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WIL JE GOD LATEN LACHEN? VERTEL HEM JE TOEKOMSTPLANNEN!
Deze spreuk, beste parochianen, hoorde ik in de eerste minuten van een emotionele film,
genaamd ‘Bella’. Een prachtige film over de helende kracht van vriendschap maar ook over het
onvoorspelbare en tegelijk mysterieuze verloop van ons leven. We hebben de levensgebeurtenissen immers niet in eigen hand. Het is lachwekkend te veronderstellen dat je alles kunt plannen in het leven. God zal vaak lachen, minstens glimlachen.
De leerlingen van Jezus zullen eveneens ervaren hebben dat hun leven totaal anders dan gepland verliep toen zij eenmaal de Heer gevolgd waren. En juist toen zij dachten dat het afgelopen was begon het pas echt. De verrezen Heer rust Zijn leerlingen toe met de heilige Geest
en zendt hen uit; als vredebrengers, om zonden te vergeven en als getuigen van Gods liefde om
deze uit te dragen en uit te leven.
Ieder jaar staan we expliciet stil bij het Pinksterfeest, de komst van de heilige Geest, de Trooster. Maar feitelijk is het altijd Pinksteren! Altijd weer wil de Verrezene Zijn leerlingen bijstaan en
uitzenden om nieuw leven te brengen. Zo wordt de Kerk ook wel het sociale kapitaal van onze
gemeenschap genoemd; de gebundelde visie voor een toekomst de verder reikt dan het graf of
een strooiveld. Samen met alle gedoopten, wereldwijd maar ook lokaal, vormen wij deze Kerk.
Wil je - zoals een wervende oproep voor nieuwe leerkrachten luidde - een professional zijn die
glimt, zweet en sprankelt ( voor de Heer)? Iemand die zijn missie met hart en ziel wil ondersteunen? Voel je dan thuis bij de Kerk; vertrouw, bid, geloof én leef. Deel uit, vergeef en begin
telkens opnieuw. Gods Geest zal je sterken en begeleiden. Je bent nooit alleen!
                                                 

Zalig Pinksteren, pastoor-deken John Dautzenberg

DE ROEP VAN JOEP
Even ben ik terug in de tijd, even ben ik in de Middeleeuwen en dat ook nog heel vroeg in
de morgen. Luister! Er is een extra koorrepetitie van de Schola Gregoriana en mijn baasje
moet er ook bij zijn want er is ook voor hem een rol weggelegd. Natuurlijk ga ik mee. Met
krakende en overslaande stem zet mijn baasje in; ‘Deus, in adiutorium meum intende’, ‘God ,
kom mij te hulp’. Nou dat gebed is hard nodig!, denk ik bij mezelf. Verontschuldigend dat het
nog zo vroeg is ontvangt mijn baasje begrijpende blikken. Empathisch en gedreven neemt de
schola de melodie over. Psalmen en hymne volgen. Ik laat me meevoeren door gedragen
melodieën, de stuwende ritmes naar ongekende hoogten, gezongen woorden die als dauw
neerdalen, tot rust komen en weer opnieuw aanzwellen. Een steeds weer levenwekkend
patroon om uiting te geven aan dankbaarheid, vertrouwen en nederigheid, gelijk een ademhaling.
De repetitie van ‘de Middeleeuwse vespers van Sint Servaas uit Maastricht’ is een belevenis.
Ik droom weg bij de Middeleeuwse klanken. Heel anders dan gewend. De dirigent is enthousiast maar ook secuur. Ik heb er alle vertrouwen in en leg mijn kop te rusten tegen een
stoelpoot van de dirigent. Plots valt zijn hand op de tafel. De zangers stoppen onmiddellijk, ik
kijk verschrikt omhoog. Wat is er mis? De dirigent deelt complimenten uit maar vraagt ook
om heel goed op te letten. Ieder leestekentje is van belang. Opnieuw wordt de laatste regel
gezongen. Inderdaad, na deze herhaling is het beter. Dat hoor ík nog wel.
Goed kijken, heren, zegt de dirigent. Elke leestekentje telt. Dan legt hij verder uit; de hymne
die u nu zingt komt al voor in de Vita Servatii van Jocundus, uit het einde van de elfde eeuw.
De muzieknotatie uit het dertiende/veertiende eeuwse handschrift uit de Dom van Aken,
de notatie van het Amen uit een vijftiende-eeuws muziekhandschrift van de Onze Lieve
Vrouwebasiliek. Iedereen luistert met ontzag. Ook luister ik naar de vertalingen; “O Servatius,
heilige bisschop, Gij zijt genadig en zacht. Zie de hogepriester die in zijn leven het godshuis
herstelde en die in zijn dagen de tempel versterkte, dank aan God.” De ‘Middeleeuwse
Vespers van Sint Servaas’ is een eerder uitgewerkt project dat nu, bij gelegenheid van de
Heiligdomsvaart in de Servaasweek, zal worden uitgevoerd. Wanneer? Jawel, daar waar het
hoort…op de vooravond van het feest, dus op zaterdagavond 12 mei om 17.00 uur. Waar?
Ja, daar waar het hoort, op het graf van de heilige bisschop Servatius. Voor wie? Ja, wat denk
je zelf? Allereerst om God te danken en verder om ons allen te herinneren aan en te leven
op voorspraak van deze grote bisschop. Zeer toepasselijk in deze bijzondere Servaasweek,
voorafgaand aan de Heiligdomsvaart 2018.
Dat wil je toch niet missen? Zorg dat je er bij bent. En wees gerust…jullie hoeven er niet zo
vroeg voor op te staan zoals mijn baasje bij de repetitie.
                                                                                        Veel devotie, d’r Joep

