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GEDRAGEN WORDEN EN HOOG HOUDEN….
“Zij hebben zich allen een naam verworven door hun geloof; laten wij ons dan aansluiten bij die
menigte getuigen, om vastberaden de wegstrijd te lopen waarvoor we hebben ingeschreven.
De woorden uit de Hebreeënbrief van Sint Paulus schoten mij te binnen toen ik afgelopen
zondag 6 augustus te gast was in Hasselt bij de zevenjaarlijkse Virga Jessefeesten. Ik was er in
het goede gezelschap van enkele leden van ‘Het graf van Sint Servaas’, de organisatoren van de
Heiligdomsvaart in Maastricht. Na een plechtige hoogmis en heerlijke lunch werden wij meegenomen naar de tribune om plaats te nemen en de devote ommegang met het eeuwenoude
Mariabeeld, Virga Jesse, aan ons voorbij te laten trekken. Het leven van Maria, moeder van Jezus,
werd op eigentijdse wijze uitgebeeld en bezongen. Na afloop werden wij verzocht om achter
het beeld aan te sluiten en biddend door de straten van het centrum van Hasselt te trekken.
Zonder twijfel zeer indrukwekkend. Bij de afsluitende gebedsviering in de kathedraal was iedereen behoorlijk moe en dorstig, maar zeker ook voldaan. Het doet goed om samen te bidden en
op die manier getuigenis af te leggen van je geloof. De honderden deelnemers en de vele duizenden mensen die rijen dik langs de route stonden onderstreepten dit saamhorigheidsgevoel.
Ongetwijfeld gingen niet alleen míjn gedachten zo nu en dan over naar onze eigen Heiligdomsvaart. Van 24 mei tot en met 3 juni 2018 is het hier bij ons te doen. Een eeuwenlang gebruik
om - elke zeven jaar opnieuw – met het gebeente van onze geloofsverkondiger en patroon
Sint Servaas door de straten te trekken en de opvang van duizenden pelgrims vergen een
enorme voorbereiding. Er zijn nu al, jaren van te voren, heel wat mensen in de weer om de
komende Heiligdomsvaart goed, waardig en zinvol te laten verlopen. Zoals zo vaak gaat het om
het in stand houden van een eeuwenoude traditie én tegelijkertijd een eigentijdse invulling en
betekenis eraan te geven. In tegenstelling tot de Virga Jessefeesten kent de Heiligdomsvaart bij
ons geen vast thema. Dat maakt de organisatie ervan al heel wat uitdagender. Mijn goede voorganger Mgr. Hanneman heeft ons een prachtig thema aangereikt; DOE GOED EN ZIE NIET
OM. Enerzijds wordt er zeer goed recht gedaan aan de traditie; Niet-berekenend, steeds weer
goed doen is namelijk ook het thema dat uitgebeeld staat op het deksel van de noodkist; de
werken van barmhartigheid. Anderzijds is barmhartigheid iets van alle tijden; steeds weer staan
er mensen op tijd, geld en aandacht te geven aan noodlijdenden – in welke vorm dan ook - en

