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NEEM JEZELF TOCH NIET ZO ERNSTIG
Paus Johannes XXIII ging een keer op bezoek in het door kloosterzusters geleide ziekenhuis ‘In
de Heilige Geest’ in Rome. De overste stelde zich voor aan de paus met de woorden; “Heilige
Vader, ik ben de overste van de heilige Geest’. Daarop antwoordde de paus; “Dan heeft u geluk,
ik ben maar de plaatsvervanger van Christus!”.
Paus Johannes de XXIII stond bekend om zijn humor. Zo wist hij de harten van de mensen te
winnen. Ook Johannes Paulus II en Benedictus XIV maakten regelmatig grapjes. Onze huidige
paus zet deze lijn voort. De Bijbel staat niet bekend als een dolkomisch boek, maar je komt er
wel degelijk humor in tegen, verfijnde humor wel te verstaan en ironie.
Geloof en humor kunnen wel degelijk samen door één deur. Anders is dat met sarcasme of
platvloerse grappen, waarmee mensen onderuit worden gehaald. Lachen om een grappige situatie of een woordspeling is iets heel anders dan iemand uitlachen of belachelijk maken.
De oude kerkvaders hadden gelijk dat ze humor ten koste van anderen afwezen. Maar humor
als middel om te relativeren kan juist heel heilzaam zijn. Met name Katholieken staan erom
bekend om zichzelf te kunnen lachen. Het is niet voor niets dat carnaval zich juist in katholieke
gebieden heeft kunnen ontwikkelen. Het is goed om van tijd tot tijd stoom af te blazen en de
betrekkelijkheid van alles onder ogen te zien.
Ooit klaagde een pasgewijde bisschop tegenover paus Johannes XXIII dat het ambt hem zó
zwaar viel dat hij er niet van kon slapen. Daarop antwoordde de paus; “Dat had ik ook, totdat ik
mijn engelbewaarder hoorde fluisteren; Johannes, neem jezelf toch niet zo ernstig!”
‘ne sjoene vasteloavend!

Pastoor-deken John Dautzenberg

DE ROEP VAN JOEP
Nee, ik ken haar niet persoonlijk, maar ik zou haar best willen ontmoeten. Maar een ontmoeting zal er waarschijnlijk niet in zitten en - eerlijk gezegd - weet ik ook niet of ik het
zou overleven. Natuurlijk heb ik het over een represenTANTE van mijn verre voorouders,
wolvin Naya. Ze was in de buurt, zo lieten het journaal én het journaille ons weten. Dankzij
een zender in haar halsband kon de reis vanuit Duitsland, op weg naar België ( of was het
andersom?) op zoek naar een partner, geregistreerd worden.
Terwijl er al gelijk geïnventariseerd werd hoe groot de schade zou zijn als Naya onderweg
honger zou krijgen (vergoedingen zijn reeds geregeld) dacht ik er eigenlijk aan om – als ik
de kans had – Naya zo een en ander van mijn voorouders te laten vertellen. Hoe communiceerden mijn voorouders? Hoe blijf je krachtig en sterk? Is een wolf écht gevaarlijk?
Of wordt hij gevaarlijk gemaakt? Het zou toch niet de eerste keer zijn dat door menselijk
ingrijpen de natuur totaal veranderd wordt. Brandende vraag; wat maakt dat ik, Joep, zo
weemoedig en vanuit het diepst van mijn binnenste reageer op het klokgelui van beierende
klokken? Hoor ik daar écht de stem van mijn verre voorouders in doorklinken? Een stem die
ik, pastoriehond in de 21ste eeuw, wil beantwoorden? Misschien dat ik méér kans heb om
antwoord op die vraag te krijgen als ik nog even wacht. Over drie jaar verwacht men het
eerste roedel van Naya…. Dat vermeerdert de kans, toch? Hoop doet leven!
Mijn baasje heeft naast vele contacten met parochianen, instellingen en besturen ook contact
gekregen met de vertegenwoordigers van de Armeense Kerk hier in Maastricht. In de kerk
van Pottenberg komt een jonge, enthousiaste geloofsgemeenschap samen, die nauw met de
Rooms Katholieke Kerk verbonden is. Bijzonder detail is onze gezamenlijke verbondenheid
met Sint Servaas. Servaas wás namelijk Armeniër. Reeds in het prille begin van de vierde
eeuw, in 301 ( toen in Rome de Christenen nog vervolgd werden!!) nam Armenië het
Christendom als staatsgodsdienst aan. De vertegenwoordigers van de Armeense kerk weten
er alles van. Ook over de afschuwelijke genocide in 1915 waarbij 1,2 miljoen christenen de
dood vonden. Onder hen de overgrootouders van de hedendaagse vertegenwoordigers
in Maastricht. Met respect en compassie luisterde mijn baasje naar hun verhalen. En ik ook.
Voorouders, vier generaties terug…eeuwen terug…wie weet de namen van zijn betovergrootouders? Precies, dat bedoel ik. Het verleden kan je helpen om het heden beter te
begrijpen. De Armeniërs zetten ons – opnieuw – aan het denken. Maar dat mag, zij zijn onze
geloofsoveroveroverovergrootouders!
Ik Naya en haar kinderen, jullie de Armeniërs! Mooi. Plaats van ontmoeting? Ik zou zeggen
niet te ver van huis, in de allernieuwste stadstuin van Maastricht; de Maternushof, het pleintje
vóór de pastorie. Een plek voor ontmoeting, voor barmhartigheid, voor groen. Wil jij ook
dat die tuin er komt? Geef dan groen het leven en help door te geven. Of kort gezegd; Poen
voor groen. ( Kijk eens op de site ‘voor jouw buurt’ of Hortus Johanneis Maternushof. Een
mooi initiatief, het ondersteunen waard. Ja, gewoon via die site of nog directer op het nummer; NL 97 INGB 0651 9906 61 tnv JJH Dautzenberg ovv Poen voor Groen.) En ja, van mij
krijg je daarvoor een dikke ‘poen’.
D’r Joep