Geestelijke volwassenheid is kinderlijk geloven
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STUDIERUIMTE
Onder leiding van de zusters Dominicanessen uit America is er gezamenlijke studietijd in de
kelder van de pastorie aan de Maternushof. Iedere woensdag vanaf 12.00 tot 18.00 uur en
iedere vierde woensdag al na het Taizé-morgengebed en Heilige Mis, dus 10.00 uur. Zo kunnen
studenten elkaar treffen en steunen bij hun studie en ontspanning. Dank aan de zusters voor
hun initiatieven en begeleiding.
In het kader van de studentenpastoraal is er op dinsdagavond een mis in de Duitse taal om
19.00 uur en op woensdag en donderdag in de Engelse taal, telkens in de dagkapel van Sint
Servaas.
KONINGSDAG
De Raad van Kerken Maastricht nodigt u van harte uit voor de oecumenische viering ter gelegenheid van Koningsdag op vrijdag 27 april 2018 om 10.00 uur in de St. Jan aan het Vrijthof.
In deze viering gaan voor ds. P.B. van Reenen en pastoor mgr. J. Vries (OLV parochie).
Tevens verlenen in deze dienst medewerking het mannenkoor Borgharen en de Koninklijke
Harmonie Ster van Maastricht.
Organist is de heer Klaas Remerie.
ROZENKRANS IN DE MEIMAAND
In de meimaand wordt op maandagavond de rozenkrans gebeden in de St. Annakerk. In de
dagkapel van de St. Servaas wordt iedere weekdag de rozenkrans gebeden.
Met ingang van het verschijnen van dit parochieblad zal er een nieuwe aanvangstijd ingaan;
namelijk direct aansluitend aan de uitstelling van het Allerheiligste in de dagkapel van de Basiliek.
Na het rozenkransgebed volgt een langere stille tijd voor aanbidding van het Allerheiligste tot
10.30 uur. Maak eens tijd vrij voor dit bijzondere gebed en sluit u aan!
VASTENACTIE
De vastenactie heeft in de St. Anna/Lambertusparochie dit jaar € 917,17 opgebracht. In de
St. Servaasparochie was dit € 315,00. Hartelijk dank aan alle gulle gevers voor het project in
Zambia.
COLLECTE MISDIENAARS
De opbrengst van de collecte voor het uitstapje van acolieten en misdienaars bedroeg
€ 825,00.
We wensen hun een mooie gezellige dag toe.
PROFICIAT COMMUNICANTEN
Op zondag 6 mei doen 11 kinderen van de St. Anna-Lambertusparochie hun 1e
H. Communie. Op Hemelvaartsdag 10 mei doen 19 kinderen van de St. Aloysius- en Montessorischool hun Eerste H. Communie in de Servaasbasiliek.
De redactie wenst de kinderen en hun ouders en familie van harte proficiat en hoopt met hen
op een stralende feestdag. Onder leiding van kapelaan Garcia en zijn help(st)ers zijn de kinderen
binnengeleid in dat grote wonder dat Jezus onder ons aanwezig blijft in de heilige hostie.
Welkom kids en ouders, wij zijn iedere zondag open.
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DODENHERDENKING
De Raad van Kerken Maastricht nodigt u van harte uit voor de oecumenische gebedsviering ter
gelegenheid van de jaarlijkse dodenherdenking - waarbij wij in Nederland alle slachtoffers van
oorlogsgeweld en discriminatie gedenken – op donderdag 4 mei 2018 om 18.30 uur in de
St. Servaasbasiliek.
In deze viering gaan voor pastoor-deken J.J.H. Dautzenberg en ds. J. Glas van de Gereformeerde
Kerk vrijgemaakt/Nederlands Gereformeerde Kerk (NGKv) Maastricht.
De Cappella Sancti Servatii o.l.v. Hans Heykers zal haar medewerking verlenen.
Marcel Verheggen bespeelt het orgel.
Aansluitend aan deze gebedsviering lopen wij in een stille tocht van de St. Servaas naar het
Herdenkingsplein waar de officiële herdenking zal plaatsvinden.
Leden van de Raad leggen namens de aangesloten kerken bloemen bij het monument op het
Herdenkingsplein.
SERVAASFEESTEN
De Servaasvieringen beginnen op zondag 6 mei met de Bronprocessie die naar de Servaasbron
in Biesland trekt. Op zondag 13 mei eren we St. Servaas als Stadspatroon met een pontificale
eucharistieviering om 10.00 uur waarna de jaarlijkse stads- ofwel Servaasprocessie door de
binnenstad naar de Slevrouwe trekt voor de slotzegen. Laten we onze tradities in ere houden,
maar vooral vullen wij die in met oprecht geloof!
St. LAMBERTUSKAPEL in de St. ANNAKERK
In januari werd aangekondigd dat het kerkbestuur van de St. Anna-Lambertusparochie van plan