aan mensen uit de marge van de samenleving.
Het was ontroerend om in Hasselt te zien hoe Maria, de Virga Jesse, gedragen en hooggehouden wordt; letterlijk, door jong en oud, figuurlijk, door zoveel welwillende, gelovige,
hoopvolle mensen. Ik bad tijdens de ommegang voor zoveel intenties… maar ook voor
een goed verloop van ónze Heiligdomsvaart….dat er ook in Maastricht voldoende mensen
zijn in wie de hoop leeft, in wie het geloof nog ruimte krijgt, in wie de liefde het hoogste en
laatste woord heeft om barmhartig te zijn, om goed te doen en niet om te zien. Dat wij op
voldoende medewerkers mogen rekenen om Christus en Zijn boodschap van barmhartigheid hoog te houden en uit te dragen.
Pastoor-deken John Dautzenberg
Meer info en aanmelding voor medewerking bij het parochiekantoor of via de site …..
DE ROEP VAN JOEP
Nee, ik vertel het niet graag maar het is realiteit…je kunt er mooie woorden aan geven
maar het blijft wrang…mijn baasje is bestolen, hem is iets ontvreemd en dat nog wel op
klaarlichte dag. Zijn fiets, ónze fiets, verdween zomaar, in een oogwenk, dubbel afgesloten
met ketting en al….! Ik schrijf ónze fiets, omdat mét de fiets ook een deel van hondenveer,
waarmee ik naast mijn fietsend baasje loop, opeens weg was. Dus…dat werd lopen, voor
ons allebei! Ook geen ramp maar we kwamen niet meer zo ver van huis en moesten het
dichterbij zoeken.
Mijn baasje was ontdaan en ja, ook teleurgesteld. Maar hij wist er al gauw een draai aan te
geven; hij had een belangrijke stap in het inburgeringsproces gezet; omgaan met diefstal van
je fiets! Daarover preekte hij en daarop kreeg hij reactie; hij was beslist niet de enige in Maastricht. Er zijn veel meer – lopende - slachtoffers dan – fietsende - daders! Heel lief was het
gebaar van een parochiaan; hij zorgde voor de komst van een stevige, oude herenfiets. We
maken er dankbaar gebruik van maar mijn baasje moet stevig stappen, dat zie ik wel.
Bij de fietsenmaker werd gekeken voor een nieuwe hondenveer. Met een scheef oog werd
ook gekeken naar een lichtere, snellere fiets met de vraag of er geen tweedehandsje was…?
Zeker, even kijken… Het gezicht van mijn baasje klaarde op. We kwamen toen terecht in een
ruimte waar ook de zogenaamde ‘retrofietsen’ stonden. Ja, dat waren de fietsen ‘van vroeger’, werd ons uitgelegd. ‘Van de jaren zestig, zeventig, die waren nu weer ‘in’, werd er nog
eens nadrukkelijk bij gezegd! Het gezicht van mijn baasje verkleurde. “Ik bén van de jaren
zestig…”, fluisterde hij mij enigszins beschaamd toe. Dan ben je dus ‘retro’ concludeerde ik
knipogend! En retro is ‘in’! Dus je bent ‘in’. Logica van de koude grond!
‘In ‘of ‘niet in’; diefstal blijft diefstal; hoe ermee om te gaan blijft lastig. Maar oude, vertrouwde
waarden van eerlijkheid en vertrouwen, waaronder het gebod van ‘niet stelen’ ( het zevende
van de tien geboden!) blijven van kracht. De gedachte dat ‘retro’ nu ‘in’ is biedt ook perspectief. Kijk met respect naar het verleden! Dat geldt niet alleen voor mode, maar ook voor
waarden, ook voor het geloof. Zo bracht Mozes lang geleden de woorden van de Heer
over in de gekapte stenen, thans komen ze kinderversje heel eigentijds over… voor wie de
woorden wil leren: “Andermans bezit zal blijven uit jouw hand, geef en deel op gulle wijze
van jouw kant!”
d’r Joep