God wil geen offer, geen plicht en geen gift.
Hij wil jou!
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EERSTE HEILIGE COMMUNIE
Nadat vóór Kerstmis het Heilig Vormsel toegediend werd, is er nu ruim aandacht voor onze
communicantjes. Zo’n dertig kinderen worden – samen met hun ouders – voorbereid op de
ontvangst van de Eerste Heilige Communie op zondag 6 (AL)en Hemelvaartsdag 10 mei (SB)
2018. Wij wensen hen een mooie, vruchtbare voorbereiding toe en bidden met hen samen, ter
voorbereiding, het gebed dat Jezus zelf de leerlingen leerde. Natuurlijk de nieuwe tekst; kent u
hem al?
Onze Vader, die in de hemel zijt. Uw naam worde geheiligd, uw Rijk kome. Uw Wil geschiede
op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons
van het kwade.
TREKKERS EN DUWERS HDV GEVRAAGD.
Iedereen die goed opgelet heeft bij het Veldeke Vasteloavescabaret 2018 weet dat onze deken
– volgens de kleinkunstartiesten - ‘ne bangsjieter’ is. Waarom? Omdat hij niet openlijk durft te
vragen om tijdens te HDV te komen duwen en trekken bij de Ommegangen. De organisatie
Is inderdaad op zoek naar zo’n honderd mensen om de wagens te duwen of te trekken of
andere borden te dragen. Dat de deken toch wel durft…bewijzen deze woorden door hem
hier geschreven. Meer info bij het parochiekantoor.
ASWOENSDAG EN VASTEN
Op Aswoensdag 14 februari 2018 begint de kerk met de veertigdagentijd.
De gelovigen ontvangen op hun voorhoofd een askruisje en horen daarbij de
woorden; ‘Bedenk mens, stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren.’ Zo staat
de mens stil bij de vergankelijkheid van het leven en richt hij zijn aandacht op
het paasmysterie en het eeuwig leven. Tijdens de Heilige Missen wordt dit
askruisje uitgedeeld. Sereen, sober maar indringend. Aswoensdag is een goed
begin van een periode waarbij soberheid en meer toeleg op gebed en naastenliefde centraal staan. Deelname aan de vastenactie in deze periode wordt
van harte aanbevolen. Op meerdere plaatsen wordt de kruisweg gebeden of
stilgestaan bij het lijden van de Heer. Deze of gene zal voor een biechtgesprek met een priester
kiezen. De veertigdagentijd duurt tot en met paaszaterdag. Een indrukwekkende tijd voor wie er
intens op ingaat. Laten we elkaar als gelovigen bemoedigen om er een goede tijd van te maken.
MIS-VERSTAND; De driejarencyclus en de drie lezingen op zondag
Met ingang van de vasten 2018 zal er tijdens de zondagsliturgie rijkelijk geput worden uit de
Heilige Schrift. Het was juist één van de hoofdkenmerken van de liturgievernieuwing in de
jaren ’60 om de Heilige Schrift toegankelijker te maken. Daarom voerde men de volkstaal in
en werden er drie lezingen uit de Heilige Schrift genomen. Een eerste – oud-testamentische
– lezing, een tweede – nieuwtestamentische – lezing en een evangelietekst uit een van de drie
evangeliën Matteüs, jaar A, Marcus jaar B en Lucas jaar C. Uit het Johannesevangelie wordt m.n.
in de Kersttijd en in de Paastijd gelezen. Tussen de eerste lezing en de tweede lezing zal een
psalm gebeden worden die met een eenvoudig keervers beantwoord wordt. Na de tweede
lezing volgt het Alleluiagezang ( of in de vasten het vers voor het evangelie). Bij de voorlezing
blijft men zitten maar de gelovigen gaan staan bij het optillen van het evangelieboek vanaf het
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altaar. Er zit een opbouw en structuur in het lezingenrooster en het is aan de priester om deze
opbouw tijdens de preek te verhelderen en Gods woord te actualiseren.
KRUISWEG
Traditiegetrouw willen we in de Veertigdagentijd stilstaan bij het lijden en sterven van Jezus
Christus. Iedere maandagavond wordt de Kruisweg gebeden in de Sint Annakerk om 19.00 uur.
ACTIE KERKBALANS
In de periode van 20 januari t/m 3 februari wordt in de Sint Anna-Lambertusparochie de Actie
