in artikel 5, lid 2 van het Huishoudelijk Reglement van 31 augustus 2006. 
 
 
Het jaar 2021 is wederom een bewogen en uitzonderlijk jaar. Door de COVID 19 pandemie werd ook onze 
Broederschap voor het tweede jaar op een rij in het hart geraakt. Het samen activiteiten ondernemen ter ere van 
Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee was slechts beperkt mogelijk. Wij waren al blij dat met beperkingen de H 
missen doorgang konden vinden. Dat gold ook voor de broederschapsmis op zaterdagochtend. De broederschap 
kon niet in cortège en met flambouwen de intrede begeleiden en diende op het priesterkoor plaats te nemen. 
Processies en pelgrimsactiviteiten vonden geen doorgang. Overige activiteiten van de Broederschap konden niet 
plaats vinden. De maatregelen tot beteugeling van de pandemie werden in de zomer iets beperkt zodat wel op 15 
augustus Maria ten hemelopneming met beperkingen kon worden gevierd en de Broederschap ter ere van deze 
dag extern een lunch heeft kunnen nuttigen. Deze dag werd feestelijk afgesloten met een Marialof.    
  
De maatschappelijke impact op het sociale leven van eenieder is –steeds- voelbaar en zichtbaar. Ook 
broedermeesters reageren vanuit hun persoonlijke situatie uiteenlopend. Sommigen proberen waar mogelijk de 
draad op te pakken, terwijl anderen een veilige afstand bewaren. Samenkomsten in de broederschapskamer 
vonden onder beperkingen plaats. Het gezamenlijk koffiedrinken op de eerste zaterdag van de maand werd bij 
wijze van proef ingevoerd. Al met al is er een wissel getrokken op de betrokkenheid en het saamhorigheidsgevoel 
van onze Broederschap. Het bestuur heeft door middel van nieuwsbrieven, attenties en telefonisch contact met 
leden  getracht de Broederschap in gemeenschappelijkheid door dit jaar te loodsen.  
 
De Broederschap heeft in dit jaar een groot verlies geleden door het overlijden van drs. Jan van Turnhout. Hij was 
sinds 1978 lid van onze Broederschap. Hij was daarmee niet alleen een van de oudste leden in leeftijd maar ook in 
lidmaatschapsjaren. Jan was tot op het laatst een zeer gelovig en betrokken broedermeester en trouwe bezoeker 
van de broederschapsmis op zaterdagochtend. De Broederschap mist door het heengaan van Jan een innemende 
en zeer gewaardeerde broedermeester.  
 
De Broederschap is diep geraakt door de bekendmaking dat haar beschermheer Mgr. Harrie Smeets, bisschop van 
Roermond, lijdt aan een nare, niet geneeslijke ziekte. Ondanks deze omstandigheid blijft onze bisschop zijn ambt 
uitoefenen. Wij kijken met respect en mededogen naar hem. Wij gedenken hem in onze gebeden.   
 
Voor zover wij kunnen overzien heeft de pandemie geen slachtoffers gemaakt binnen onze Broederschap. 
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Wij danken u, Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee,  
dat u ons allen in dit jaar van de pandemie in bescherming heeft genomen.  
 
De voorzitter 
 
Samenstelling Bestuur en activiteiten 
De volgende bestuursleden continueren hun functie het gehele jaar: 
voorzitter, vicevoorzitter, secretaris, penningmeester, commissaris, pastoor – directeur. 
 
Het bestuur is het jaar 2020 gestart met een ambitieus programma dat gericht was op de continuïteit van de 
Broederschap. Van dat ambitieuze programma is vanwege de pandemie in 2021 niet veel terecht gekomen.  
Het bestuur heeft een commissie van leden geïnstalleerd die met voorstellen zullen komen onder andere met 
betrekking tot modernisering van de statuten van de Broederschap.    
 
Er werden vier bestuursvergaderingen (deels online) belegd. De overlegagenda omvat onder andere de volgende 
onderwerpen: 

• Inhoud, aanpassing (aan coronamaatregelen) en uitvoering van de activiteiten van de jaarkalender. 
• Continuïteit Verdieping en Mariale Spiritualiteit. 
• Samenwerking met het dragersgilde, Kerkbestuur en andere Broederschappen. 
• Ledenwerving en introductie kandidaat-broedermeesters. 
• Faciliteiten en beheer. 
• Financiën. 