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HET DIENSTWERK BIJ EN VOOR JULLIE IN VREUGDE EN OVERGAVE VERRICHTEN.
Met grote vreugde en dankbaarheid denk ik terug aan de dagen vóór en na mijn priesterwijding. Ongetwijfeld waren het heel intensieve en spannende dagen. Er moest zoveel van tevoren
geregeld worden omtrent de priesterwijding en alle feestelijkheden eraan verbonden. Gelukkig
waren er veel welwillende mensen die alle deze praktische dingen met vreugde en liefde voorbereid hebben. Hun steun en goede zorg was voor mij van fundamenteel belang, want zo had ik de
mogelijkheid om beter voor een goede spirituele voorbereiding op mijn priesterwijding te zorgen.
Door de spirituele voorbereiding ben ik me meer bewust geworden van alle verantwoordelijkheden die het priesterschap met zich meebrengt en tegelijkertijd de vreugde om mij in dienst
van Christus te stellen en Zijn Kerk te dienen.
In concrete feiten heb ik de liefde van God voor mij kunnen zien, zoals de aanwezigheid van
mijn ouders, van mijn zus en mijn tante, van zoveel parochianen, vrienden en bekenden bij de
plechtigheid van de priesterwijding. Het meeleven en meevieren van de drie parochies tijdens
de mooie en prachtige Eerste Heilige Mis in de Basiliek van St. Servaas en aansluitend het gezellig samenzijn in de Pandhof waar wij als kerkgemeenschappen samen mijn priesterwijding en het
25e priesterjubileum van Deken J. Dautzenberg hebben mogen vieren. De Vespersdienst in de
H. Annakerk waar de borstbeelden van St. Servaas en St. Lambertus samen op het priesterkoor
stonden opgesteld waren een eervol teken van de samenwerking en eenheid tussen de drie
parochies. Tijdens de priesterwijding en mijn 1e H. Mis heb ik mogen zien hoeveel mensen voor
mij bidden opdat ik een priester mag worden naar Jezus’ hart en veel mensen naar Jezus mag
brengen. Uw felicitaties en meeleven bij het belangrijkste moment in mijn leven bevestigen uw
dankbaarheid om het dienstwerk als priester dat ik hier bij u en voor u mag verrichten. Ik ben
blij en voel me vereerd om in deze parochies u als priester te mogen dienen.
Ik dank u hartelijk voor uw gebeden die mij gedragen en geholpen hebben tijdens de voorbereiding op mijn priesterschap. Blijft voor mij bidden zodat ik altijd de Heer met vreugde mag dienen.
Kapelaan Henyer Garcia
Graag wil ik mij aansluiten bij de woorden van onze kapelaan. Dank u wel! Dank jullie wel! Zoveel mensen leefden mee, zoveel mensen deelden in dezelfde vreugde omwille van ons priesterschap, omwille van ons geloof. Prachtig! Eén van de mensen die zich met ons verheugde en
meevierde was mijn hoogbejaarde vader. Een maand later stierf hij, na enkele dagen van afscheid
nemen van zijn grote gezin. Er volgde een indrukwekkend afscheid in de parochiekerk van zijn
geboortestad. Opnieuw heel veel meeleven, opnieuw die enorme betrokkenheid, ook vanuit
Maastricht. Dat is bijzonder en doet enorm goed. Mede namens mijn familie wil ik danken voor
alle blijken van meeleven en voor uw gebed. De zeswekendienst wordt in de Sint Servaasbasiliek gehouden, samenvallend met een reeds geplande familiereünie op zondag 17 september.
Kapelaan en ik gaan samen met hernieuwde kracht verder, in dienst van de Heer, gedragen door
het gebed en gesteund door het geloof dat ‘van boven’ steun en kracht nabij is.
		
