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PAROCHIEBLAD
BASILIEK VAN SINT SERVAAS
& 
SINT ANNAKERK

Verbondenheid
De kersttijd is een tijd die gekenmerkt wordt door vreugde, blijdschap, vrede, hoop en liefde. 
Maar nu is de kersttijd alweer voorbij! Betekent dit dat ook de vreugde, vrede en liefde verdwij-
nen?  Nee, juist niet. Want de reden van onze Kerstvreugde is “de Immanuel”, het geloof dat 
God-met-ons is. Wij mogen erop vertrouwen dat ook in 2019, op alle momenten -  goede en 
minder goede -, God zal met ons zijn. Hij zal ons nabij zijn met Zijn liefde, vertroosting, hulp en 
genade. Hij zal ons verder brengen dan wij, mensen, met onze menselijke krachten kunnen.
Hoe kunnen wij blij, in vrede en met goede zin zijn ondanks de moeilijkheden en tegenslagen? 
Dat kan ik als ik ervaar dat ik niet alleen ben, dat God met mij is en dat er mensen zijn die 
mij met hun gebed, dragen, mij steunen en mij nabij zijn in liefde en zorg. Dat is precies wat ik 
ervaar als het over Venezuela gaat. Soms maak ik mij zorgen over de moeilijke en trieste situatie 
van mijn vaderland, waar mijn hele familie woont. Maar de belangstelling, de zorg en zeker het 
gebed van de vele parochianen, geeft mij vrede. En ik  vertrouw erop en het doet mij goed te 
weten dat er mensen zijn die meebidden voor mijn vaderland en vooral voor mijn familie. 
U kunt ook zeker zijn dat ik iedere dag voor mijn parochianen bid in mijn persoonlijke gebed.  
Zo zijn wij met elkaar in Christus verbonden.
Graag wil ik, samen met de Pastoor Deken Dautzenberg en de kerkbesturen van onze paro-
chies,  u allen bedanken voor de mooie  en prachtige kerstkaarten en goede kerstwensen.  
Het jaar 2019 is inmiddels al volop aan de gang. Alle goeds, 

                                                                                Kapelaan Henyer Garcia  

Heiligdomsvaart 
Maastricht
2018
Doe goed en  zie 
niet om

GEBED IS DE MOTOR VAN DE KERK
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!  