was in de St. Annakerk een kapel te realiseren; de St. Lambertuskapel.
Wie de afgelopen weken de kerk bezocht heeft, heeft het met eigen ogen kunnen aanschouwen; de kapel is gerealiseerd en op de zaterdag van Palmpasen door deken Dautzenberg ingewijd. Door diverse bedrijven, maar zeer zeker ook door de nodige vrijwilligers is de afgelopen
weken hard gewerkt!
De beelden van St. Lambertus en Maria zijn van plaats gewisseld; in de St. Lambertuskapel
hoort natuurlijk het St. Lambertusbeeld te staan! Er is plaats voor iets meer dan 50 personen,
voor de zaterdagavondviering een hele mooie locatie, maar ook voor een uitvaart in kleine
kring.
Het doopvont staat ook in de kapel, het toedienen van het doopsel kan plaatsvinden in deze
intieme kapel.
Nog niet alles is gerealiseerd, de verlichting moet uitgebreid worden en misschien wordt er nog
een ander altaar geplaatst.
Priesters en kerkbestuur zijn blij met deze kapel en hopen u er snel te mogen begroeten.
HEILIGDOMSVAART
Van 24 mei t/m 3 juni a.s. wordt de Heiligdomsvaart gehouden. Diverse religieuze en culturele
activiteiten vinden in deze periode plaats en ook reeds daarvoor.
Van enkele activiteiten willen we reeds melding maken.
OECUMENISCHE OPMAATVIERING:
Op zondag 29 april om 10.00 uur in de St. Jan.
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PELGRIMSTOCHT:
Op vrijdag 11 mei om 18.30 uur vertrek bij Chalet Bergrust, via de duivelsgrot richting Kanne
waar een kort bezinningsmoment zal plaats vinden in de H. Grafkapel. Vervolg via chateau
Neercanne naar Servaasbron waar een kort bezinningsmoment zal zijn en via de Bron naar
de Sint Servaasbasiliek waar we om 20.45 uur zullen aankomen. In de crypte zullen we met
een kort gebed en de zegen onze pelgrimstocht beëindigen. Deze tocht is i.p.v. de gebruikelijke
Dekenale Servaasviering.
MIDDELEEUWSE VESPERS
Op 12 mei Middeleeuwse Vespers van Sint Servaas gezongen door de Schola Gregoriana in de
Servaasbasiliek om 17.00 uur..
STERPROCESSIE.
Dit is de Pelgrimage van de Parochies naar St. Servaas op vrijdagavond 25 mei, waarbij alle parochies de Heiligdomsvaartkaars terug naar St. Servaas brengen.
Op 4 locaties dichtbij het centrum verzamelen afvaardigingen van parochies, vergezeld door één
van de stadsdevoties en trekken op naar St. Servaas. Hier wordt een korte gebedsdienst gehouden, waarbij de kaarsen in de St. Servaas worden geplaatst. Afgesloten wordt met een gezellig
samenzijn voor alle deelnemers.
We nodigen al onze parochianen uit om samen met ons op te trekken in deze pelgrimage.
Waar en hoe laat vertrokken wordt, wordt nog bekend gemaakt.
ZITPLAATSEN TIJDENS OMMEGANG
Op beide zondagen tijdens deze Heiligdomsvaart trekt een ommegang door de oude straten
van het centrum van de stad Maastricht. Wij willen graag iedereen laten meegenieten van deze
feestelijke reliekentoning. Hiertoe stellen wij zitplaatsen ter beschikking in een paviljoentent op
de Markt, bedoeld voor mensen in een rolstoel of met een rollator.
Met het oog op de hoeveelheid beschikbare zitplaatsen kunnen we voor gebruikers van een
scootmobile een stoel in de tent reserveren. De scootmobile krijgt dan ‘n plek naast de paviljoentent. Ook gaan we uit van één begeleider per persoon, om zoveel mogelijk mensen een
goede plek te kunnen geven.
Er zal ook gezorgd worden voor mindervalidentoiletten, in de buurt van onze paviljoentent.
Vervoer dient door uzelf geregeld te worden.
Aanmelding kan via e-mail op bezoek-ommegangen@outlook.com. Is dit voor u niet mogelijk
dan kunt u bellen met het secretariaat van de Heiligdomsvaart 043-8553054 of 043-8525864.
LOURDESBEDEVAART
Van 1 t/m 6 september gaat Kapelaan Garcia voor de eerste keer naar Lourdes. Iedereen kan
zich aanmelden om met onze Kapelaan deze pelgrimsreis te ondernemen. De reis wordt
georganiseerd door de Limburgse Bedevaarten ( Huis voor de Pelgrim) .
Mee info en opgave via Jos Dassen 0643131121 of Jan Janssen 0620144916
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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 mei 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:

