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Ontmoeting met de Verrezene...

Maria Magdalena stond bij het graf van Jezus. Huilend boog ze zich naar het graf. 
Daar zag ze twee engelen in witte kleren zitten; een bij het hoofdeind en een bij het 
voeteneind van de plek waar het lichaam van Jezus had gelegen. ‘Waarom huil je?’ 
vroegen ze haar. Ze zei: ‘Ze hebben mijn Heer weggehaald en ik weet niet waar 
ze Hem hebben neergelegd.’ Na deze woorden keek ze om en zag ze Jezus staan, 
maar ze wist niet dat het Jezus was. ‘Waarom huil je?’ vroeg Jezus. ‘Wie zoek je?’

Maria dacht dat het de tuinman was en zei: ‘Als u hem hebt weggehaald, vertel me 
dan waar u hem hebt neergelegd, dan kan ik hem meenemen.’ Jezus zei tegen haar: 
‘Maria!’ Ze draaide zich om en zei: ‘Rabboeni!’ (Dat betekent ‘meester’.) ‘Houd mij 
niet vast,’ zei Jezus. ‘Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broe-
ders en zusters en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is, 
naar mijn God, die ook jullie God is.’

Met enkele zinnen beschrijft de evangelist Johannes de imposante wending na 
het lijden en de dood van Christus. Hij is niet langer dood, Hij is verrezen. Hij 
verschijnt, spreekt en brengt hoop, ook na zijn dood. Het is nauwelijks te be-
vatten wat er gebeurt. Toen niet en nu nog steeds niet. Maar gaandeweg kan 
het besef groeien en kan de mens het mysterie van dood en verrijzen beter 
verstaan. Ook zaad zal moeten sterven om vruchtbaar te kunnen zijn: je moet 
kunnen loslaten om te ontvangen.

     Zalig Pasen,     Deken J. Dautzenberg.
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        De Roep van Joep

Het is nog winter…en toch is het lente…dat voel je! Als ik ’s mor-
gens wakker word dan weet ik al of het koud weer is of niet. De 
ochtendwandeling bevestigt dit gevoel. Toch is het niet waar dat alle 
lentegevoelens daarmee ook maar langer moeten wachten…On-
danks het koude weer zijn er toch dagen dat de zon heerlijk schijnt. 
Ik maak dan van die gelegenheid gebruik om even in de Tuin der 
Barmhartigheid te liggen. En wat ik dan allemaal hoor …! Zacht ge-
kraak om me heen, kleine aardbevinkjes … alsof er iets naar buiten 
wil… En inderdaad, om mij heen barst de aarde open en komen er 
groene puntjes tevoorschijn… puntjes die bladeren worden waar-
tussen straks bloemen zullen wiegen in de wind. Mijn baasje begroef 
in de herfst een heel pakket bloembollen in de tuin en zei met een 
glimlach tegen Vӓös en mij; “Wacht maar af jongens, jullie zullen 
straks opkijken. Als de zon begint te schijnen, als de warmte door-
dringt tot in de grond, dan gebeuren hier wonderen!” Ik ben al de 
hele winter gespannen, maar nu zie ik het en het is inderdaad won-
derlijk. Als de zon maar schijnt, want warmte is echt nodig.
Is het in de kerk niet precies hetzelfde? Als de zon niet schijnt, tja, 
dan blijft het koud. Als het licht van de verrijzenis niet doordringt 
tot in het diepst van het hart, tja, dan blijft het donker en koud. Dan 
gebeuren er ook geen wonderen. Maar als de stralen van de ver-
rijzenis wél doordringen, als ik alles aan de kant zet om mij te laten 
verwarmen door die stralen, ja dan, dan wordt alles anders. Jezus 
zei: “Ik ben het Licht van de wereld!” Na zijn verrijzenis uit de dood 
kregen deze woorden nog méér betekenis. Met Pasen vieren wij 
de verrijzenis van Jezus en ontluiken ook de lentegevoelens bij ons. 
Zet je deuren en ramen van je hart open, laat het Licht van Chris-
tus binnen, laat je warm worden door die Liefde en gun jezelf de 
kans dat er wonderen gebeuren door jou en voor jou. Op die lente 
hoeven we echt niet langer meer te wachten.