De Roep van Joep
 
Zo, Kerstmis is achter de rug. Ik had het er best druk mee, maar alles is goed verlopen. Het 
kindje-wiegen in de St Annakerk was een groot succes. Helaas kon ik daar niet bij zijn. Wél 
was ik bij de gezinsviering in de Servaasbasiliek. Wat een kinderen!  En ze waren allemaal zo 
lief voor mij. Ik werd geaaid en geknuffeld,  van alle kanten. Heus, echte kerstvrede!  Alleen 
toen de kapelaan begon te preken liet ‘Jezus’ van zich horen. Luidkeels maakte hij duidelijk dat 
hij er ook. Nee, niet uit protest, want de kapelaan zei heel mooie dingen. Maar dat had een 
andere reden… daar was kennelijk over nagedacht. Toen ‘Jezus’ maar niet stil werd greep de 
moeder van ‘Jezus’ in en als een engel zo kalm kwam zij naar voren en legde een andere - en 
toch bijna dezelfde -  ‘Jezus’ in de armen van Maria. we zijn dus nooit zonder Jezus!!! 
De rust herstelde onmiddellijk en overal begonnen mensen te glimlachen. 
Handig toch, zo’n Jezustweeling! 
De Driekoningentocht rondom de Onze Lieve Vrouwebasiliek moest ik jammer genoeg 
missen. Ik hoorde achteraf dat er géén Border Collie was maar wel veel andere dieren én 
natuurlijk heel veel kinderen. En dat vind ik natuurlijk klasse! Volgend jaar beter. 
Waar ik zeker volgend jaar bij ben – es God bleef, natuurlijk - dat is in Houthem Sint Gerlach. 
Wéér moest mijn baasje zeggen dat ik niet meegekomen was met de jaarlijkse bedevaart 
naar Houthem. Ik zei hem nog; “Je moest je schamen, Sint Gerlach kwam iedere dag (!) te 
voet vanuit Houthem naar Maastricht om te bidden bij het graf van Sint Servaas en jij kunt 
het nog niet één keer per jaar opbrengen.” Mijn baasje mompelde nog iets “Ja, maar Gerlach 
was ook geen deken met al die vergaderingen enzo…”. Maar ik zag dat hij mij gelijk gaf. 
Dus…volgend jaar gaan wij samen te voet naar het graf van Sint Gerlach. Jullie mogen gerust 
aansluiten. Graag zelfs. 
Waar ik wél was, was in Caberg, in het mooie kerkje van Malberg. Prachtig daarbinnen. Het 
plafond, net een sterrenhemel, zoveel lichtjes. Maar daaronder die sterrenhemel minstens 
zoveel kinderen en hun ouders. Heel bijzonder. Mooie Engelse gezangen ( geen probleem 
voor Border Collie met Engels bloed)  en een heel bijzondere sfeer. Het was een Heilige 
Mis van LIFETEEN, een tienerbeweging in de kerk, wereldwijd. Heel inspirerend! Ik werd bij 
aanvang persoonlijk begroet en bekeek vanuit een hoekje alles wat er gebeurde. Heus, je 
moet het zelf gezien hebben. Iedere tweede zaterdag van de maand is het te doen. Verzame-
len om 18.30 uur, na de heilige Mis is er zowel voor de ouders als voor de tieners een apart 
programma. De tieners krijgen uitleg over het geloof, doen spelletjes, krijgen wat lekkers en 
sluiten dan om 21.00 uur af met een gebed. Echt, heel inspirerend. Ik mocht overal bij zijn en 
heb het zelf gezien.   Tieners - en met name de vormelingen – zijn heel erg welkom. Meer 
info bij onze kapelaan of bij de pastoor van Caberg en Malberg, pastoor Schols, van Akenweg 
( 3431566). 
 Je leest wel dat ik niet heb stilgezeten met die dagen. En zo is hoort het ook, want als je 
Jezus wilt volgen moet je niet blijven stilstaan. En er is heel veel beweging in en rondom de 
Kerk. Nu is het even op adem komen maar we gaan ook weer verder. Iedere dag een stukje 
verder;  letterlijk ! En ondertussen oefenen voor Sint Gerlach volgende jaar! ;-)  

                                                                                                    Groeten, d’r Joep

P.S. met carnaval verkleed ik mij als zebra…lekker makkelijk, zwart-wit! Misschien treffen we 
elkaar! Even oversteken bij ‘de zebra’ en elkaar groeten. Leuk. 
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Maria Lichtmis
Naar het gebruik van de oude kerk van Jeruzalem herdenkt de Kerk op 2 februari 
hoe het kind Jezus, overeenkomstig het voorschrift van de Joodse wet, veertig dagen 
na zijn geboorte aan God werd opgedragen in de tempel. Bij deze opdracht wordt 
het kind van Maria door Simeon in de tempel erkend als het Heil dat God heeft 
bereid voor de volken en als Licht dat voor de heidenen straalt. Daarom is dit feest 
méér dan een Mariafeest een feest des Heren. De naam Maria Lichtmis herinnert aan 
de lichtprocessie, die als een hulde aan Maria werd gezien, maar die volgens onze liturgie de zin 
heeft van ónze opgang naar het huis van God waar wij de Heer ontmoeten bij het breken van 
het brood, voordat Hij wederkomt in heerlijkheid. Op zaterdag 2 februari zal de eucharistievie-
ring van 9.00 uur in de kapel van de Servaasbasiliek beginnen in het Bergportaal, dat toegewijd 
is aan Maria. Vandaaruit lopen we in processie met brandende kaarsen naar de dagkapel. De 
schola zal met Gregoriaans gezang ons gebed versterken. Hartelijk welkom. 
 
EERSTE HEILIGE COMMUNIE     
Kapelaan H. Garcia is weer begonnen met de voorbereidingen van de H. Communie en het 
Vormsel in 2019 voor beide parochies. In de St. Servaasbasiliek zal de 1e H. Communie plaats-
vinden op Hemelvaartsdag donderdag 30 mei. In de Anna-Lambertusparochie op zondag 26 
mei.
Het H. Vormsel zal worden toegediend op zaterdag 18 mei in de Sint Annakerk.
Wij wensen allen een mooie, vruchtbare voorbereiding toe en bidden met samen, ter voorbe-
reiding,  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.  