Kom Heilige Geest,
Spreek altijd tot mijn hart,
En als U toch zwijgt,
Laat dan uw zwijgen tot mij spreken.
Want zonder U loop ik het gevaar
Mijn eigen inzicht te volgen
En het te verwarren met wat U mij wilt leren
		
Bernardus van Clairvaux
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KERKDIENSTEN SINT SERVAAS
Van zondag 22 april t/m zondag 20 mei 2018
Maandag t/m zaterdag in de St. Servaaskapel: 9.30 uur - 10.30 uur:
Aanbidding van het H. Sacrament, waaronder rozenkransgebed.

Zondag 22 april VIERDE ZONDAG VAN
PASEN / ROEPINGENZONDAG
De meeropbrengst van de COLLECTE is
voor de priesteropleiding in ons Bisdom/Rolduc
10.00 Hoogmis met Cappella (Missa Antiqua
van W. Menschick):
Lilly en Ernest Wolfs; Hilde Vrancken;
Pia Abeling; overl. ouders Jan en Truus
Smeets-Neutjens en overl. dochters
Tinie Smeets en May OpheldersSmeets; overl. ouders Sjef en Annie
Fraats-Pijls en dochter Vevi Fraats; Wilhelmina Fraats; Hub Ackermans; dhr.
en mevr Mouren-Wittelings; jrd. Michel
en Gertrude Bollen-Kerkhofs en zoon
Peter; 2e jrd.Godelieve Serpentiv. Uden; uit dankbaarheid;
11.30 H. Mis met samenzang:
Martin Schoufs; Marie-José Godfroy;
13.00 Doop van Isaia Vierzen
13.45 Doop van Mateo Kersjes;
Maandag 23 april H. Joris, martelaar /
H. Adalbertus van Praag, bisschop en
martelaar
9.00 H. Mis waarna bezoek aan het Graf:
t.e.v. Sint Servaas;
Dinsdag 24 april H. Fidelis van Sigmaringen,
priester en martelaar
9.00 H. Mis: voor de zieken in onze parochies;
19.00 Duitstalige H. Mis
Woensdag 25 april H. Marcus, evangelist
8.30 Taizé-ochtendgebed / morningprayer
9.00 H. Mis: voor de intenties van de biddende moeders;
19.00 Engelstalige H. Mis