Kerkbalans gehouden. In deze periode wordt gevraagd Uw Kerk financieel ( extra) te steunen.
Het thema is: “GEEF VOOR JE KERK”.
Het kerkgebouw moet onderhouden worden. De eredienst vindt plaats in een verlichte en verwarmde ruimte en dat kost geld. De priester die ons voorgaat leeft ook niet van de lucht alleen.
Koster, organist en dirigent evenzo niet. Het kerkbestuur roept U op uw jaarlijkse bijdrage af te
dragen. Doe mee! Laat het kerkbestuur niet met lege handen staan.
Uw Kerk verdient het dubbel en dwars !!
Achter in de kerk liggen formulieren klaar waarmee u zich als kerkbijdrager kunt aanmelden.
Ook staan bij de uitgangen collectebussen waarin u uw (extra) donatie aan onze kerk kunt
deponeren.
In de Servaasparochie wordt de actie begeleid door brieven rond te sturen met de oproep
mee te doen.
RELIEK VAN SINT SERVAAS KOMT OP BEZOEK IN DE ANNAKERK
In het kader van de Heiligdomsvaart wordt de parochies aangeboden een reliek van de Sint
Servaas op bezoek te krijgen.
In de Sint Anna-Lambertusparochie vindt dat bezoek plaats op zondag 11 maart tijdens de H.
Mis van 10.30 uur. We hopen dat deze reliek van Sint Servaas door vele parochianen begroet
zal worden. Na de H. Mis is er mogelijkheid tot aanbidding.
LOURDESVIERING MET ZIEKENZEGENING
Dit jaar zou de Lourdesviering die normaal altijd op 11 februari gehouden wordt op Carnavalszondag vallen. Dat kunnen we niet maken, daarom schuiven we door naar de dag na Aswoensdag donderdag 15 februari dan wordt om 15.00 uur in de Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk
in Wittevrouwenveld, Maastricht voor de 11e keer de Lourdesviering met ziekenzegening
gehouden. De viering, die door de aanwezigen altijd als bemoedigend wordt ervaren, wordt
voorafgegaan door een lichtprocessie door de kerk. Bij de ingang van de kerk kunnen deelnemers hun persoonlijke schriftelijke intenties afgeven. Ook dit jaar wordt de viering weer
muzikaal opgeluisterd door Beppie Kraft die het Ave Maria
zal zingen. Alle belangstellenden zijn welkom.
Na afloop van de viering zijn alle deelnemers welkom in
het Trefcentrum in de Edisonstraat 4 waar zij getrakteerd
worden op koffie met vlaai.
Mits het weer het toelaat, bestaat er om 18.00 uur de
gelegenheid om de Lourdesgrot in Sint Pieter te bezoeken
waar een korte plechtigheid wordt gehouden.
Pastor Mattie Jeukens ofm
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LICHTPROCESSIE MAASTRICHT - LOURDES 160 JAAR
Dit jaar herdenken we dat 160 jaar geleden, op 11 februari 1858, de eerste verschijning plaatsvond in Lourdes. Aan het herderinnetje Bernadette verscheen Maria 18 keer in een grot.
Op zondag 18 februari, de dag van de derde verschijning, houden we een lichtprocessie om dit
bijzondere gebeuren te herdenken. Tijdens deze verschijning vroeg Maria aan Bernadette om
gedurende 14 dagen naar de grot te komen. Bovendien zei Maria tegen Bernadette: “Ik beloof u
niet het geluk van deze wereld maar van de andere.”
Op zondag 18 februari komen we om 19.00 uur samen in de Sint Servaasbasiliek en na een
korte plechtigheid trekken we zingend en biddend door de binnenstad naar de Onze Lieve
Vrouwebasiliek. In de Onze Lieve Vrouwebasiliek wordt de processie met een korte plechtigheid en zegening afgesloten.De processie wordt muzikaal begeleid door de Maastrichtse
Verkennersband die telkenmale het Lourdeslied zal spelen afgewisseld door het bidden van een
tientje van de rozenkrans.
In de Lange Gang van de Sint Servaas zijn voor de deelnemers de kaarsen en de kaarsenkapjes
te verkrijgen.
De organisatie is in handen van stichting “de 5 Köp” in samenwerking met de parochies van Sint
Servaas en Onze Lieve Vrouwe.
STILLE OMGANG
De Stille Omgang wordt dit jaar gehouden op zaterdag 17 maart.
Het thema voor de Omgang van dit jaar is “Eucharistie = Liefde”.
Verdere informatie over kaartverkoop is nog niet beschikbaar. T.z.t. kunt u informatie krijgen op