Vastenaovendsmès op 6 februari 2019
Op 6 februari om 18.45 uur  zal in de St. Servaasbasiliek voor de 1e keer een zogenaamde 
‘Vastelaovendsmès’ gehouden worden. Deze naam is onjuist en juist tegelijk! Het is geen Mis in 
de stricte zin van het woord; het is een woorddienst zonder H. Communie maar met zegening 
van alle vaandels van de samenwerkende Carnavalsverenigingen en de Zaate Hermeniekes van 
Mestreech. Toch wordt iedereen op het einde ‘weggestuurd, uitgezonden, missus’ met de op-
dracht om vrede uit te dragen. Dus dat ‘Mès’ slaat eerder op de opdracht die er van dit initiatief 
uitgaat; namelijk om vrede te bevorderen en uit te dragen. De carnavalstijd is daarbij een uitste-
kende gelegenheid. De Cappella Sancti Servatii en ut Mestreechs Vastelaovendsorkès zullen hun 
medewerking verlenen. U allen bent van harte uitgenodigd! 

GOD GEEFT NIET ALTIJD WAT JE VRAAGT,
WEL WAT JE NODIG HEBT.

HUMOR KOMT HET HELE JAAR VAN PAS (BZN)
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ASWOENSDAG EN VASTEN
Op Aswoensdag 6 maart 2019 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. Voor een persoonlijk (biecht-)
gesprek met een priester kunnen mensen zelf een afspraak maken met de priester of aansluiten 
bij de verschillende biechtgelegenheden. De veertigdagentijd duurt tot en met paaszaterdag. 
Een inspirerende en zuiverende tijd voor wie er intens op ingaat. Laten we elkaar als gelovigen 
bemoedigen om er een goede tijd van te maken. 

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; voor niets gaat de Zon op!
In de komende periode  wordt in de Sint Servaasbasiliek de Actie Kerkbalans 
gehouden.
Er wordt U dan gevraagd Uw Kerk financieel (extra) te steunen.
Het thema is:  “GEEF VOOR JE KERK”.  
  
Jaarlijks wordt het kerkbestuur geconfronteerd met hoge kosten, Denk bv. aan verzekeringspre-
mies, gas, elektra, onderhoud van het interieur, loonkosten voor de priesters en enkele mede-
werkers en kosten voor de catechese en voor de erediensten in de Basiliek.
Daarom doet het kerkbestuur jaarlijks in het kader van de kerkbalans een beroep op alle paro-
chianen hun kerk, hun parochie financieel te ondersteunen. 

Doe mee!
Laat het kerkbestuur s.v.p. 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. 
U kunt uw Kerk ondersteunen door een door u bepaald bedrag over te maken op
Bankrekening NL09INGB0001024275 t.n.v. het kerkbestuur St. Servaas,
onder vermelding “kerkbijdrage”. hartelijk dank, alvast !

LOURDESVIERING MET ZIEKENZEGENING
Dit jaar zal de Lourdesviering zoals gebruikelijk op 11 februari gehouden worden. Dan wordt 
om 15.00 uur in de Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk in Wittevrouwenveld, Maastricht  voor 
de 12e keer de Lourdesviering met ziekenzegening gehouden.Dit jaar zal de nieuwe bisschop, 
Mgr. Harrie Smeets hoofdcelebrant zijn.  De viering, die door de aanwezigen altijd als bemoedi-
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gend 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

STILLE OMGANG
De Stille Omgang wordt dit jaar gehouden op zaterdag 16 maart. 
Het thema voor de Omgang van dit jaar is “Vreugde is het onmiskenbare teken van God”
Verdere informatie over kaartverkoop is nog niet beschikbaar. T.z.t. kunt u informatie krijgen op 
het parochiekantoor…