Donderdag 26 april
9.00 H. Mis: voor vrede in de wereld;
19.00 Engelstalige H. Mis
Vrijdag 27 april H. Petrus Canisius, priester
en kerkleraar
9.00 H. Mis: voor het welzijn van An de Harde;
Zaterdag 28 april H. Petrus Chanel, priester
en martelaar/ Lodewijk Maria Grignon de Montfort, priester
9.00 H. Mis: voor de intenties van de biddende vaders:
Zondag 29 april VIJFDE ZONDAG VAN
PASEN
10.00 Hoogmis met Cappella (Messe in C van
A. Bruckner):
Annie Wijler; Lex Tillmann; Pieter
Pierce en ouders Brouwers-Loontjens;
zesw.d. Erna Brans Brabant-v. Engelshoven;
11.30 H. Mis met Gemengd koor Margoda
Stied Witlox, Shanaya Wijzenbroek;
Maandag 30 april H. Pius V
9.00 H. Mis waarna bezoek aan het Graf:
t.e.v. Sint Servaas;
Dinsdag 1 mei H. Jozef, arbeider
9.00 H. Mis: ouders Leseur-Jansen;
19.00 Duitstalige H. Mis
Woensdag 2 mei H. Athanasius, bisschop en
kerkleraar
9.00 H. Mis: voor de intenties van de biddende moeders;
19.00 Engelstalige H. Mis
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Donderdag 3 mei HH. Filippus en Jacobus,
apostelen
9.00 H. Mis: voor onze parochiepriesters;
19.00 Engelstalige H. Mis
Vrijdag 4 mei Herdenking slachtoffers oorlog en ander geweld / Eerste vrijdag
van de maand
9.00 H. Mis in het Latijn met Schola Gregoriana:
Vick en Madeleine Sonneville; Zr. Margriet;
voor kleinkind Saar;
18.30 Oecumenische viering Dodenherdenking in de Basiliek
De ZIEKENCOMMUNIE wordt gebracht aan
zieken en thuiszittenden.
Zaterdag 5 mei Bevrijdingsdag
9.00 H. Mis: overl. fam. Leseur-Cortleven; t.e.v.
O.L.Vrouw; voor de intenties van de
biddende vaders;
9.45-10.15 BIECHTGELEGENHEID in de
Doopkapel
OPENING VAN DE ST. SERVAASWEEK
Op zondag 6 mei
10.00 Vertrek van de BRONPROCESSIE
vanaf het plein van de St.Theresiakerk
11.00 H. Mis bij de BRON van SINT SERVAAS in Biesland
Zondag 6 mei ZESDE ZONDAG VAN
PASEN
10.00 Hoogmis met Cappella (gregoriaans):
Sjo Speckens; jrd. ouders Tijssens-Corsius; jrd. Willy en Angèle Korn-Starren;
René Hendriks;
Geen H. Mis om 11.30 uur vanwege H. Mis bij
de Bron in Biesland
13.00 Doop van Fay Jochems
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Maandag 7 mei / Kruisdag
9.00 Vanuit de crypte bij het Graf van Sint
Servaas vertrekt de KRUISPROCESSIE
door de Pandhof; aansluitend H. Mis in
de dagkapel met Schola Gregoriana:
t.e.v. Sint Servaas; om goede oogsten;
Josephina Vrijhoeven-v.Deurse;
Dinsdag 8 mei HH.Wiro, Plechelmus en
Otger / Kruisdag
9.00 H. Mis: om goede oogsten;
19.00 Duitstalige H. Mis
Woensdag 9 mei
9.00 H. Mis: voor de intenties van de biddende moeders; om goede oogsten;
19.00 Engelstalige H. Mis
Donderdag 10 mei HEMELVAART VAN DE
HEER
9.40 Grameer luidt.
10.00 H. Mis waaronder EERSTE H. COMMUNIE van 19 kinderen van de
Aloysius- en Montessorischool:
Om zegen voor de communicantjes,
hun ouders en familie;
Na de H. Mis worden de kinderen
door FANFARE ST. JOEZEP naar de
Pandhof begeleid, alwaar gelegenheid is
hen te feliciteren.
Vrijdag 11 mei
9.00 H. Mis: t.e.v. H. Hart van Jezus;
18.30 Pelgrimstocht vanuit Chalet Bergrust
met afsluiting in de crypte bij het
Graf van Sint Servaas (i.p.v. dekenale
Servaasviering)
Zaterdag 12 mei H. Pancratius, martelaar/
HH. Nereus en Achilles, martelaren
9.00 H. Mis: levenden en overledenen v.d. fam.
Gijbels-Wilhelmus; voor de intenties