het parochiekantoor…
De Broederschap Sint-Lambertus
De Broederschap Sint-Lambertus heeft niet alleen een verbindende rol binnen
onze parochiegemeenschap doch ook daarbuiten.
Enkele hoogtepunten zijn het begeleiden van het borstbeeld bij de diverse
processies en vele activiteiten binnen de parochie. Zo ook onze aanwezigheid
bij het octaaf van Sint-Gerlach en niet te vergeten de komende Heiligdomsvaart periode. De Broederschap treedt tijdens deze activiteiten zelden alleen
naar buiten en stemt nauw af met de broeders van het Dragersgilde. Onze
parochiegemeenschap heeft in de loop der tijd met de Broederschap en het
Dragersgilde een gezicht gekregen binnen en buiten Maastricht.
Zoals gebruikelijk vinden er na zittingstermijnen bestuurswisselingen plaats.
Zo heeft in december jl. een bestuurswisseling binnen de Broederschap plaatsgevonden. Het
nieuwe bestuur is als volgt samengesteld: voorzitter is de heer P. Limpens, vice voorzitter de heer
A. Jaminon, penningmeester de heer C. Jaspers, secretaris de heer M. van Rijn en pr –en communicatie de heer J. Dassen.
Graag vermelden wij onze dank voor de inzet van het vorige bestuur. Op gepaste wijze zullen
wij hier intern aandacht aan schenken.
Voelt u zich verbonden met de Broederschap en wilt u nu of in de toekomst een bijdrage
leveren door middel van een actief lidmaatschap dan zijn wij te allen tijde bereid u dit in een
mondeling gesprek toe te lichten. U kunt uw belangstelling per mail kenbaar maken bij het
secretariaat op: maar.rijn@ziggo.nl
Het bestuur van de Broederschap Sint-Lambertus
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VASTENAKTIE 2018: geef meer door te minderen!
Ieder jaar weer is de Vastenactie een belangrijke activiteit binnen de katholieke kerk in Nederland. In 2018 staat de Vastenactie in het teken van het bijzondere ‘HID’programma, dat de
zusters van het Heilig Hart van Jezus en Maria in Mbala, Zambia, in 1991 zijn gestart. HID staat
voor ‘Households in distress’. Met dit programma willen de zusters de impact van HIV en aids in
en om het stadje Mbala in het noordoosten van Zambia verminderen door voorlichting, goede
gezondheidszorg én door mensen te helpen in hun eigen levensonderhoud te voorzien.
Om die doelstelling te bereiken heeft Vastenactie, naast al hetgeen u gewend bent van ons, een
nieuw onderdeel binnen de Vastenactie ontwikkeld, te weten de ‘40 Dagen Challenge’.
Vasten is altijd een bekend fenomeen geweest voor de katholieke kerk. Maar tegenwoordig is
het ook buiten de religieuze kaders een herkenbare gedachte om ergens voor een bepaald
aantal dagen mee te minderen. Jongeren, bijvoorbeeld, zijn steeds meer geïnteresseerd in het
minderen met hun social media gebruik.
Wat houdt de ’40 Dagen Challenge’, of uitdaging, precies in en hoe werkt het? Voorafgaand aan
de vastenperiode denkt u al na over welke uitdaging u met uzelf tijdens de vastenperiode aan
wilt gaan. En welk bedrag u daarvoor gaat doneren als uw bijdrage aan de Vastenactie. Drink
bijvoorbeeld 40 dagen geen frisdrank en doneer daarvoor 40 x € 1,- aan de Vastenactie. Of
minder met het koekje bij de koffie en doneer daarvoor 40 x € 0,50 aan de Vastenactie. U
bepaalt dus helemaal zelf waarmee u gaat minderen en welke donatie dat oplevert voor de
Vastenactie en de zusters in Zambia.
Tijdens de vastenperiode luidt het motto van de stichting: ‘Even minderen. Voor een ander’. Doe
dus mee en help daarmee de zusters en de inwoners van Mbala in Zambia.
Meer informatie over de Vastenactie 2018 vindt u op http://www.vastenactie.nl/
De Vastenactie begint op Aswoensdag – 14 februari – en loopt door tot Pasen.
GETALLENOVERZICHT PAROCHIECLUSTER 2017
St. Servaas
St. Anna-Lambertus
Doopsels
41
10
1e H. Communie
18
15
H. Vormsel (samen)			
Huwelijken
4
-Uitvaarten
14
38