                           Mede namens d’r Vӓös, Zalig Pasen, d’r Joep
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Over onze vastenactie voor Mombassa in Kenia
Op aanbeveling van Mgr. Bert van Megen, nuntius in Kenia en Zuid Soedan, 
zetten wij ons dit jaar in voor een ecologische modelboerderij in Kenia. In het 
vorige parochieblad hebben wij daar uitvoerig aandacht aan besteed. Samen 
met parochies uit de dekenaten Kerkrade en Heerlen willen wij de realisatie 
van de boerderij mogelijk maken. Er is een fors bedrag nodig: 15.000 euro, maar 
alle kleine beetjes baten voor de aanleg van een ecologische modelboerderij in 
Mombassa. Daar worden mensen opgeleid die na hun opleiding boerinnen en 
boeren in Kwale en in Tana gaan ondersteunen in een ecologische manier van 
landbouw en veeteelt. In de komende weken zal mgr van Megen ook in Neder-
land zijn. Wellicht dat hij ook in de Servaasbasiliek over dit project iets meer kan 
vertellen. Bijdrage aan de vastenactie kan via het nummer van het kerkbestuur
(NL15INGB0679460209) o.v.v. Vastenactie 2023. Hartelijke dank alvast.

LIEFDE IS.........
....... STAGE LOPEN VOOR DE EEWIGHEID

Een ware gelovige is:
Sterk genoeg om zwak te zijn
Succesvol genoeg om te falen
Wijs genoeg om te zeggen: 
‘Ik weet het niet.’
Serieus genoeg om te lachen
Rijk genoeg om arm te zijn
Goed genoeg om te zeggen: ‘Ik zat fout.’
Volwassen genoeg om kinderlijk te zijn

Voorbereid genoeg om spontaan te zijn
Beheerst genoeg om flexibel te zijn

Slim genoeg om vragen te stellen
Liefdevol genoeg om boos te zijn
Goed genoeg om anoniem te zijn

Verantwoordelijk genoeg om te spelen
Zeker genoeg om te worden afgewezen

Stabiel genoeg om te huilen
Zegevierend genoeg om te verliezen

Paradox

(uit Zeep en Soda)
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Website vier.nu nodigt uit om de Veertigdagentijd en Pasen 
bewust te beleven

Wat heeft Aswoensdag te maken met Pasen? Wat is de Veertigdagentijd eigenlijk 
en wanneer en wat vieren we met Palmpasen? De website www.vier.nu geeft 
antwoord op al deze vragen en meer. Bij het begin van de Veertigdagentijd is 
op www.vier.nu allerlei achtergrondinformatie over Pasen beschikbaar gemaakt. 
Belangrijk is de oproep om Pasen mee te vieren in de eigen parochie.
De site is in 2022 van start gegaan met Vier.nu Kerstmis. Net als met Kerstmis 
is ook nu het doel om mensen op te roepen zo veel mogelijk naar de vierin-
gen in de eigen parochie te gaan. Een belangrijke link op www.vier.nu gaat dan 
ook naar de webpagina ‘zoek parochie’. Door op die pagina enkele gegevens in 
te vullen vindt men het adres en de websitelink van de eigen parochie. Op de 
parochiesite is vervolgens onder meer in het vieringenrooster te zien waar en 
wanneer er in de Veertigdagentijd en met Pasen wordt gevierd. Met name voor 
kerkgangers die niet regelmatig naar de kerk komen, kan dit heel behulpzaam 
zijn.

Veertigdagentijd

Met de oproep Vier Pasen onderstreept de Rooms-Katholieke Kerk het belang 
om samen dit hoogfeest van de Verrijzenis van Christus te vieren en ook de 
periode van voorbereiding bewust te beleven. De Veertigdagentijd, die begint op 
Aswoensdag, is van oudsher een tijd van bidden, vasten en boete doen.
De site www.vier.nu biedt dan ook onder meer kernbegrippen van de Veer-
tigdagentijd en Pasen, informatie over de verschillende vieringen en tradities, 
een kleurplaat voor kinderen en meer. De site wordt regelmatig aangevuld met 
nieuw materiaal en ook andere hoogfeesten krijgen in de loop van het jaar een 
plek. Ontdek het zelf en ga naar www.vier.nu Pasen! Kijk de video over vier.
nu op rkkerk.nl.
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Stille Omgang 2023; “Levend brood voor onderweg, 
in stilte getuigen”

Dit thema is genomen naar aanleiding van het Johannes evangelie; 
tevens wordt er verwezen naar het gedicht van de heilige Titus Brands-
ma geschreven tijdens zijn verblijf in de gevangenis in Scheveningen. In 
stilte getuigen maakt vaak meer indruk, heeft meer impact dan iets luid 
verkondigen.