Pastoor-deken John Dautzenberg
Wij feliciteren het nieuwgekozen generale bestuur van de congregatie van de Liefdezusters van
Carolus Borromeüs. Tijdens drie weken generaal kapittel werden de bakens uitgezet voor de
komende zes jaar. Overal ter wereld zijn de liefdezusters, die wij kennen als de ‘Zusters onder
de Bogen’, actief onder de – vaak allerarmste – mensen. Wij wensen hen allen veel sterkte en
wensen de generale overste, zuster Rosaria en alle medebestuurders, van harte proficiat en
veel wijsheid en kracht.
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ROZENKRANSMAAND
Oktober is de rozenkransmaand. Meer dan anders wordt
het rozenkransgebed voor het voetlicht gesteld. In de
St. Servaaskapel wordt het hele jaar door op alle
weekdagen om 10.00 uur de rozenkrans gebeden. Misschien in de oktobermaand iets voor u om bij aan te
sluiten? In de St. Annakerk bent u elke maandagavond om
19.00 uur van harte uitgenodigd met anderen te
bidden op Maria’s voorspraak dat God onze gebeden
mag verhoren.
FEEST VAN SINT LAMBERTUS
Op zondag 17 september vieren we het feest van SintLambertus, een van onze patroonheiligen. Om 10.30 uur is een plechtige H. Mis in de Sint Annakerk.Na afloop is er gelegenheid om
elkaar bij een drankje te ontmoeten in de Annazaal.
H.VORMSEL
De toediening van het H. Vormsel is dit jaar op zondag 17 december.
De ouderavond is op dinsdag 12 september in de zaal achter de Annakerk aan de Via Regia.
De startviering is zondag 24 september, nadere info over locatie volgt nog.
KINDERCLUB
De zomervakantie is weer bijna ten einde en dat betekent ook dat de kinderclub weer van
start gaat. Op woensdag 13 september is de eerste bijeenkomst van 14:00-16:00 uur in het
zaaltje achter de Annakerk. De overige bijeenkomsten tot aan de herfstvakantie zijn op 27 september en 11 oktober. Voor het vijfde jaar alweer komen kinderen tussen 7 en 12 jaar samen.
Iedere keer staat er een Bijbelverhaal centraal. We luisteren samen naar dit verhaal, praten erover
in de groep en vervolgens gaan we er op een creatieve manier mee aan de slag. De ene keer
wordt er geknutseld, de andere keer toneel gespeeld of een spelletje gedaan. De kinderen werken
met een eigen werkboek aan de hand van de methode “Licht op ons pad”. Dit boek mogen ze na
afloop van het seizoen mee naar huis nemen.Voor de aanschaf van dit werkboek vragen we een
bijdrage van € 12,50.Voor knutselmateriaal, iets te drinken en wat lekkers wordt gezorgd.
U kunt uw kind aanmelden via post@annalambertus.nl (dan kunnen we alvast genoeg werkboeken aanschaffen). Natuurlijk is het ook mogelijk om gewoon eens langskomen om te kijken of
uw kind het leuk vindt. Het kinderclubteam verheugt zich erop om uw kind ter verwelkomen
tijdens één van onze bijeenkomsten.
40 JAAR DIACONIEGROEP ANNA-LAMBERTUS
Alweer 40 jaar geleden startten enkele enthousiaste parochianen uit de St. Anna parochie een
diaconiegroep, die er is als mensen eenzaamheid ervaren, een goed gesprek willen of in een
moeilijke periode steun zoeken. Ook na een overlijden kunnen onze diaconie mensen
nabestaanden bijstaan . Zo bezoekt onze groep ook mensen thuis en in verpleeghuizen.
Op het ogenblik telt deze groep ongeveer 22 vrijwilligers.
In de St. Lambertusparochie is 28 jaar geleden een diaconiegroep gestart. Inmiddels zijn beide
groepen samengegaan. De diaconiegroep komt 8 maal per jaar samen in het Anna-zaaltje achter
de St. Annakerk. Meestal wordt zo’n bijeenkomst aan een thema gewijd. Soms worden externe
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sprekers uitgenodigd; de laatste bijeenkomst was iemand aanwezig van Stichting Horizon, een
maatjesproject voor mensen met psychische / psychiatrische patiënten.
Onze diaconiegroep kan nog enthousiaste mensen gebruiken voor dit zinvolle, liefdevolle
werk. George Bastings, vrijwilliger diaconiegroep.
Interesse? Neem contact op met het parochiekantoor:
Tel. 043-3432929 iedere werkdag tussen 9.00-12.30 uur, mailadres: post@annalambertus.nl;
MIVA COLLECTE
In het weekend van 26 en 27 augustus is weer de jaarlijkse MIVA collecte. Dit jaar voor een van
de armste landen van de wereld: Burkina Faso. Veldwerkers gaan daar de dorpen in om ook de
meest kwetsbaren te bereiken en hen te helpen. Brommers zijn voor hen van levensbelang. We
hopen dat met uw bijdrage meerdere veldwerkers van een brommer te voorzien.
En daarmee ook meer mensen te bereiken.
DE ZONNEBLOEM
Op zondag 17 september a.s. na de H. Missen worden door Zonnebloem Binnenstad loten
verkocht in de Lange Gang. Wie een lot van de Zonnebloem koopt volgt het thema van de
Heiligdomsvaart; “Doe goed en zie niet om” .
HONDERDEN MENSEN HELPEN MET JE LUISTERENDE OOR
Sensoor locatie Heerlen is hard op zoek naar nieuwe luisterhelden voor het vrijwilligersteam.
Een luisterend oor verzacht pijn, geeft inzichten en kan zelfs levens redden. Ieder mens heeft
wel eens zo’n begripvol luisterend oor nodig maar het lijkt een schaars goed te worden. Steeds
meer mensen komen hiervoor terecht bij de vrijwilligers van de anonieme hulplijn Sensoor.
De vrijwilligers voeren dagelijks bijna 1.000 gesprekken met mensen die angstig zijn, het leven
niet meer zien zitten, onzeker zijn of gewoon behoefte hebben aan contact. Alles wat er zich in
een mensenleven voordoet, komt voorbij aan de telefoon, chat en mail. Ieder gesprek is dan ook
anders. Ben jij iemand die goed kan luisteren en heb je interesse in je medemens? Dan komt
Sensoor graag met je in contact. Je wordt voor dit zinvolle werk goed getraind en begeleid
door beroepskrachten. Je oefent gespreksvaardigheden, verdiept je in thema’s die veel voorbij
komen en je leert grenzen te stellen. Je luisterdiensten kun je flexibel inplannen en thuiswerken
is mogelijk. Hoewel je alleen je dienst doet, train je met een enthousiast vrijwilligersteam en krijg
je persoonlijke begeleiding. Aanmelden kan via www.sensoor.nl/vrijwilligerswerk.
VERHUIZING
Bent u verhuisd? Heeft u een nieuw mailadres?
Geef dat dan a.u.b. ook door aan het betreffende parochiekantoor:
043-3212082
servaasbureau@hotmail.com
043-3432929
post@annalambertus.nl
maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 – 12.30 uur:
OPGEVEN INTENTIES VOOR VOLGENDE PAROCHIEBLAD
Intenties voor het volgende parochieblad graag doorgeven vóór vrijdag 22 sept.
aan het betreffende parochiekantoor
043-3212082
servaasbureau@hotmail.com
043-3432929
post@annalambertus.nl
maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 – 12.30 uur:
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Heiligdomsvaart
Maastricht
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Doe goed en zie
niet om