VASTENAKTIE 2019 Geef door te minderen
Ieder jaar weer is de Vastenactie een belangrijke activiteit binnen de katholieke kerk in Neder-
land. In 2019 is het thema van de Vastenactiecampagne “WATER VERANDERT ALLES “
Even je handen wassen, een glas water pakken, de wc doortrekken of thee zetten: we staan 
er in Nederland nauwelijks bij stil wat een luxe het is dat we kranen in huis hebben waar altijd 
schoon water uit komt. In grote delen van de wereld is water ver weg en vaak onveilig. Dat 
veroorzaakt talloze problemen: op het gebied van gezondheid, opleiding en scholing, economi-
sche ontwikkeling en de verhouding tussen mannen en vrouwen. Vooral vrouwen en kinderen 
ondervinden namelijk de gevolgen van het gebrek aan schoon water dicht bij huis. Vastenactie 
steunt diverse projecten die schoon water dichtbij mensen brengen. En daarmee worden levens 
blijvend veranderd!
Meer informatie over de Vastenactie 2019 vindt u op http://www.vastenactie.nl/   
De Vastenactie begint op Aswoensdag – 6 maart – en loopt door tot Pasen. 

BROEDERSCHAP  SINT LAMBERTUS
Onze eigentijdse broederschap heeft afgelopen jaar eind september haar 25-jarig bestaan ge-
vierd. De belangstelling was groot tijdens de H. Mis en de receptie. Diezelfde dag heeft de broe-
derschap in eigen kring de dag waardig afgesloten. Een dag die in het teken stond van warmte, 
steun en saamhorigheid. Niet alleen beleefden wij dit binnen onze broederschap. Samen met de 
parochiële verenigingen en vele betrokken personen binnen en buiten de parochie kijken wij te-
rug op een mooie en onvergetelijke dag. Als doelstelling hebben wij o.a. uitgesproken dat de ko-
mende jaren extra wordt ingezet op ondersteuning van de aanwezige behoeften van parochi-
anen binnen onze gemeenschap. Dit initiatief is gekoppeld aan de ‘Deken Hanneman Stichting’. 
Wij dragen dit uit en het wordt ondersteund door de initiatiefnemers. Niet alleen de geldelijke 
bijdrage, zoals blijkt, doch ook de mondelinge respons was overweldigend. Wij willen iedereen 
binnen de parochie bedanken die actief is geweest of in welke vorm dan ook een bijdrage heeft 
geleverd aan deze mooie dag. Natuurlijk is het in het begin van het nieuwe jaar 2019 ook goed 
om bovenstaande initiatief als Nieuwjaars gedachte mee te nemen. Elkaar helpen, ondersteunen, 
al is het gebaar of activiteit nog zo klein.  
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Afscheid van mevrouw Lies Gorissen - Dielders
Met ingang van het nieuwe jaar 2019 is mevrouw Lies Gorissen - Dielders gestopt  als me-
dewerkster op het parochiekantoor van de basiliek Sint Servaas. 14 jaar lang was mevrouw 
Gorissen - samen met anderen - op het kantoor een vertrouwd gezicht en aan de telefoon een 
vertrouwde stem. Onder haar verantwoordelijkheid viel ook de redactie van ons parochieblad.  
Onze dank voor haar inzet en toewijding is groot. We hoeven gelukkig geen definitief afscheid 
te nemen want zij blijft als lectrice in de liturgie actief, maar een beetje rustiger aan als de leeftijd 
toeneemt is iedereen van harte gegund. Lies, wij wensen u (wat meer) rust en voldoening en 
danken u oprecht voor de vele uren als zeer trouwe vrijwilligster in ons midden. 

GETALLENOVERZICHT PAROCHIECLUSTER 2018
 St. Servaas St. Anna-Lambertus Totaal
Doopsels 26 6 28
1e H. Communie 19 11 30
H. Vormsel (samen)                                   
Huwelijken  3                
Uitvaarten 14 14  28

VERHUIZING
Bent u  verhuisd?  Heeft u een nieuw mailadres? Geef dat dan a.u.b. ook door aan het betref-
fende 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 1 maart aan het betref-
fende parochiekantoor
043-3212082     servaasbureau@hotmail.com of 
043-3432929    post@annalambertus.nl
maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 – 12.30 uur:

DANKWOORD DHR. JOSEPH GOUMANS
Aan alle leden van de Servaasfamilie,
Op mijn verzoek heeft de - toenmalige -  Diocesaan Administrator Mgr. Schnackers aan mij per 1 november 
2018 ontslag verleend als lid van het kerkbestuur van de Basiliek van St. Servaas. Daarmee leg ik een functie 
neer die ik gedurende ruim 18 jaren heb mogen vervullen.
Tussen 1 juli 2000 en nu hebben wij samen heel feestelijke momenten beleefd maar ook intens verlies en 
verdriet ervaren.
Met grote dankbaarheid kijk ik terug op de rol die ik in de afgelopen periode binnen de Servaasfamilie heb 
mogen vervullen. Dat was alleen mogelijk door het vertrouwen dat en de steun die ik van velen kreeg. Ik wil 
u daarvoor op deze plaats bedanken.
Ongetwijfeld zijn in de afgelopen periode ook zaken minder goed gegaan en voor zover dat aan mij lag bied 
ik u daarvoor welgemeende verontschuldigingen aan.
Ook al verandert ons geloofsfundament niet, voor de parochie als organisatie zullen nieuwe tijden aanbre-
ken die van ieder van ons het nodige zullen vragen. Ik zal dat als lid van de Servaasfamilie vanaf de zijlijn 
volgen en net als u bidden om Gods hulp en steun in die nieuwe tijden.
Nogmaals heel veel dank voor wat ik in de afgelopen periode van u mocht ervaren. Het ga u allen goed.

       J. Goumans
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Zondag 27 januari  DERDE ZONDAG 
DOOR HET JAAR

10.00  Hoogmis met Cappella   ( Missa Te 
Deum Laudamus   H.Andriessen):

 Jrd: Elisa Canisius-Ackermans
 Mathieu Raemaekers; Gus Soudant
11.30  H. Mis met samenzang:
 Anneke van Mierlo-Rietveld; Ria Burm; 

Dhr en Mevr. Mouren-Wittelings
 13.00 uur: doop Sara Spits
 
Maandag 28 januari H. Thomas van Aquino, 

priester en kerkleraar
9.00  H. Mis waarna bezoek aan het Graf: 

t.e.v. Sint Servaas;
    
Dinsdag 29 januari
9.00  H. Mis: t.e.v. St. Servaas; voor vrede in de 

wereld;
19.00  Engelstalige H. Mis

Woensdag 30 januari  
9.00  H. Mis: voor de intenties van de Bid-

dende Moeders;
19.00  Engelstalige H. Mis

Donderdag 31 januari H. Johannes (Don) 
Bosco, priester

9.00  H. Mis: overleden zusters en fam.leden 
Zusters Onder de Bogen;

19.00  Engelstalige H. Mis

Vrijdag 1 februari  eerste vrijdag van de 
maand

9.00  H. Mis in het latijn met Schola Gregori-
ana:

   De ZIEKENCOMMUNIE wordt ge-
bracht aan zieken en thuiszittenden.

Zaterdag 2 februari  OPDRACHT VAN 
DE HEER IN DE TEMPEL / MARIA 
LICHTMIS

9.00  H. Mis: met de Schola Gregoriana; voor 
de intenties van de Biddende Vaders; 

9.45-10.15 BIECHTGELEGENHEID in de 
Doopkapel

Zondag 3 februari  VIERDE ZONDAG 
DOOR HET JAAR

10.00  Hoogmis met Cappella (  Missa Antiqua   
W.Menschick):

 Mgr. Hanneman; Jrd. Monica Kaspers-
Jeurissen : waarna de Blasiuszegen.

11.30  H. Mis met samenzang: vaandelinzege-
ning van de nieuwe Standart van de 
‘Huzaren von Glasenapp  uit Tegelen 
in het bijzijn van delegaties van de 
Maastrichter Brigade en het voormalig 
Regiment Cavalerie uit Venlo. Na de Mis 
volgt  de Blasiuszegen.