Nog iets over de Stille Omgang. Op zaterdagavond 18 maart komen 
naar verwachting 4000 (of meer) bedevaartgangers uit het hele land 
naar Amsterdam, per touringcar, per fiets of zelfs te voet om daar de 
Stille Omgang te lopen, een nachtelijke stille tocht door het centrum 
van de stad. Voor of na de Omgang wonen zij een van de twintig eucha-
ristievieringen bij, in een van de zeven kerken van de binnenstad.

Voor inlichtingen:
Midden-en Zuid-Limburg per mail: verhaeg@ziggo.nl of telefoon: 
0628560997.

Graag wijzen wij ook op interessante activiteiten in de 
Onze Lieve Vrouweparochie

Lezing door Frans de Kok: ‘Het Laatste Avondmaal van 
Leonardo da Vinci in Milaan en Tongerlo’ – 24 maart 2023 
Eén van de beroemdste schilderwerken ooit is ‘Het Laatste Avondmaal’ van Le-
onardo da Vinci in Milaan. Het originele fresco in Milaan is in slechte staat, maar 
de Abdij van Tongerlo in België bezit sinds 1545 een getrouwe en mooie replica 
van het oorspronkelijke schilderwerk. Het is in België een beroemd schilde-
rij. Frans de Kok, die zich in het kunstwerk heeft verdiept, zal aan de hand van 
lichtbeelden over alle facetten van ‘Het Laatste Avondmaal’ spreken. Een echte 
aanrader in de veertigdagentijd! Frans de Kok (1948) is gepensioneerd jurist en 
een gepassioneerd historicus. De lezing vindt plaats in de parochiezaal van Onze 
Lieve Vrouw, Stokstraat 46a, Maastricht op vrijdag 24 maart om 19.30 uur. U 
gelieve zich aan te melden via het parochiekantoor info@olv-sintpieter.nl of 043-
3214694.

De Verdiepingscommissie van de Broederschap van O.L.Vrouw
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Lezing door Jac van den Boogard: Pasen in de kunst, 
beelden van de Opstanding – 26 maart 2023
Op zondagmiddag 26 maart om 16.00 uur houdt kunsthistoricus Jac van den 
Boogard een lezing over Pasen in de kunst. De gebeurtenissen uit het leven van 
Jezus, voorafgaand aan zijn opstanding, zijn in de beeldende kunst talloze malen 
afgebeeld, zoals de intocht in Jerusalem, de voetwassing, de verloochening door 
Petrus, het Laatste Avondmaal, het passieverhaal. Jac van den Boogard neemt 
ons in zijn lezing mee naar de mooiste musea van Europa om te kijken naar het 
werk van beroemde kunstenaars zoals Rembrandt, Giotto, Michelangelo en Le-
onardo da Vinci. De lezing vindt plaats in de parochiezaal van Onze Lieve Vrouw, 
Stokstraat 46a, Maastricht. De toegang is vrij.

Vooraankondiging: Coming soon …
De succesvolle filmserie uit de USA over Jezus komt naar onze 
buurparochie: “The Chosen” (De Uitverkorene). Wij kijken en 
spreken samen erover. Locatie: parochiezaal van Onze Lieve 
Vrouw. Wanneer: vanaf 17 april a.s. op zes maandagavonden van 19.00 – 20.30 
uur, tussen Pasen en Pinksteren. Deelname is gratis, voor iedereen. Helemaal 
gratis. Dit wordt georganiseerd door priesterstudent/Stagiair Jins James

Actie ‘Limburg helpt Oekraïne’
Een samenwerkingsverband van stichtingen, scholen, kerken en vrijwilligers is een 
actie begonnen om de burgerbevolking in Oekraïne te helpen met hulpgoede-
ren en geld voor transport. Meer informatie over welke hulpgoederen nodig zijn, 
vindt u op de Facebookpagina Limburg helpt Oekraïne. Hulpgoederen kunnen 
worden ingeleverd bij de Sint-Janskerk in Maastricht (10 en 24 maart van 13.00 
tot 15.30 uur).