 
Vanwege de pandemie vervielen de gebruikelijke ledenvergaderingen. Daarom vond een schriftelijke raadpleging 
over de jaarstukken onder de leden plaats. Er vond wel een Algemene ledenvergadering plaats op zaterdag 11 
september 2021 waarvan notulen werden gehouden.   
 
Het periodiek overleg met het dragersgilde heeft door de omstandigheden niet plaats kunnen vinden. Wel heeft de 
vicevoorzitter enkele malen telefonisch contact gehad met de voorzitter van het dragersgilde. Het geplande overleg 
met het kerkbestuur heeft geen doorgang gevonden. 
 
Van de bestuursvergaderingen worden besluitenlijsten vastgesteld. Van de schriftelijke ledenvergaderingen zijn 
notulen vastgesteld. 
 
Leden 
Op 31 december telt de Broederschap 35 leden. De gemiddelde leeftijd is ruim 70 jaar.  
 
Deelname broedermeesters 
Bij 61 vieringen/bijeenkomsten waaronder de H. missen “Maria op zaterdag” is er in 2021 een gemiddelde 
deelname van (afgerond) 13. Dit aantal ligt iets lager dan voorgaande jaren. Wel wordt aangetekend dat er in 2021 
meer vieringen/bijeenkomsten waren dan het voorgaande jaar. Al met al een mooie opkomst dat getuigt van de 
betrokkenheid bij de Broederschap. 
Het laagste aantal deelnemers was 7 en het hoogste aantal 29. 
Gemiddelde deelname voorgaande vijf jaar: 2020: 14, 2019: 15, 2018: 15, 2017: 15, 2016: 13.  
 
Ereleden 
Het College van Ereleden - met vermelding van het jaar van benoeming - per 31 december: 5 personen. 
 
Lectoren / Acolieten 
De lezingen tijdens de vieringen van Maria op zaterdag worden verzorgd door 5 broedermeesters. 
 
Verdieping en Mariale spiritualiteit 
Op 21 april 2021 heeft de commissie een online lezing georganiseerd onder de titel “Religie en de Eerste 
Wereldoorlog”. De inleider was de voorzitter en er waren circa 25 toehoorders.    
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Onder leiding van de commissie is de Bidweg gerevitaliseerd. Dat heeft er toe geleid dat in mei 2021 het 
Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland de Bidweg erkend heeft als immaterieel erfgoed door opname van 
de Bidweg in het Netwerk immaterieel erfgoed Nederland.  
Op 9 oktober 2021 is er een Grote Bidweg gelopen met ziekenzegening naar aanleiding van 100 jaar Huis voor de 
pelgrims. Op 10 juli en 11 september 2021 is een kleine Bidweg gelopen o.a. voor onze zieke broedermeesters en 
beschermheer.  
 
De Gebedskring van de Sterre der Zee 
De door de Broederschap geïnitieerde Gebedskring van de Sterre der Zee heeft in 2021 wederom geen plaats in op 
de jaarkalender ingenomen. 
 
Evaluatie pastoor-directeur 
De coronapandemie heeft in het jaar 2021 opnieuw veel impact gehad. Niettemin heeft het liturgische en spirituele 
leven van de Broederschap van Onze Lieve Vrouw ‘Sterre der Zee’ grotendeels doorgang kunnen vinden.  
 
De gezongen eucharistievieringen ter ere van de ‘Sterre der Zee’ op zaterdagochtend verheugden zich in een goede 
belangstelling van zowel de broedermeesters als hun echtgenotes en andere gelovigen. Nu de livestream installatie is 
verbeterd en uitgebreid, zijn veel mensen online met ons verbonden. Ook de luisteraars van Radio Maria kunnen om 
de andere zaterdag de H. Mis in de basiliek volgen. Ik krijg daar positieve reacties op.   
 