Totaal
51
33
20
4
52

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 3 maart aan het betreffende parochiekantoor
043-3212082
servaasbureau@hotmail.com of
043-3432929
post@annalambertus.nl
maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 – 12.30 uur:
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Heiligdomsvaart
Maastricht
2018
Doe goed en zie
niet om

KERKDIENSTEN SINT SERVAAS
Van zondag 28 januari t/m zondag 11 maart 2018
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 28 januari VIERDE ZONDAG
DOOR HET JAAR
10.00 Hoogmis met Cappella (Missa l’hora
Passa van L.Viadana):
Marij Darding-Laenen; Wies SchifferEngwegen;Thony Essers; dhr. en mevr.
Mouren-Wittelings; jrd. Elisa CanisiusAckermans; 17e jrd. Chris Dello; 16e
jrd. Mathieu Raemaekers; jrd. René
Bemelmans;
11.30 H. Mis met samenzang:
Maria Willems;
Maandag 29 januari
9.00 H. Mis waarna bezoek aan het Graf: t.e.v.
Sint Servaas;
Dinsdag 30 januari
9.00 H. Mis: voor vrede in de wereld;
19.00 Duitstalige H. Mis
Woensdag 31 januari H. Johannes (Don)
Bosco, priester
9.00 H. Mis: voor de intenties van de Biddende Moeders;
19.00 Engelstalige H. Mis
Donderdag 1 februari
9.00 H. Mis: overleden zusters en fam.leden
Zusters Onder de Bogen;
19.00 Engelstalige H. Mis
Vrijdag 2 februari OPDRACHT VAN DE
HEER IN DE TEMPEL / MARIA
LICHTMIS / Eerste vrijdag van de
maand
9.00 H. Mis in het latijn met Schola Gregoriana:
Zr. Margriet; uit dankbaarheid;
De ZIEKENCOMMUNIE wordt gebracht aan