Parochiepelgrimage Lourdes –
dinsdag 19 t/m woensdag 27 september 2023 
Via het Huis voor de Pelgrim organiseren wij een pelgrimage voor de paro-
chianen van het Dekenaat Maastricht naar Lourdes van dinsdag 19 tot en met 
woensdag27 september 2023.
Dit is een 9-daagse busreis. Deze busreis gaat op de eerste dag via Amiens naar 
Lisieux (2 overnachtingen). De tweede dag bezoeken we de basiliek en het 
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Dinsdag 14 maart:
8.25  Aanbidding in de dagkapel
9.00  H. Mis in de dagkapel; overle-
 den priesters
9.45  Rozenkrans in de dagkapel

Woensdag 15 maart:
8.25  Aanbidding in de dagkapel
9.00  H. Mis in de dagkapel; Bidden-
 de Moeders, Congregatie Lief-
 dezusters Carolus Borromëus.
9.45  Rozenkrans in de dagkapel
18.00 Taizéviering

Donderdag 16 maart:
8.25  Aanbidding in de dagkapel
9.00  H. Mis in de dagkapel; voor de
 zieken; t.e.v. Sint Servaas

Zondag: 12 maart: 
3e zondag van de veertigdagen tijd 
10.00  Hoogmis m.m.v. de Cappella 
 o.l.v. Dirigent Hans Heykers en
 Organist Marcel Verheggen; 
 Liefdezusters Carolus Borro-
 meus; Zusters van het Arme 
 Kindje Jezus (Vincentiuscollecte)
17.00  Adoration and Confession
18.00  Engelstalige Mis

Maandag 13 maart:
8.25  Aanbidding in de dagkapel
9.00  H. Mis in de dagkapel t.e.v. St 
 Servaas; ouders Leseur-Jansen
9.45  Rozenkrans in de dagkapel

KERKDIENSTEN BASILIEK SINT SERVAAS

van 12 MAART 2023 t/m 30 april 2023

Heiligdomsvaart 
Maastricht
2018
Doe goed en  zie 
niet om

Heiligdomsvaart 
Maastricht
2018
Doe goed en  zie 
niet om

klooster van de H. Theresia. Op de derde dag in de middag komen we aan in 
Lourdes. De terugreis gaat via Nevers (1 overnachting). Daar bezoeken we het 
klooster waar Bernadette gewoond heeft en ze ligt opgebaard. Op de negende 
dag zijn we terug in Nederland.
Deze busreis is alleen geschikt voor mensen die géén zorg nodig hebben en 
goed ter been zijn. Er kunnen maximaal 50 parochianen mee.
De kosten voor deze reis zullen ongeveer € 995,00 per persoon zijn
(toeslag € 240,00 voor een eenpersoonskamer).
We verblijven in een goed 3-sterrenhotel op basis van vol pension.
Voor meer informatie over deze reis kunt u contact opnemen met het parochie-
kantoor OLV en Sint Pieter (Sint Willibrordusstraat 12, 6212 CB Maastricht), via 
mail info@olv-sintpieter.nl of telefonisch 043-3214694.
Heeft u interesse om mee te gaan, vraag dan een aanmeldformulier aan bij het 
parochiekantoor OLV en Sint Pieter.
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9.45  Rozenkrans in de dagkapel

Vrijdag 17 maart:
8.25  Aanbidding in de dagkapel 
9.00  H. Mis in de dagkapel; voor de 
 mantelzorgers; voor de slacht-
 offers van de oorlog in Oekra-
 ïne en voor de vrede in dit land
9.45  Rozenkrans in de dagkapel
15.00  Kruisweg

Zaterdag 18 maart: 
H.Cyrillus van Jeruzalem
8.25  Aanbidding in de dagkapel
9.00  H. Mis in de dagkapel; Bidden-
 de Vaders
9.45  Rozenkrans in de dagkapel
17.00  Aanbidding in de dagkapel

Zondag 19 maart: 
4e week van de veertigdagen tijd
10.00  Hoogmis m.m.v. de Cappella 
 o.l.v. Dirigent Hans Heykers en 
 Organist Marcel Verheggen; 
 Zusters Arme kindje Jezus; 
 t.e.v. Sint Joseph; Josephine 
 Vrijhoeven-van Deurse; Sjo 
 Bartels; Fam. Mengelers; dhr 
 Leon Herben; mw. Beatrice de
 Jong; mw. Lilian Delvoie; dhr. Jos
 Dijk; Jrd. Netty Poesen-Simons
13.00 Dopeling Loek Bovée
17.00  Adoration and Confession
18.00  English Mass

Maandag 20 maart: Sint Jozef, brui-
degom van de heilige maagd Maria
8.25  Aanbidding in de dagkapel
9.00  H. Mis in de dagkapel t.e.v. St.