De aloude Bidweg in eenvoudige vorm zijn wij enkele keren vóór de H. Mis op zaterdagochtend gegaan naar 
aanleiding van een concrete nood, onder andere toen in mei het bericht binnenkwam, dat onze beschermheer, Mgr. 
Harrie Smeets, bisschop van Roermond ernstig ziek is geworden. Zeer feestelijk en troostrijk was de grote Bidweg 
op zaterdag, 9 oktober, toen wij in het kader van het 100-jarig jubileum van de Limburgse Bedevaarten (Huis voor 
de Pelgrim) met veel zieken, ook in rolstoelen, rozenkrans biddend en zingend door de straten trokken. Het voorstel 
om de Bidweg in de lijst van het immaterieel erfgoed te laten opnemen, is ter hand genomen. 
 
De bijzondere Mariavieringen in de loop van het liturgische jaar heeft de Broederschap kunnen meevieren, zij het in 
een vereenvoudigde vorm. Op de tweede paasdag kon geen sacramentsprocessie uittrekken, maar wij vierden wel 
een mooie hoogmis met onze bisschop, Mgr. Harrie Smeets, en de afsluitende zegen met het Allerheiligste 
Sacrament. De eerste H. Mis en het Marialof met vespers van kapelaan John Ashirvadam op zondag, 2 mei, hebben 
wij met feestelijke aanwezigheid van de Broederschap gevierd. Het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming op 15 
augustus heeft vicaris-generaal, Mgr. Maessen met ons gevierd. De Broedermeesters namen plaats op stoelen achter 
op het priesterkoor. De nieuwe tabernakeldeuren met iconen werden ingezegend en twee leden van het Dragersgilde 
van Onze Lieve Vrouw werden geïnstalleerd. Bijna ‘normaal’ werd het feest van Maria ‘Sterre der Zee’ gevierd op 
10 oktober. De bisschop van Luik, Mgr. Delville, was de hoofdcelebrant. Er was een gezellig ontvangst na afloop in 
de kruisgang. Zoals boven al gezegd, werd ’s middags de grote Bidweg met de zieken gehouden. Tenslotte hebben 
wij op 8 december het patroonsfeest van de Broederschap, Maria Onbevlekt Ontvangen, feestelijk kunnen vieren. 
Deken John Dautzenberg was de hoofdcelebrant en de bisschop, Mgr. Harrie Smeets was aanwezig in een rolstoel. 
Hij heeft het nieuwe Wapen van de Broederschap gezegend. Deken Dautzenberg werd tot erelid van de 
Broederschap benoemd. Nieuw was het plechtige Marialof met vespers op het einde van die dag. Dit lof verving de 
tweede hoogmis die tot nu toe gebruikelijk was op deze dag.                 
 
Financiën en facilitaire aangelegenheden 
Het boekjaar 2021 is afgesloten met een negatief resultaat van ca. €1000. De liquidatie en vereffening 
steunstichting is afgerond. Het daaruit voortvloeiende vermogen is separaat verantwoord in de boekhouding van 
de Broederschap.  

Facilitaire aangelegenheden: 
• Ledenlijstborden in broederschapskamer: De lijsten van de borden en het papier zijn gerestaureerd. Het 

volgende onderdeel van dit project is dat de ledenlijsten up to date worden gemaakt. 
• Wapen Broederschap: Het wapen is door onze beschermheer op 8 december ingezegend. Het wapen heeft een 

mooie plaats gekregen in de Merodekapel (aan de rechterzijde).  Een kopie is opgehangen in onze 
broederschapskamer. 

• Flambouwen en mantels: deze zijn door enkele broedermeesters onder handen genomen en schoongemaakt.  
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Tot slot   
Het bestuur kijkt, ondanks alle beperkingen, terug op een vruchtbaar jaar. De onderlinge band tussen de 
broedermeesters is sterk gebleken. Daarvoor mogen wij dankbaar zijn. Vele broedermeesters hebben, allen op hun 
eigen wijze, bijgedragen aan het functioneren van de Broederschap. Het bestuur dankt allen daarvoor. Zonder 
actieve participatie van haar broedermeesters kan de Broederschap niet behoorlijk functioneren.  
 
Het jaarverslag 2021 wordt vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering op 4 juni 2022. 
 
Namens het bestuur: 
 
 
 
 
 
De voorzitter    De secretaris 
 
 
 
 
 