KERKDIENSTEN SINT SERVAAS
Van zondag 20 augustus t/m zondag 1 oktober 2017
Maandag t/m zaterdag in de St. Servaaskapel: 9.30 uur - 10.30 uur:
Aanbidding van het H. Sacrament, waaronder rozenkransgebed om 10.00 uur

Zondag 20 augustus TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
10.00 Hoogmis met Schola (Gregoriaans):
mevr. Eliëns-Asseler en fam.;Tiella
Smeets-Bastings; Roger Claessens; 2e
jrd. Pie Cobben; Leo Limbourgh en als
jrd. voor Jacques Limbourgh; jrd. Eleonore Coopmans en Ger v.d. Bongard;
11.30 H. Mis met samenzang:
Leo en Miets Olivers-Wevers en zoon
Boy; Leon en Maurice Delvoie en
ouders;
13.00 H. DOOPSEL van Mase Loo
Maandag 21 augustus H. Pius X, paus
9.00 H. Mis waarna bezoek aan het Graf:
t.e.v. Sint Servaas;
Dinsdag 22 augustus Heilige maagd Maria,
koningin
9.00 H. Mis: voor de zieken in onze parochies;
Woensdag 23 augustus H. Rosa van Lima,
maagd
9.00 H. Mis: voor de intenties van de Biddende Moeders;
Donderdag 24 augustus H. Bartolomeüs,
apostel
9.00 H. Mis: overleden zusters en familieleden Zusters Onder de Bogen;
Vrijdag 25 augustus H. Lodewijk, koning / H.
Jozef de Calasanz, priester
9.00 H. Mis: t.e.v. H. Lodewijk, koning;
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Zaterdag 26 augustus
9.00 H. Mis: PELGRIMAGE St. Gerlachus
uit Houthem: voor de intenties van de
pelgrims van St. Gerlachus uit Houthem; voor de intenties van de Biddende Vaders; jrd. Els Bröls;
14.00-15.30 uur SERVAASLOFPRIJZING
door de Kommelgemeenschap
Zondag 27 augustus EEN EN TWINTIGSTE
ZONDAG DOOR HET JAAR
10.00 Hoogmis met Cappella (Messe in C
van A. Bruckner):
Piet van Dooren; jrd.Twan Jacobs;
11.30 H. Mis met samenzang:
Roger Claessens; jrd. Riet v. BilsenTimmermans;
Maandag 28 augustus H. Augustinus, bisschop en kerkleraar
9.00 H. Mis waarna bezoek aan het Graf:
t.e.v. Sint Servaas;
Dinsdag 29 augustus Marteldood van de H.
Johannes de Doper
9.00 H. Mis: voor onze parochiepriesters;
Woensdag 30 augustus
9.00 H. Mis: voor de intenties van de Biddende Moeders;
Donderdag 31 augustus
9.00 H. Mis: Deken Hanneman;

Vrijdag 1 september Eerste vrijdag van de
maand
9.00 H. Mis in het latijn met Schola
Gregoriana:
Zr. Margriet;
De ZIEKENCOMMUNIE wordt gebracht aan zieken en thuiszittenden
Zaterdag 2 september
9.00 H. Mis: t.e.v. O.L.Vrouw;
9.30-10.00 BIECHTGELEGENHEID in de
Doopkapel
12.30 HUWELIJKSVIERING voor Jochen
Geraedts en Nanda van Zoelen
Zondag 3 september TWEE EN TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
10.00 Hoogmis met Cappella (Jubiläumsmesse van J. Gruber):
Mgr. Hanneman; Ineke HoubenHéman; fam. Schols-Stassen; jrd. René
Hendriks;
11.30 H. Mis met samenzang:
Netty Poesen-Simons; Bèr Hogenboom;
Maandag 4 september H. Gregorius de
Grote, paus en kerkleraar
9.00 H. Mis waarna bezoek aan het Graf:
t.e.v. Sint Servaas; Anna Dassen;
Dinsdag 5 September
9.00 H. Mis: overleden zusters en familieleden Zusters Onder de Bogen;
Woensdag 6 september
9.00 H. Mis: voor de intenties van de Biddende Moeders; fam. Dassen-Kroll;
Frits en Mayke Gijbels-Wilhelmus;
Donderdag 7 september
9.00 H. Mis: voor vrede in de wereld;