van de biddende vaders:
14.30 Huwelijksviering voor bruidspaar Michel
Saive en Agnieszka Niemiec
17.00 MIDDELEEUWSE VESPERS van Sint
Servaas, gezongen door de Schola
Gregoriana
Zondag 13 mei HOOGFEEST VAN SINT
SERVATIUS / SERVAASPROCESSIE
9.40 Grameer luidt.
10.00 PONTIFICALE HOOGMIS met Hulpbisschop Mgr. E. de Jong; m.m.v. alle servaasverenigingen en de Cappellla (Et in
terra pax van A. Gretchaninov):
t.e.v. Sint Servaas; voor de belangen
van onze stad; voor de intenties van
onze H.Vader de Paus; ouders LeseurJansen; Agnes Schoonbrood-Noten;
Shanaya Wijzenbroek; Lex Tillman;
Martin Schoufs; Marie-José Godfroy;
Pia Abeling; fam. Bouvrie-Moermans;
Pastoor Hommes; Hub en Els Hameleers-Kohl; jrd. Pie Dizy; jrd. Florence
Schoenmaeckers; jrd. Deken Hanneman;
NA DE EUCHARISTIEVIERING
TREKT DE SERVAASPROCESSIE
door de binnenstad naar de Basiliek
van O.L.Vrouw voor de slotzegen.
Maandag 14 mei H. Mattias, apostel
9.00 H. Mis waarna bezoek aan het Graf:
t.e.v. Sint Servaas; overl.ouders GijbelsPoldervaart en kinderen;

19.00 Engelstalige H. Mis
Donderdag 17 mei
9.00 H. Mis: voor het welslagen van de Heiligdomsvaart;
19.00 Engelstalige H. Mis
Vrijdag 18 mei H. Johannes I, paus en martelaar
9.00 H. Mis: voor het welzijn van An de Harde;
Zaterdag 19 mei
9.00 H. Mis: voor de intenties van de biddende vaders:
Zondag 20 mei HOOGFEEST VAN PINKSTEREN
Vandaag sluiten we de Paastijd af met
de H. Geest-zending
9.40 Grameer luidt
10.00 Hoogmis met BROEDERSCHAP EN
CAPPELLA (Jubiläumsmesse van J.
Gruber) waaronder installatie van een
nieuwe broedermeester:
Levende en overleden leden v.d. Broederschap van Sint Servaas en hun fam:
Mgr. Hanneman; ouders OttenheymThissen en ouders v.Schijndel-Oomen;
ouders Leseur-Jansen; Stied Witlox;
Agnes Schoonbrood-Noten; fam.
Dassen-Kroll; Piet v. Dooren;
11.30 H. Mis met samenzang:
Annie Wijler; Shanaya Wijzenbroeck;
Léon en Maurice Delvoie en ouders;

Dinsdag 15 mei Alle heilige bisschoppen van
Maastricht
9.00 H. Mis: grootouders Leseur-Cortleven;
19.00 Duitstalige H. Mis
Woensdag 16 mei
9.00 H. Mis: voor de intenties van de biddende moeders;
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KERKDIENSTEN SINT ANNA-LAMBERTUS
Van zaterdag 21 april t/m zondag 20 mei 2018