zieken en thuiszittenden.
Zaterdag 3 februari H. Blasius, bisschop en
martelaar
9.00 H. Mis waarna BLASIUSZEGEN: voor de
intenties van de Biddende Vaders;
9.45-10.15 BIECHTGELEGENHEID in de
Doopkapel
Zondag 4 februari VIJFDE ZONDAG
DOOR HET JAAR
10.00 Hoogmis met Cappella (Jubiläumsmesse van J. Gruber):
Mgr. Hanneman; Peter Elverding; Agnes
Schoonbrood-Noten; jrd. Peter Serpenti; jrd. Monica Kaspers-Jeurissen;
11.30 H. Mis met samenzang:
Jos Magermans; Annie Wijler; jrd.
Debbie Franssen-Beckers en Gerard
Beckers;
Maandag 5 februari H. Agatha, maagd en
martelares
9.00 H. Mis waarna bezoek aan het Graf: t.e.v.
Sint Servaas;
Dinsdag 6 februari HH. Paulus Miki en
gezellen, martelaren
9.00 H. Mis: voor onze parochiepriesters;
19.00 Duitstalige H. Mis
Woensdag 7 februari
9.00 H. Mis: voor de intenties van de Biddende Moeders;
19.00 Engelstalige H. Mis
Donderdag 8 februari H. Hieronymus Emiliani / H. Josephina Bakhita, maagd
9.00 H. Mis: t.e.v. O.L.Vrouw;
19.00 Engelstalige H. Mis
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Vrijdag 9 februari
9.00 H. Mis: Josephine Vrijhoeven-v. Deurse;
Zaterdag 10 februari H. Scholastica, maagd
9.00 H. Mis: voor de intenties van de Biddende Vaders;
Zondag 11 februari ZESDE ZONDAG
DOOR HET JAAR / VASTELAOVEND
10.00 Hoogmis met Cappella (Missa Quarta
van L. Bardos):
Wies Schiffer-Engwegen; Marij DardingLaenen; echtpaar Bouvrie-Moermans;
Stied Witlox; jrd. ouders Léon Boutsen
en Marie Delvigne; jrd. Nic Cuypers;
11.30 Geen H. Mis vanwege vastelaovend
oppe Vriethof
Maandag 12 februari Carnavalsmaandag
9.00 H. Mis waarna bezoek aan het Graf: t.e.v.
Sint Servaas;
Dinsdag 13 februari Carnavalsdinsdag
9.00 H. Mis: ouders Leseur-Jansen;
Woensdag 14 februari ASWOENSDAG /
Verplichte vasten- en onthoudingsdag
9.00 H. Mis waarin oplegging van het ASKRUISJE:
voor de intenties van de Biddende Moeders;
Mayke en Frits-Gijbels-Wilhelmus; jrd.
Maria Meerten-Satijn; uit dankbaarheid;
19.00 Engelstalige H. Mis
19.00 ST. ANNAKERK: H. Mis waarin oplegging van het askruisje
Donderdag 15 februari
9.00 H. Mis: voor de zieken in onze parochies;
19.00 Engelstalige H. Mis
Vrijdag 16 februari
9.00 H. Mis: om een goed thuis voor alle
vluchtelingen;
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Zaterdag 17 februari Zeven HH. Stichters
van de Servieten
9.00 H. Mis: voor de intenties van de Biddende Vaders;
14.00-15.30 SERVAASLOFPRIJZING door de
Kommelgemeenschap
Zondag 18 februari EERSTE ZONDAG VAN
DE VEERTIGDAGENTIJD
10.00 Hoogmis met Cappella (Gregoriaans):
Maria Willems; Jos Magermans; Piet van
Dooren;
11.30 H. Mis met samenzang:
Thony Essers; John Voorjans; Annie
Wijler;
Maandag 19 februari
9.00 H. Mis waarna bezoek aan het Graf: t.e.v.
Sint Servaas;
Dinsdag 20 februari
9.00 H. Mis: voor de zieken in onze parochies;
19.00 Duitstalige H. Mis
Woensdag 21 februari H. Petrus Damiani,
bisschop en kerkleraar
9.00 H. Mis: voor de intenties van de Biddende Moeders;
19.00 Engelstalige H. Mis
Donderdag 22 februari Sint Petrus’ Stoel
9.00 H. Mis: voor onze H.Vader de Paus;
19.00 Engelstalige H. Mis
Vrijdag 23 februari H. Polycarpus, bisschop
en martelaar
9.00 H. Mis: om vrede in de wereld;
Zaterdag 24 februari
9.00 H. Mis: voor de intenties van de Biddende Vaders; jrd. Suzanne Meertens;