Vrijdag 8 september MARIA GEBOORTE
9.00 H. Mis: t.e.v. H. Hart van Jezus; Hubert
en Antionette Antoine-Jansen; voor
jarige kleinzoon;
Zaterdag 9 september VERJAARDAG VAN
DE KERKWIJDING (9 september
1039) / H. Petrus Claver, priester
9.00 H. Mis: Marga Bartelet; jrd. broeder
Sigismund Tagage;
Zondag 10 september DRIE EN TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
10.00 Hoogmis met Cappella (Missa l’hora
Passa van L.Viadana): Els LemmensMeyers; broeder Sigismund Tagage;
Roger Claessens; jrd. Hub Hameleers;
11.30 H. Mis met samenzang:
Om zegen voor onze parochies;
Maandag 11 september
9.00 H. Mis waarna bezoek aan het Graf:
t.e.v. Sint Servaas;
Dinsdag 12 september De heilige naam
van Maria
9.00 H. Mis: overleden zusters en familieleden Zusters Onder de Bogen;
Woensdag 13 september H. Johannes Chrysostomus, bisschop en kerkleraar
9.00 H. Mis: voor de intenties van de Biddende Moeders; ouders Leseur-Jansen;
Donderdag 14 september Kruisverheffing
9.00 H. Mis: om vrede in de wereld;
Vrijdag 15 september Onze Lieve Vrouw
van Smarten
9.00 H. Mis: voor de zieke en lijdende mensen;
15.00 Festivalopening MUSICA SACRA door
leerlingen basisscholen i.s.m. Schola
Maastricht en Harmonieorkest
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Conservatorium Maastricht
22.00 MUSICA SACRA: Chinese muziek op
de guqin, een zevensnarige cither door
Cheng Yu in de Keizerzaal

Donderdag 21 september H. Matteüs,
apostel en evangelist
9.00 H. Mis: voor alle geloofsverkondigers
van deze tijd;

Zaterdag 16 september HH. Cornelius, paus,
en Cyprianus, bisschop,
martelaren
9.00 H. Mis: voor de intenties van de
Biddende Vaders;
22.00 MUSICA SACRA: Chinese muziek op
de guqin, een zevensnarige cither door
Cheng Yu in de Keizerzaal

Vrijdag 22 september
9.00 H. Mis: voor de zieken in onze parochies;

Zondag 17 september VIER EN TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
bisschop en kerkleraar
10.00 Hoogmis met Cappella in het kader
van Musica Sacra (Missa Te Deum
Laudamus van H. Andriessen):
Netty Poesen-Bèr Hogenboom; zeswekendienst Joep Dautzenberg;
11.30 H. Mis met samenzang: overleden ouders Wilhelmus-Bouvrie en kinderen;
Ineke Houben-Héman;
15.00 MUSICA SACRA: Muziek van Adams,
Sculthorpe en Volans door het Ruysdaelkwartet in de Keizerzaal

Zondag 24 september VIJF EN TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
10.00 Hoogmis met Cappella (Missa Antiqua
van W. Menschick):
Roger Claessens; jrd. Carmen en Willem Telgenkamp-Baez;
11.30 H. Mis met samenzang:
Els Lemmens-Meyers; jrd. ouders
Jürgens-Schmitz;
13.00 H. DOOPSEL van Jady Vriezelaar
13.45 H. DOOPSEL van Seppe Posthuma

Maandag 18 september
9.00 H. Mis waarna bezoek aan het Graf:
t.e.v. Sint Servaas;
Dinsdag 19 september H. Januarius,
bisschop en martelaar
9.00 H. Mis: om behoud van het geloof in
onze streken;
Woensdag 20 september HH.Andreas Kim
Taegõn, priester, en Paulus Chõng
Hasang, en gezellen, martelaren
9.00 H. Mis: voor de intenties van de Biddende Moeders;
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Zaterdag 23 september H. Pius van Pietrelcina, priester (Pater Pio)
9.00 H. Mis: voor de intenties van de Biddende Vaders; uit dankbaarheid; jrd.
William en Jeanne Dassen-Kroll;

