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Ton Schols, Mari Colen en Christian Kerckhoffs (v.l.n.r.) in de kerk van De Heeg: 
klein, maar juist daardoor toekomstbestendig.                      Afbeelding: Harry Heuts 

De Monulfus- en Gondulfusparochie in De Heeg heeft een kleine kerk met 
hooguit 250 zitplaatsen. Een bewuste keuze van bouwpastoor Frans 
Wiertz, die zag dat het kerkbezoek in Nederland fors terugliep. Hij heeft 
de parochie daar een enorme dienst mee bewezen, blijkt nu bij het 
veertigjarig bestaan: „Dit zou wel eens de kerk van de toekomst kunnen 
zijn.” 

Op zondagmorgen zitten misschien dertig, veertig mensen in de kerk. 
Dat is niet veel voor een wijk als De Heeg, met ruim zesduizend 
inwoners een van de grootste woonbuurten van Maastricht. Maar het 
is genoeg om te kunnen overleven, constateert penningmeester 
Christian Kerckhoffs: „Wij redden ons nog steeds. En ik maak me ook 



voor de toekomst weinig zorgen; kom over tien jaar maar terug voor 
ons vijftigjarig jubileum.” 

De Monulfus- en Gondulfusparochie heeft één sterke troef in handen, 
vindt ook Mari Colen, vanaf het begin al dirigent van het kerkkoor in 
De Heeg: „Pastoor Frans Wiertz – destijds mijn buurman – heeft 
gekozen voor een kleine kerk. Dat maakt het nu een stuk 
gemakkelijker om die kerk in stand te houden. Parochies als Heer en 
Scharn betalen zich blauw om hun enorme kerkgebouwen ’s winters 
warm te stoken. Dat blijft ons bespaard.” 

 

Op de kruiswegstaties speelt het lijdensverhaal van Christus zich af in het Zuid-
Limburgs landschap.                                    Foto: Harry Heuts 

De komende jaren zou wel eens kunnen blijken dat de latere bisschop 
van Roermond al in 1981 de kerk van de toekomst heeft gebouwd in De 
Heeg, vermoedt Kerckhoffs: „Alle parochies in Maastricht hebben het 
moeilijk. Het is bijna onvermijdelijk dat kerken gesloten worden. Maar 
daar zal onze kerk beslist niet bij zijn. Integendeel: het zijn juist kleine 
kerken als deze die overleven, eerder dan grote gebouwen die 
nauwelijks meer te onderhouden zijn.” 

Multifunctioneel 

De parochie in De Heeg bestond al toen het bisdom de nog jonge 
Wiertz opdracht gaf om in Maastrichts nieuwste nieuwbouwwijk een 



kerk te bouwen. De eerste jaren fungeerde de kapel van huize Opveld in 
Heer als noodkerk. In eerste instantie werd gedacht aan een 
multifunctioneel gebouw waarin bijvoorbeeld ook een 
jongerencentrum ondergebracht kon worden. Maar de bewoners van 
het eerste uur kozen voor een ‘echte’ kerk. 

In De Heeg telde vanaf het begin veel niet-katholieken. Vandaar ook 
dat de wijk bij de start twee scholen kende, zegt Ton Schols, al vele 
jaren actief als vrijwilliger in de kerk: een katholieke en een neutrale. 
Maar de kerk moest katholiek zijn, vonden de inwoners. Al was bij 
pastoor Wiertz iedereen welkom, herinnert Colen zich: „Wij hadden al 
heel vroeg oecumenische diensten. Het was de tijd van de strenge 
bisschop Gijsen, maar Wiertz deed niet moeilijk over die diensten.” 

Bisschoppen 

De nieuwe parochie was toegewijd aan Monulfus en Gondulfus, twee 
vroegmiddeleeuwse bisschoppen die in Maastricht een kerk bouwden 
boven het graf van hun voorganger Servatius. De achthoekige toren 
van de kerk in De Heeg refereert aan hun eerste, octogonale kerk in de 
stad. Anders dan in Berg en Terblijt, waar een Monulphus- en 
Gondulphuskerk staat, schrijven ze de namen van de bisschoppen in 
het modernere De Heeg met een f. 

 

De achthoekige kerktoren refereert aan de eerste kerk boven het graf van Sint-
Servaas.                                                                          Foto: Harry Heuts 



Bij de ingang staan twee beelden van de parochieheiligen. In de kerk 
zelf flankeren twee borstbeelden het priesterkoor. Die waren bedoeld 
om mee te dragen in de processies, maar daarvoor zijn ze wat zwaar. 
„We leenden daarom maar de lichtere beelden uit de schatkamer van 
de Sint-Servaas als de processie uittrok”, zegt Kerckhoffs. „Dat gaf 
nogal wat bekijks als we die in Maastricht in onze auto laadden”, weet 
Schols nog goed. 