Maandag 4 februari  
9.00  H. Mis waarna bezoek aan het Graf: 

t.e.v. Sint Servaas;

Dinsdag 5 februari  H. Agatha, maagd en 
martelares

9.00  H. Mis: voor onze parochiepriesters;
19.00  Engelstalige H. Mis
19.45  Gebed San’Egidio
20.15  Taizégebeden met Lux Ad Mosam

KERKDIENSTEN SINT SERVAAS
Van zondag 27 januarir 2019 t/m zondag 10 maart 2019

Maandag t/m zaterdag in de Sint Servaaskapel aansluitend aan de H. Mis uitstelling van het
H. Sacrament, beginnend met het rozenkransgebed en vervolgens stille aanbidding tot 10.30 uur

Heiligdomsvaart 
Maastricht
2018
Doe goed en  zie 
niet om
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Woensdag 6 februari HH. Paulus Miki en 
gezellen, martelaren.

9.00  H. Mis: voor de intenties van de Bid-
dende Moeders;

19.00  Engelstalige H. Mis

Donderdag 7 februari  9.00 H. Mis: t.e.v. O.L. 
Vrouw;

19.00  Engelstalige H. Mis

Vrijdag 8 februari H. Hieronymus Emiliani / H. 
Josephina Bakhita, maagd

9.00  H. Mis : t.e.v. O.L.Vrouw

Zaterdag 9 februari 
9.00  H Mis: Josephine Vrijhoeven van Deurse
9.00  H. Mis: voor de intenties van de Bid-

dende Vaders;
14.00 tot 15.30  Servaaslofprijzing door de 

Kommelgemeenschap

Zondag 10 februari  VIJFDE ZONDAG 
DOOR HET JAAR / 

10.00  Hoogmis met Cappella : (  Messe in C . 
A. Bruckner ):  Anneke van Mierlo-Riet-
veld; jaardienst ouders Leon Boutsen en 
Marie Delvigne    

11.30  H. Mis met samenzang
 Gus Soudant
 Collecte St. Vincentius

Maandag 11 februari O.L. Vrouw van Lourdes
9.00  H. Mis waarna bezoek aan het Graf: 

t.e.v. Sint Servaas; 
 Echtpaar Bouvrie-Mourmans

Dinsdag 12 februari 
9.00  H. Mis: t.e.v. St. Servaas
19.00 uur Engelstalige H. Mis

Woensdag 13 februari  
 voor de intenties van de Biddende 

Moeders; ouders Leseur-Janssen

18.00  Taizéviering met Inn Between
19.00 Engelstalige H. Mis

Donderdag 14 februari HH. Cyrillus, monnik, 
en Methodius, bisschop, patronen van 
Europa

9.00    H. Mis: voor de zieken in onze parochies; 
Mayke en Frits Gijbels-Wilhelmus; jrd. 
Maria Meerten-Satijn; Mis uit dankbaar-
heid;

19.00  Engelstalige H. Mis

Vrijdag 15 februari
9.00  H. Mis: om een goed thuis voor alle 

vluchtelingen;

Zaterdag 16 februari  
9.00  H. Mis: voor de intenties van de Bid-

dende Vaders;

Zondag 17 februari ZESDE ZONDAG 
DOOR HET JAAR

10.00  Hoogmis met Cappella (:  Jubiläums-
messe     J. Gruber): Ria Burm;    

11.30  H. Mis met samenzang:  John Voorjans

Maandag 18 februari
9.00  H. Mis waarna bezoek aan het Graf: 

t.e.v. Sint Servaas;

Dinsdag 19 februari
9.00  H. Mis: t.e.v. St. Servaas; voor de zieken 

in onze parochies;
19.00  Engelstalige H. Mis
19.45  Gebed San’Egidio
20.15  Taizégezangen met Lux Ad Mosam

Woensdag 20 februari  H. Petrus Damiani, bis-
schop en kerkleraar

9.00  H. Mis: voor de intenties van de Bid-
dende Moeders;

19.00  Engelstalige H. Mis
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Donderdag 21 februari  H. Petrus Damiani, 
bisschop en kerkleraar 

9.00  H. Mis: voor onze H. Vader de Paus;
19.00  Engelstalige H. Mis

Vrijdag 22 februari  Sint Petrus Stoel 
9.00  H. Mis: voor onze H. Vader de Paus; om 

vrede in de wereld;