Zondag 25 februari TWEEDE ZONDAG
VAN DE VEERTIGDAGENTIJD
10.00 Hoogmis met Cappella (Gregoriaans):
Wies Schiffer-Engwegen; dhr. en mevr.
Nijst-Hoogland; Agnes SchoonbroodNoten; zesw.dienst Shanaya Wijzenbroek;
11.30 H. Mis met Gregoriaans koor Broederschap van de Sangers uit Mook:
Marij Darding-Laenen; Peter Elverding;
Maandag 26 februari
9.00 H. Mis waarna bezoek aan het Graf: t.e.v.
Sint Servaas;
Dinsdag 27 februari
9.00 H. Mis: ouders Leseur-Jansen;
19.00 Duitstalige H. Mis
Woensdag 28 februari
8.30 Taizé-ochtendgebed / morningprayer
9.00 H. Mis: voor de intenties van de Biddende Moeders; ouders Leseur-Jansen;
19.00 Engelstalige H. Mis
Donderdag 1 maart
9.00 H. Mis: jrd. ouders Leseur-Jansen;
19.00 Engelstalige H. Mis
Vrijdag 2 maart Eerste vrijdag van de maand
9.00 H. Mis: Zr. Margriet; Gertrudis RuylReynen;
De ZIEKENCOMMUNIE wordt gebracht aan
zieken en thuiszittenden
Zaterdag 3 maart
9.00 H. Mis: voor de intenties van de Biddende Vaders; t.e.v. Sint Servaas om
behoud van het geloof in onze huisgezinnen en families’;
9.45-10.15 BIECHTGELEGENHEID in de
doopkapel

Zondag 4 maart DERDE ZONDAG VAN
DE VEERTIGDAGENTIJD
10.00 Hoogmis met Cappella (Gregoriaans):
Thony Essers; Jos Magermans; Annie
Wijler;
11.30 H. Mis met mannenkoor uit Chevremont:
Maria Willems; Stied Witlox;
Maandag 5 maart
9.00 H. Mis waarna bezoek aan het Graf: t.e.v.
Sint Servaas;
Dinsdag 6 maart
9.00 H. Mis: voor de zieken in onze parochies;
19.00 Duitstalige H. Mis
Woensdag 7 maart HH. Perpetua en Felicitas, martelaressen
9.00 H. Mis: voor de intenties van de Biddende Moeders;
19.00 Engelstalige H. Mis
Donderdag 8 maart H. Johannes de Deo,
kloosterling
9.00 H. Mis: voor onze parochiepriesters;
19.00 Engelstalige H. Mis
Vrijdag 9 maart H. Francisca Romana, kloosterlinge
9.00 H. Mis: voor vrede in de wereld;
Zaterdag 10 maart
9.00 H. Mis: voor de intenties van de Biddende Vaders;
Zondag 11 maart VIERDE ZONDAG VAN
DE VEERTIGDAGENTIJD /Zondag
Laetare
10.00 Hoogmis met Cappella (Gregoriaans):
Agnes Schoonbrood-Noten;
11.30 H. Mis met samenzang:
om zegen over de voorbereidingen
van de Heiligdomsvaart;
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KERKDIENSTEN SINT ANNA-LAMBERTUS
Van zaterdag 27 januari t/m zondag 11 maart 2018