 Servaas
9.45  Rozenkrans in de dagkapel

Dinsdag 21 maart:
8.25  Aanbidding in de dagkapel
9.00  H. Mis in de dagkapel; voor de 
 zieken;
9.45  Rozenkrans in de dagkapel

Woensdag 22 maart:
8.25  Aanbidding in de dagkapel
9.00  H. Mis in de dagkapel; Bid-
 dende Moeders; Congregatie 
 Liefdezusters Carolus Borro-
 meus; voor de wereldvrede;
9.45  Rozenkrans in de dagkapel
18.00  Taizéviering

Donderdag 23 maart:
8.25  Aanbidding in de dagkapel
9.00  H. Mis in de dagkapel voor alle 
 mantelzorgers
9.45  Rozenkrans in de dagkapel

Vrijdag 24 maart:
8.25  Aanbidding in de dagkapel
9.00  H. Mis in de dagkapel voor de 
 zieken;
9.45  Rozenkrans in de dagkapel
15.00  Kruisweg

Zaterdag 25 maart: 
Maria Boodschap
8.25  Aanbidding in de dagkapel
9.00  H. Mis in de dagkapel. Bidden-
 de Vaders; ouders Leseur-Jan-
 sen; Jrd. Anna Dassen
9.45  Rozenkrans in de dagkapel
17.00  Aanbidding in de dagkapel
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Zondag 26 maart: 
5e week van de veertigdagen tijd
10.00  Hoogmis: m.m.v. de Cappella 
 o.l.v. Dirigent Hans Heykers 
 en Organist Marcel Verheggen; 
 Nellie Gagliardi Kang
17.00  Adoration and Confession
18.00  Engelstalige Mis

Maandag 27 maart:
8.25  Aanbidding in de dagkapel
9.00  H. Mis in de dagkapel; t.e.v. St. 
 Servaas;
9.45  Rozenkrans in de dagkapel

Dinsdag 28 maart:
8.25  Aanbidding in de dagkapel
9.00  H. Mis in de dagkapel; voor de
 wereldvrede;
9.45  Rozenkrans in de dagkapel

Woensdag 29 maart:
8.25  Aanbidding in de dagkapel
9.00  H. Mis in de dagkapel: Bidden-
 de Moeders;
9.45  Rozenkrans in de dagkapel
18.00 Taizéviering

Donderdag 30 maart:
8.25  Aanbidding in de dagkapel
9.00  H. Mis in de dagkapel voor de 
 vluchtelingen
9.45  Rozenkrans in de dagkapel

Vrijdag 31 maart:
8.25  Aanbidding in de dagkapel
9.00  H. Mis in de dagkapel;
9.45  Rozenkrans in de dagkapel
13.00  Huwelijk Eric Heutmekers en 
 Paula Hameleers

15.00  Kruisweg

Zaterdag 01 april:
8.25  Aanbidding in de dagkapel
9.00  H. Mis in de dagkapel
9.45  Rozenkrans in de dagkapel
09.45-10.15 Biechtgelegenheid in de 
 Doopkapel
17.00  Aanbidding

Zondag 02 april:
Palmzondag: Goede week
09.45  AANVANG HOOGMIS 
 MET DE PALMZEGEN EN 
 PROCESSIE
 Aansluitend Hoogmis: m.m.v. 
 de Cappella o.l.v. Dirigent Hans
 Heykers en Organist Marcel 
 Verheggen; dhr. Leon Herben; 
 mw. Beatrice de Jong; mw. 
 Lilian Delvoie; dhr. Jos Dijk
17.00  Adoration and Confession
18.00  Engelstalige Mis

Palmzondag, ook wel Palmpasen 
genoemd, is de laatste zondag van 
de vastenperiode, vanouds de tweede 
zondag van de Passietijd, maar voor-
al belangrijk als eerste dag van de 
Goede Week. Op Palmzondag wordt 
door christenen de blijde intocht van 
Jezus Christus in Jeruzalem gevierd.
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Een gedenkwaardige gebeurtenis!
Op Palmzondag zal de Cappella Sancti Servatii ’s middags in de basiliek O.L. 