Zaterdag 23 februari H. Polycarpus, bisschop 
en martelaar

9.00  H. Mis: voor de intenties van de Bid-
dende Vaders; jrd. Susanne Meertens;

Zondag 24 februari ZEVENDE ZONDAG 
door het Jaar

10.00  Hoogmis met Cappella (Missa Quarta   
L. Bardos) :

 18e jrd. Chris Dello; Gus Soudant
11.30  H. Mis met samenzang: Anneke van 

Mierlo-Rietveld; 1e jrd Marie-José 
Willems-Godfroy

Maandag 25 februari
9.00  H. Mis waarna bezoek aan het Graf: 

t.e.v. Sint Servaas;

Dinsdag 26 februari
9.00  H. Mis: t.e.v. St. Servaas;;
19.00  Engelstalige H.  Mis

Woensdag 27 februari
9.00  H. Mis: voor de intenties van de Bid-

dende Moeders; ouders Leseur-Jansen;
18.00  Taizéviering met Inn Between
19.00  Engelstalige H. Mis

Donderdag 28 februari
9.00  H. Mis: jrd. ouders Leseur-Jansen;
19.00  Engelstalige H. Mis

Vrijdag 1 maart Eerste vrijdag van de maand
9.00  H. Mis: H. Mis in het Latijn met de 

Schola Gregoriana; Ouders Leseur-
Janssen;

 De ZIEKENCOMMUNIE wordt ge-
bracht aan zieken en thuiszittenden

Zaterdag 2 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 3 maart: ACHTSTE ZONDAG 
DOOR HET JAAR:  Vastenaovend.

10.00  Hoogmis met Cappella (Missa  Festiva   
A. Gretchaninov) : Mgr. Hanneman; 

 Dhr en mevr. Nijst-Hoogland    
11.30  Geen H. Mis 
                                        
Maandag 4 maart, Carnavalsmaandag  
9.00  H. Mis: t.e.v. St. Servaas;
 Geen aanbidding en rozenkrans;

Dinsdag 5 maart, Carnavalsdinsdag
9.00  H. Mis: t.e.v. St. Servaas;
 Geen aanbidding en rozenkrans  en 

geen Engelstalige Mis om 19.00 uur.

Woensdag 6 maart  ASWOENSDAG / 
 Verplichte vasten- en onthoudingsdag
9.00  H. Mis waarin oplegging van het AS-

KRUISJE: voor de intenties van de Bid-
dende Moeders; ouders Leseur-Janssen;

19.00  Engelstalige H. Mis
19.00  H. Mis in de Anna/Lambertuskerk 

waarin oplegging askruisje.
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Zaterdag 26 januari 
19.00 Vooravondmis: voor de vrede in de  

wereld
          
Zondag  27 januari    DERDE ZONDAG  

DOOR  HET JAAR
10.30 H. Mis met de Vocalgroup Alliance; 

Zesw. Liliane Limborgh-Hamelers;  
Sjeng en Annie Rompelberg-Janssen; 
Theo en Fien Daalmans-Lemmens;  
Ton Hellwig en zoon Marco; Jrd. Paul 
Gijzen;  Denise Gijzen-Schutgens;

Zaterdag 2 februari
19.00 Vooravondmis: voor alle mensen die 

om ons gebed gevraagd hebben;

Zondag  3 februari    VIERDE ZONDAG 
DOOR  HET  JAAR  

10.30 H. Mis met orgelmuziek: Ton Hellwig 
en zoon Marco;   Stg. lev. en overl. 
v.d. familie Moes-Sonneville;

Zaterdag 9 februari
19.00    Vooravondmis: uit dankbaarheid;

Zondag 10 februari    VIJFDE ZONDAG 
DOOR HET JAAR

10.30 H. Mis met koor Ascension:  Sjeng en 
Annie Rompelberg-Janssen;  Theo en 
Fien Daalmans-Lemmens; Ton Hel-
lwig en zoon Marco;   zesw. Lieske 
van Ochten-Moers;  Jrd. Tiny Dela-
haye en voor alle overledenen van 
de familie Delahaye;  

Zaterdag 16 februari
19.00 Vooravondmis: voor onze gezinnen;