Maandag 25 september
9.00 H. Mis waarna bezoek aan het Graf:
t.e.v. Sint Servaas;
Dinsdag 26 september HH. Cosmas en
Damianus, martelaren
9.00 H. Mis: voor onze parochiepriesters;
Woensdag 27 september H.Vincentius de
Paul, priester
9.00 H. Mis: voor de intenties van de Biddende Moeders; voor een jarige tweeling;
Donderdag 28 september H.Wenceslaus,
martelaar/HH. Laurentius Ruiz en
gezellen, martelaren
9.00 H. Mis: voor alle vervolgde christenen;

Vrijdag 29 september HH. Michaël, Gabriël
en Rafaël, aartsengelen
9.00 H. Mis: voor de zieken in onze parochies;
Zaterdag 30 september H. Hiëronymus,
priester en kerkleraar
9.00 H. Mis: voor de intenties van de Biddende Vaders;
14.00-15.30 SERVAASLOFPRIJZING door de
Kommelgemeenschap

Zondag 1 oktober ZES EN TWINTIGSTE
ZONDAG DOOR HET JAAR
10.00 Hoogmis met Cappella (Missa Quarta
van L. Bardos):
Ineke Houben-Héman;
Mgr. Hanneman;
11.30 H. Mis met Weerter gemengd koor
Vivace:
Bèr Hogenboom;

KERKDIENSTEN SINT ANNA-LAMBERTUS
Van zaterdag 19 augustus t/m zondag 1 oktober 2017

Zaterdag 19 augustus
19.00 Vooravondmis
Huub en José Salemans-Straatman;
jrd. Annie Hellwig-Poelmans;
Zondag 20 augustus TWINTIGSTE
ZONDAG DOOR HET JAAR
10.30 Ton Hellwig en zoon Marco; Fons
Timmermans;
Will Delsing-Offermans; Jos en Titse
Nijst-Hoogland; overleden ouders
Colson-Dekkers;
13.00 Doop Kaleigh van den Broek
Zaterdag 26 augustus
19.00 Vooravond-mis
Stg. levenden en overledenen van de
familie Cardous-Verkerk;
uit dankbaarheid; Dré en Miets
Abrahams-Damoiseaux;
Zondag 27 augustus EENENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
10.30 Ton Hellwig en zoon Marco; jrd.
Johanna Schrijnemaekers;
Lieke Theunissen-Quaring; André
Elie; Sjeng en Annie Rompelberg-

Janssen;
Theo en Fien Daalmans-Lemmens;
Jan en Miets Huiskamp-Geurts; jrd.
Bep Weterings-Krikhaar; overleden
ouders Tonny Fransen-Frijns en Harrie Fransen; Ria Bruijnzeels-Nellissen
bgv een verjaardag;
13.00 Doop Vayenne en Zepp Raike
14.00 Doop Revaño Remmers
Zaterdag 2 september
19.00 Vooravond-mis
voor alle kinderen die aan een nieuw
schooljaar beginnen;;
Zondag 3 september
TWEEĖNTWINTIGSTE ZONDAG
DOOR HET JAAR
10.30 Ton Hellwig en zoon Marco; stg. levenden en overledenen van de familie
Moes-Sonneville; jrd. Piet Dresens;
13.00 Doop Jayden Bons
Zaterdag 9 september
19.00 Vooravondmis.
Huub en José Salemans-Straatman;
zeswekendienst Elly Lumeij-Hissel;
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Zondag 10 september DRIEENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR
HET JAAR
10.30 H. Mis met Vocalgroup Alliance
Ton Hellwig en zoon Marco; Annie
Voorjans-Coenen; overleden ouders
Prick-Mordang; Jan en Miets
Huiskamp-Geurts; Sjeng en Annie
RompelbergJanssen; Theo en Fien DaalmansLemmens; ouders Leseur-Jansen;
Gré Lustermans-Willemse; Pierre en
Marquerite Geelen-Volders; MarieTherèse Volders-Didier; Thérèse
Volders;

Zaterdag 23 september
19.00 Vooravondmis
voor een bijzondere intentie;

Zaterdag 16 september
19.00 Vooravond-mis
voor alle zieke parochianen thuis, in
ziekenhuis en verzorgingshuizen;

Zaterdag 30 september
19.00 Vooravondmis
voor kinderen en kleinkinderen;