Vrouwe Sterre der Zee tezamen optreden met het Basilicakoor van die kerk. 
Dit oorspronkelijk voor Palmzondag 2020 geplande concert kon toen op het 

laatste moment als gevolg van de corona-epidemie geen doorgang vinden.
Uitgevoerd wordt ‘De Veertien Stonden’, een oratorium van de Maastrichtse 

componist Hans Leenders uit 2017 op tekst van Guido Gezelle.
De indringende tekst van Gezelle is geen navertelling van de passiegeschiedenis 
zoals ons uit de evangelies bekend, maar biedt commentaren en overpeinzingen 

bij elk van de veertien staties. Deze staties worden door korte tussenspelen 
voor orgel met elkaar verbonden.

Dit door de componist zelf geleide concert is een uniek samenwerkingsproject 
tussen de twee belangrijkste kerkkoren van Maastricht en een evenement dat u 

niet mag missen!
Het concert vindt plaats op 2 april a.s. en begint om 15.00 uur.

De entree bedraagt € 10,-.

Maandag 03 april:
8.25  Aanbidding in de dagkapel
9.00  H. Mis in de dagkapel; t.e.v. Sint 
 Servaas
9.45  Rozenkrans in de dagkapel

Dinsdag 04 april:
8.25  Aanbidding in de dagkapel
9.00  H. Mis in de dagkapel: overl.
 fam. Leseur-Janssen
9.45  Rozenkrans in de dagkapel

Woensdag 05 april:
8.25  Aanbidding in de dagkapel
9.00  H. Mis in de dagkapel; Bidden-
 de Moeders. Zrs. Arme Kindje 
 Jezus
9.45  Rozenkrans in de dagkapel
18.00 Taizéviering

Donderdag 06 april: 
Witte Donderdag: dag van het laat-
ste avondmaal van Jezus met Zijn 
leerlingen en verraad van Judas
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8.25  Aanbidding in de dagkapel
9.00  GEEN Heilige Mis, aanbidding 
 tot 9.30 uur
 aansluitend Rozenkrans in de
 dagkapel
19.00  H. Mis viering van de instelling 
 van de Eucharistie, sacrament 
 van het Priesterschap en van 
 het gebod van de naastenliefde
 Aansluitend NACHTWAKE 
 in de dagkapel tot vrijdag 
 8.00 uur

Vrijdag 07 april: Goede Vrijdag
8.00  afsluiting van de nachtwake 
 met het ochtend gebed.
15.00  Gedenken van het lijden en 
 sterven van de Heer
19.30  Kruisweg door het centrum 
 via Sterre der Zee naar Wijck
 (Kruusweeg)
 Verzamelen en aanvang op het
 Vrijthof, poort Zuidtranscept.

Zaterdag: 08 april: 
Paaszaterdag/Stille zaterdag
Verblijft de kerk bij het graf van de 
Heer
De H. Communie wordt gebracht 
naar zieken en thuiszittenden
21.00  Paaswake: lezingen uit het 
 Heilige Schrift, viering van het 
 doopsel, Eucharistie.
23.30  Aanvang Engelstalige Paaswake
 in O.L.V en vandaar naar Sint 
 Servaas

Zondag 9 april: Paaszondag- Verrij-
zenis van de Heer
Grameer luidt de dagmis van Paaszon-
dag in

10.00  Hoogmis m.m.v. de Cappella 
 o.l.v. Hans Heykers en Marcel
 Verheggen; Zusters Sint Petrus 
 Claver voor de Kommel 
 Gemeenschap; de heer Leon 
 Herben; mw. Beatrice de Jong; 
 Mw. Liliane Delvoie; de heer 
 Jos Dijk; Boy Olivers; ouders 
 Leseur-Jansen; Hub en Els 
 Hameleers Kohl en zoon Léon; 
 Mia Janssen Soudant .Vincenti-
 uscollecte
13.00 dopeling Olivia Kuypers
17.00  Adoration and Confession
18.00  Engelstalige mis