Zondag 17 februari    ZESDE ZONDAG 
DOOR HET JAAR

10.30 H. Mis met  orgelmuziek:Ton Hellwig 
en zoon Marco;  zesw. Alice Engels; 
Jrd. voor Nelly en Henri Meijer-No-
ten en hun zoon Gerard; Jrd. Peter 
en Mia Maessen-Lehaen;

Zaterdag 23 februari
19.00 Vooravondmis: voor een bijzondere 

intentie;

KERKDIENSTEN SINT ANNA-LAMBERTUS
Van zaterdag 26 januari 2019 t/m zondag 10 maart 2019

Donderdag 7 maart  HH. Perpetua en Felici-
tas, martelaressen kloosterling

9.00  H. Mis: voor onze parochiepriesters;
19.00  Engelstalige H. Mis
Vrijdag 8 maart  H. Johannes de Deo, 
9.00  H. Mis: voor vrede in de wereld;

Zaterdag 9 maart H. Francisca Romana, 
kloosterlinge

9.00  H. Mis: voor de intenties van de Bid-
dende Vaders;

14.00 tot 15.30 Lofprijzing door de Kommelge-
meenschap;

Zondag 10 maart 1e  Zondag van de Vasten-
tijd 

10.00  Hoogmis met Cappella ( greg. XVIIe 
mis):

 3e Jrd. Tilly Jongen-Schijns; Overleden 
ouders Gijbels-Poldervaart en kinderen; 
Anneke van Mierlo-Rietveld; 

 Collecte St. Vincentius
11.30  H. Mis met samenzang:
     Gus Soudant; Ria Burm;
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PRIESTERWACHTDIENST VOOR NOODGEVALLEN
Als de eigen priesters niet beschikbaar zijn, bel dan Verpleegkliniek Larisa, tel. 3690670

DOOR DE DOOD ZIJN ONS ONTVALLEN
Sint Anna-Lambertus
Lieske van Ochten-Moers 94 jaar
Alice Engels  92 jaar

St. Servaas
Ria Burm   87 jaar

Zondag 24 februari    ZEVENDE  ZON-
DAG DOOR HET JAAR

10.30 Tempeleersmis met de  Vocalgroup 
Alliance: Ton Hellwig en zoon Marco;  
Sjeng en Annie Rompelberg-Janssen; 
Theo en Fien Daalmans-Lemmens;  
Jrd. oud Pastoor Leo Dirix; ouders 
Leseur-Jansen;    Lieske van Ochten-
Moers;

Zaterdag 2 maart
19.00 Vooravondmis: voor kinderen en 

kleinkinderen;

Zondag 3 maart    ACHTSTE  ZONDAG 
DOOR HET JAAR

10.30 H. Mis met orgelmuziek:Ton Hellwig 
en zoon Marco; José en Tjitske Nijst-
Hoogland;

Woensdag 6 maart    ASWOENSDAG
19.00 H. Mis waarin oplegging 

van Askruisje

Zaterdag  9 maart
19.00  Vooravondmis: voor 

vrede in de wereld;

Zondag 10 maart    NEGENDE  ZON-
DAG DOOR HET JAAR

10.30  H. Mis met orgelmuziek: ouders 
Leseur-Jansen;   Ton Hellwig en zoon 
Marco; Sjeng en Annie Rompelberg-
Janssen; Theo en Fien Daalmans-
Lemmens; Lambert Gordijn  en zoon 
Vincent;

Maandag 11 maart
19.00 Kruisweg

NIET IS MEER WAARD
DAN DE DAG VAN VANDAAG
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Priesters:
Pastoor-Deken J. Dautzenberg 
Pastorie St. Servaas
Keizer Karelplein 3, 6211 TC Maastricht
Tel. 043-321 20 82

Sint Servaas

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

Website
www.sintservaas.nl 

Stichting Schatkamer Sint Servaas
Tel. 043-321 04 90 
Mail: vanRensch@rhcl.nl

Sint Anna-Lambertus

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

Website
www.annalambertus.nl

Financiën

Kerkbijdrage
Administrateur Mevr. M. Brans Brabant
Tel. 06-25 06 67 43

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

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

Financiën

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

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

ALS JE LOSLAAT DRAAG JE MINDER MEE