Zondag 17 september FEEST VAN SINT
LAMBERTUS
10.30 H. Mis met koor Ascension
Ton Hellwig en zoon Marco; Trees
Hochstenbach-Schellinx;
Deken Mathieu Hanneman; Will
Delsing-Offermans; Nico Dorlo;
Hélène van der Krogt-Tusveld;

Zondag 24 september VIJFENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
10.30 H. Mis met Vocalgroup Alliance
Ton Hellwig en zoon Marco; Fons
Timmermans; Jo Beiten; André Elie;
Sjeng en Annie Rompelberg-Janssen;
Theo en Fien Daalmans-Lemmens;
zeswekendienst Jo Mesters; jrd.
Dédé Mesters-Shepherd;
Matth Janssen en dochter Monique;
jrd. Jef Coolen;

Zondag 1 oktober ZESENTWINTIGSTE
ZONDAG DOOR HET JAAR
10.30 Ton Hellwig en zoon Marco; Annie
Voorjans-Coenen;

BIDDEN VERANDERT NIET NOODZAKELIJK JE SITUATIE,
HET VERANDERT JOU IN DIE SITUATIE
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DOOR DE DOOD ZIJN ONS ONTVALLEN
Sint Anna-Lambertus
Hélène van der Krogt-Tusveld			94 jr.
Elly Lumeij-Hissel			84 jr.
Jo Mesters			90 jr.
PRIESTERWACHTDIENST VOOR NOODGEVALLEN:
Als de eigen priesters niet beschikbaar zijn, ben dan Verpleegkliniek Larisa, tel. 3690670

DE AFSTAND TUSSEN JOU EN GOD IS SLECHTS ÉÉN GEBED

UIT DE AGENDA VAN DE PAROCHIES
28 augustus
29 augustus
12 september
13 september
13 september
14 september
18 september
18 september
20 september
20 september
21 september
27 september

Diaconiegroep Annazaal
55 plus vergadering Annazaal
Vergadering Raad van Kerken
Commissie Pelgrimage en Vieringen HDV
Kinderclub in de Annazaal
Kerkbestuursvergadering St. Anna-Lambertusparochie
Vergadering Hoofdcomité HDV
Commissie Reliekentoning HDV
Commissie Ommegangen HDV
Pastoresberaad
Commissie Pelgrimage en Vieringen HDV
Kinderclub in de Annazaal

TROUW ZIJN IN HET KLEINE, DAT IS PAS GROOT!
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Priesters:
Pastoor-Deken J. Dautzenberg
Pastorie St. Servaas
Keizer Karelplein 3, 6211 TC Maastricht
Tel. 043-321 20 82

Kapelaan H. Garcia
Pastorie St. Anna-Lambertus
Dr. van Kleefstraat 12, 6217 JJ Maastricht
tel. 043-343 29 29

Sint Servaas

Financiën

Parochiebureau St.Servaas
Keizer Karelplein 4
Tel. 043-321 20 82
Maandag t/m vrijdag 10.00-12.30 uur
Mail: servaasbureau@hotmail.com

Kerkbijdrage
Administrateur Dhr. J. Dassen
Tel. 043-321 10 74 na 17.00 uur

Website
www.sintservaas.nl
Koster P.M.T.Wolters
Sacristie basiliek 043-321 75 70
Mail: sintservaas@hotmail.com
Stichting Schatkamer Sint Servaas
Tel. 043-321 04 90
Mail: vanRensch@rhcl.nl

Uw bijdrage is welkom op:
postbank: NL09 INGB 0001024275
of op banknummer:
ING: NL86 INGB 0679510729
onder vermelding van: Kerkbijdrage St.Servaas
Stipendia:
Banknummer
NL92 INGB 0679 5655 23
t.n.v. Kerkbestuur St.Servaas

JEZUS IS EEN VRIEND VOOR HET LEVEN
Sint Anna-Lambertus

Financiën

Parochiebureau St.Anna-Lambertus
Dokter van Kleefstraat 12
Tel. 043-343 29 29
Maandag t/m vrijdag 9.00-12.30 uur
Mail: post@annalambertus.nl

Kerkbijdrage
Administrateur Mw. M.Thijssens
Tel. 043- 343 29 29 van 9.00-12.30 uur

Website
www.annalambertus.nl

Uw bijdrage is welkom op:
NL70 INGB 0679 8150 15
onder vermelding van:
Kerkbijdrage St.Anna-Lambertus
Stipendia:
Banknummer
NL70 INGB 0679 8150 15
t.n.v. St. Anna-Lambertus
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