
Kerk Maastricht moet wachten op oordeel welstandscommissie 
voor ‘inspirerende’ tekst op gevel, dan maar een spandoek bij 
het jubileum 
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Bouwpastoor Frans Wiertz wijst naar het spandoek met de tekst die straks op de buitenmuur van de 

kerk moet komen. Rechts pastoor en hulpbisschop Everard de Jong.     Afbeelding: Monique Voncken 

De jubilerende parochie De Heeg wacht nog steeds op een officiële 
vergunning voor het aanbrengen van de tekst ‘Boe bis diech’ op de 
buitengevel van het kerkgebouw aan de Roserije. 

Het was de bedoeling dat die ‘inspirerende woorden’ afgelopen zondag 
onthuld zouden worden tijdens de viering van het jubileum. De 
toestemming van de gemeente Maastricht is echter nog steeds niet 
binnen: de welstandscommissie moet zich daar nog over uitspreken. 

Spandoek 

Als alternatief heeft oud-bisschop Frans Wiertz, destijds aangesteld 
als bouwpastoor in de nieuwbouwwijk De Heeg, zondag een spandoek 
met de tekst afgerold in de kerk zelf. Wiertz was eregast van het 
kerkbestuur tijdens de feestelijke hoogmis in de jubilerende kerk. 



SPM- raadslid John Steijns heeft de kwestie maandag aangekaart bij B 
en W. Hij wil weten waarom het kerkbestuur nog steeds geen 
vergunning heeft voor het aanbrengen van die tekst. Bovendien vindt 
Steijns dat de kerk niets zou hoeven te betalen voor die vergunning. 

Wachten 

Ook de welstandscommissie heeft maandag meteen gereageerd op de 
zaak. Het secretariaat heeft het kerkbestuur laten weten ‘dat alles goed 
komt’. Al zal de formele afhandeling van de aanvraag nog wel een 
tijdje op zich laten wachten, aldus de commissie. 

‘Boe bis diech’ – ook het thema van de Heiligdomsvaart van 1997 – is 
de Maastrichtse vertaling van ‘Waar ben jij’, een citaat uit het 
Bijbelboek Genesis: ‘De Here God riep: Adam, waar ben je?’ De drie 
woorden stonden vroeger op een wegkruis net buiten Maastricht. 

Dwarsbalk 

Toen dat wegkruis zo verweerd was dat de tekst onleesbaar was 
geworden, werd langs de Rijksweg een nieuw kruis met die zin 
geplaatst. Dat is inmiddels ook alweer vervangen door een nieuw. De 
dwarsbalk van het eerste kruis hangt nu in de kerk van De Heeg. 
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