Kerkbezoek 

De kerk in De Heeg deed het de eerste jaren opvallend goed. „Op 
zondag zat de kerk regelmatig vol”, zegt Colen. Later kwam daar wat 
de klad in. Logisch, vindt penningmeester Kerckhoffs: „De wereld gaat 
niet aan De Heeg voorbij. Het kerkbezoek loopt overal terug. Dat zien 
we dus uiteraard ook hier bij ons gebeuren. Om dat op te vangen, 
werken we nauw samen met de andere parochies in Maastricht-
Zuidoost: Heer, Scharn, Amby en Heugem.” 

 

Het glas-in-loodraam verbeeldt de brandende braamstruik.  Foto: Harry Heuts 



Met de komst van pastoor Everard de Jong – in Roermond als 
hulpbisschop jarenlang de rechterhand van Wiertz – bloeit het 
kerkelijke leven in De Heeg weer wat op, constateert Schols: „Naast de 
wekelijkse mis op zondag is er ook op vrijdag weer een 
eucharistieviering in onze kerk. En de andere vijf dagen van de week is 
er ’s middags een aanbidding van het allerheiligste, waarbij uiteraard 
ook iedereen welkom is.” 

Het zaaltje onder de kerk wordt gebruikt voor repetities van het koor, 
studiedagen en bijeenkomsten van priesterstudenten uit huize 
Blankenberg in Cadier en Keer. Ook dat helpt het parochiebestuur om 
in deze moeilijke tijden overeind te blijven, geeft Kerckhoffs toe. „Je 
ziet ook daarin de vooruitziende blik van pastoor Wiertz terug”, zegt 
hij. „Hij heeft ons hier een gebouw nagelaten waarmee we prima uit de 
voeten kunnen. De kerk van de toekomst.” 

 

Het jubileum wordt zondag, 31 oktober, gevierd met een plechtige 

hoogmis in de kerk van De Heeg. Eregast is bouwpastoor Frans Wiertz. 

De dienst begint om 11.15 uur. Na afloop is er een gezellig samenzijn, als 

het weer het toelaat buiten op het kerkplein. 

 

Bouwpastoor Frans Wiertz heeft nog steeds een innige band met De 
Heeg 

In zijn kamer bij de zusters Onder de Bogen hangt een schilderij met 
veertien miniaturen van de kruisweg uit de kerk van De Heeg, 
bevestigd aan bomen in een weids Limburgs landschap. Bouwpastoor 
Frans Wiertz kreeg het bij zijn afscheid van de parochie in 1985. Hij 
nam het mee naar Hoensbroek, Heerlen en Roermond, en uiteindelijk 
ook naar Maastricht. 

„Theo Kuijpers heeft het lijdensverhaal van Christus verplaatst naar 
onze tijd en deze streek”, legt Wiertz uit. „Daarmee wordt het voor 
iedereen toegankelijk. In De Heeg leidde ik de kinderen van de school 
in de aanloop naar Pasen langs de kruisweg. Zelfs de allerkleinsten 
begrepen precies wat Theo met de symbolen die hij had afgebeeld op 
zijn kruiswegstaties bedoelde.” 

 



 
Een van de staties van de ‘Limburgse’ kruisweg in de kerk van De Heeg.  Foto: Harry Heuts 

Toen Wiertz in 1978 in De Heeg kwam wonen, was daar nog bijna niks. 
Twee straatjes met alles bij elkaar zo’n vijfendertig woningen, en 
verder niks dan nog kale zandvlaktes. „Het gaf mij de kans om de wijk 
en de inwoners persoonlijk te leren kennen”, herinnert hij zich. 
„Daardoor wist ik precies wie ik voor welk project moest vragen. Als ze 
niet al uit zichzelf met ideeën kwamen.” 

De parochie is hem nu nog dankbaar voor zijn besluit om in De Heeg 
een relatief kleine kerk te bouwen. „Iedereen wilde een grote kerk, 
want uiteindelijk zouden hier acht- tot tienduizend mensen komen 
wonen”, vertelt hij. „Maar de secularisatie was toen al in volle gang. 
En ik zag niks in een kerk die op zondag voor driekwart leeg was; ik 
koos voor intimiteit.” 

Na zijn vertrek kwam Wiertz alleen nog terug naar De Heeg om als 
bisschop kinderen het vormsel toe te dienen. Hij bemoeide zich niet 
meer met de parochie omdat hij zijn opvolger daar absoluut niet voor 
de voeten wilde lopen. Maar De Heeg heeft nog steeds een speciaal 
plekje in zijn hart: „Ik denk met heel veel voldoening terug aan De 
Heeg, met al die enthousiaste mensen om me heen.” 