Zaterdag 21 april
19.00 Vooravond-mis
voor vrede in de wereld;
Zondag 22 april VIERDE ZONDAG VAN
PASEN
10.30 H. Mis met Vocalgroup Alliance
Ton Hellwig en zoon Marco; jrd. Paul en
Roos Severijns-Crijns; jrd. overleden
ouders Wyenberg-Tillie en Pater
Frans Wyenberg; Sjeng en Annie
Rompelberg-Janssen; Theo en Fien
Daalmans-Lemmens;
Jeannette
Mallens; uit dankbaarheid;
Zaterdag 28 april
19.00 Vooravondmis.
Stg. Jrd. lev. en overl. van de familie
Cardous-Verkerk; jrd. Tom Zegers;
Zondag 29 april VIJFDE ZONDAG VAN
PASEN
10.30 H. Mis met orgelmuziek
Ton Hellwig en zoon Marco; Trees Hochstenbach-Schellinx; Piet Dresens;
Sjeng en Annie Rompelberg-Janssen;
Theo en Fien Daalmans-Lemmens;
voor de families Erven en Ernes;
Zaterdag 5 mei
19.00 Vooravondmis
Lèneke Wijnans-Goffin;
Zondag 6 mei ZESDE ZONDAG VAN
PASEN
10.30 Eerste Heilige Communie opgeluisterd door koor Ascension
Ton Hellwig en zoon Marco; ouders
Leseur-Jansen; Truus Leseur-Weyts;
Sjeng en Annie Rompelberg-Janssen;
Theo en Fien Daalmans-Lemmens;
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Maandag 7 mei
19.00 Rozenkrans
Donderdag 10 mei
HEMELVAART
10.30 H. Mis met orgelmuziek
Stg. jrd. overl. van de familie Banens-Theunissen;

Zaterdag 12 mei
19.00 Vooravondmis
voor alle zieke parochianen;
Zondag 13 mei ZEVENDE ZONDAG
VAN PASEN
10.30 H. Mis met vocalgroup Alliance
Ton Hellwig en zoon Marco; jrd. oud
Pastoor Louis Claessens; jrd. Mia
Persoon-Geertjens; jrd. Frans de
Ruyter; Huub en Raymond Lustermans; jrd. Pastoor Willy Meertens;
Sjeng en Annie Rompelberg-Janssen;
Theo en Fien Daalmans-Lemmens;
Leon Defeche;
Maandag 14 mei
19.00 Rozenkrans
Zaterdag 19 mei
19.00 Vooravondmis
voor overleden familieleden;

Zondag 20 mei EERSTE PINKSTERDAG
10.30 H. Mis met Vocalgroup Alliance
Ton Hellwig en zoon Marco; Trees
Hochstenbach-Schellinx; Jeannette
Mallens;

Sjeng en Annie Rompelberg-Janssen;
Theo en Fien Daalmans-Lemmens;
Stg. jrd. Wiel en Berry Peters-Tops;

DOOR DE DOOD ZIJN ONS ONTVALLEN
Parochie Sint Servaas		
Wim Fischer
75 jaar
PRIESTERWACHTDIENST VOOR NOODGEVALLEN:
Als de eigen priesters niet beschikbaar zijn, bel dan Verpleegkliniek Larisa, tel. 3590670

UIT DE AGENDA VAN DE PAROCHIES
18 april
Kinderclub
18 april
HDV kernteam voorzitters
24 april
Lectorenbijeenkomst Annakerk
26 april
Kostersoverleg Servaasparochie
26 april
Kkrkbestuur Sint Servaas
30 april
diaconiegroep Annakerk
1 mei
oefenen E.H. Communie in Annakerk
2 mei
oefenen E. H. Communie in Annakerk
2 mei
HDV commissie ouderen en zieken
2 mei
Dekenaatsbestuur
3 mei
oefenen E.H. Communie in Annakerk
7 mei
Hoofdcomite HDV
8 mei
oefenen E.H. communie Servaasparochie
9 mei
oefenen E.H. communie Servaasparochie
15 mei
Werkgroep Basilica
16 mei
kinderclub
16 mei
HDV kernteam voorzitters
16 mei
doopvoorbereiding
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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

STILTE IS DE ZENDTIJD VAN DE
HEILIGE GEEST
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

12