Zaterdag 27 januari
19.00 Vooravondmis.
uit dankbaarheid;
Zondag 28 januari
VIERDE
ZONDG DOOR HET JAAR
10.30 H. Mis met Koor Ascension
Chrit en Annie Hesemans-Jacobs
en zoon Leon; Stg. Els Kroonen; Ton
Hellwig en zoon Marco; Nol Rosier;
jrd. Jenny Nicolaes-Dormans; jrd.
Trees Hochstenbach-Schellinx;
Zaterdag 3 februari
19.00 Vooravondmis
Jrd. José Salemans-Straatman;
Zondag 4 februari
VIJFDE ZONDAG DOOR HET JAAR
10.30 Tempeleersmis met de Vocalgroup
Alliance
Ton Hellwig en zoon Marco; Stg. lev.
en overl. v.d. familie Moes-Sonneville;
Servé en Tiny Monfrance-Stalmeyer;
Truus Leseur-Weyts; Dré en Miets
Abrahams-Damoiseaux;
Zaterdag 10 februari
19.00 Vooravondmis
voor alle zieke parochianen;
Zondag 11 februari ZESDE ZONDAG
DOOR HET JAAR
10.30 H. Mis met orgelmuziek
Ton Hellwig en zoon Marco; ouders
Leseur-Jansen;
Woensdag 14 februari ASWOENSDAG
19.00 H. Mis waarin oplegging van askruisje
Zaterdag 17 februari
19.00 vooravondmis
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zeswekendienst Lèneke WijnansGoffin;
Zondag 18 februari
EERSTE ZONDAG VAN DE VASTENTIJD
10.30 H. Mis met orgelmuziek
Jrd. Nelly en Henri Meijer-Noten
en hun zoon Gerard; Ton Hellwig en
zoon Marco; Leon Defesche;
Maandag 19 februari
19.00 Kruisweg
Zaterdag 24 februari
19.00 Vooravondmis
voor kracht naar kruis voor alle
zieken;
Zondag 25 februari TWEEDE ZONDAG
VAN DE VASTENTIJD
10.30 H. Mis met Vocalgroup Alliance
Jrd. oud Pastoor Leo Dirix; Jos en
Titse Nijst-Hoogland;
ouders
Leseur-Jansen; Ton Hellwig en zoon
Marco; Servé en Tiny MonfranceStalmeyer; Trees HochstenbachSchellinx; 1ste jrd. Nico van Sonsbeek;
Maandag 26 februari
19.00 Kruisweg
Zaterdag 3 maart
19.00 Vooravond-mis
3de jrd. Els Stegen-van Heusden;
Lèneke Wijnans-Goffin;
Zondag 4 maart DERDE ZONDAG VAN
DE VASTENTIJD
10.30 H. Mis met orgelmuziek
ouders Leseur-Jansen; Lambert Gordijn en zoon Vincent; Truus LeseurWeyts;

Maandag 5 maart
19.00 Kruisweg
Zaterdag 10 maart
19.00 Vooravond-mis
Stg. Jrd. overleden ouders Westenberg-Wahlen; Stg. Jrd. overl. van de
fam. Cardous-Verkerk;

Zondag 11 maart
VIERDE ZONDAG VAN DE VASTEN
10.30 H. Mis met koor Ascension
Leon Defesche;

DE DUIVEL IS NIET VAN GISTEREN,
HIJ IS VAN VANDAAG.
DOOR DE DOOD ZIJN ONS ONTVALLEN
Parochie Sint Servaas		
Shanaya Wijzenbroek 0 jaar
Lex Tilmanns
80 jaar

Parochie Anna-Lambertus
Betsie Sullot-van den Brink
Lèneke Wijnans-Goffin

80 jaar
101 jaar

PRIESTERWACHTDIENST VOOR NOODGEVALLEN:
Als de eigen priesters niet beschikbaar zijn, bel dan Verpleegkliniek Larisa, tel. 3590670
UIT DE AGENDA VAN DE PAROCHIES
28 januari
concert universiteitskoor en -orkest
30 januari
vergadering 55 plus
5 februari
vergadering HDV-comité
7 februari
kinderclub
14 februari
doopvoorbereidingsavond
20 februari
vergadering Schatkamer
21 februari
vergadering Cie. Ommegangen HDV
21 februari
kinderclub
22 februari
Kerkbestuursvergadering St. Servaas
23 februari
vergadering Financiële Cie. HDV
27 februari
Pastoresberaad
3 maart
Communicantjesmiddag Annazaal
4 maart
Inzegening kantoor secretariaat HDV
5 maart
vergadering HDV-comité
5 maart
2de ouderavond E.H. Communie
6 maart
HDV Kernteam voorzitters
7 maart
Vergadering Dekenaatsbestuur
7 maart
vergadering Raad van Kerken
11 maart
Ziekentriduüm in de Beyart
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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 Mevr. M. Brans Brabant
Tel. 06-25 06 67 43

Website
www.sintservaas.nl
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

MAAK VAN JE KNELPUNTEN,
KNIELPUNTEN.
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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