Maandag 10 april: 
2e Paasdag
10.00 Hoogmis met Capella: t.e.v. 
 Sint Servaas; William en Jeanne
 Dassen-Kroll; Om zegen over 
 onze parochies

Dinsdag 11 april: 
onder het octaaf van Pasen
8.25  Aanbidding in de dagkapel
9.00  H. Mis in de dagkapel: voor de 
 zieken en hun mantelzorgers
9.45  Rozenkrans in de dagkapel

Woensdag 12 april: 
onder het octaaf van Pasen
8.25  Aanbidding in de dagkapel
9.00  H. Mis in de dagkapel: Bidden-
 de Moeders; Liefdezusters Ca-
 rolus Borromeus; Zrs. Arme 
 Kind Jezus;
9.45  Rozenkrans in de dagkapel
18.00 Taizégebed
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Donderdag 13 april: 
onder het octaaf van Pasen
8.25  Aanbidding in de dagkapel
9.00  H. Mis in de dagkapel ; voor de
 zieken;
9.45  Rozenkrans in de dagkapel

Vrijdag 14 april: 
onder het octaaf van Pasen
8.25  Aanbidding in de dagkapel;
9.00  H. Mis in de dagkapel voor alle
 Mariavereerders en de vluch-
 telingen; Jrd. Susanne Meerten;
9.45  Rozenkrans in de dagkapel

Zaterdag 15 april: 
onder het octaaf van Pasen
8.25  Aanbidding in de dagkapel
9.00  H. Mis in de dagkapel: Bidden-
 de Vaders;
9.45  Rozenkrans in de dagkapel
10.15-10.45 Biechtgelegenheid in de 
 doopkapel
17.00 – 18.00 Aanbidding en bidden 
 van de vespers

Zondag 16 april: 
Tweede zondag van Pasen
Beloken Pasen en zondag van de 
goddelijke Barmhartigheid
10.00  Hoogmis m.m.v. de Cappella 
 o.l.v. Dirigent Hans Heykers 
 en Organist Marcel Verheggen; 
 Zusters Sint Petrus Claver 
 voor de Kommel Gemeen-
 schap; José en Tjitske 
 Nijst-Hoogland; dhr. Leon Her-
 ben; mw. Beatrice de Jong; mw.
 Lilian Delvoie; dhr. Jos Dijk; 
 zeswekendienst Mia Jans-
 sen-Soudant; Joep en Walburg
 Dautzenberg-Geilenkirchen
17.00 – 18.00 uur Aanbidding en 
 biechtgelegenheid
18.00  Engelstalige Mis

Maandag 17 april:
Maandag na de 2e zondag van Pasen
8.25  Aanbidding in de dagkapel
9.00  H. Mis in de dagkapel: t.e.v. Sint
 Servaas;
9.45  Rozenkrans in de dagkapel
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Dinsdag 18 april: 
Dinsdag na de 2e zondag van Pasen
8.25  Aanbidding in de dagkapel
9.00  H. Mis in de dagkapel; voor 
 de zieken en hun verzorgers; 
 t.e.v. St. Servaas
9.45  Rozenkrans in de dagkapel

Woensdag 19 april: woensdag na de 
2e zondag van Pasen
8.25  Aanbidding in de dagkapel
9.00  H. Mis in de dagkapel; Bidden-
 de Moeders
9.45  Rozenkrans in de dagkapel
18.00  Taizéviering

Donderdag 20 april: donderdag na 
de 2e zondag van Pasen
8.25  Aanbidding in de dagkapel
9.00  H. Mis in de dagkapel voor de 
 priesters
9.45  Rozenkrans in de dagkapel

Vrijdag 21 april: 
na de 2e zondag van Pasen
8.25  Aanbidding in de dagkapel
9.00  H. Mis in de dagkapel bidden-
 de Vaders; voor de vluchtelingen
9.45  Rozenkrans in de dagkapel;

Zaterdag 22 april:
8.25  Aanbidding in de dagkapel
9.00  H. Mis in de dagkapel: Bidden-
 de Vaders t.e.v. het Kostbaar 
 Bloed van O.H.J.C;
9.45  Rozenkrans in de dagkapel
10.15-10.45 Biechtgelegenheid in de 
 doopkapel
14.00  Huwelijk Jimmy Lieuw-hie en 
 Kayleigh Kemner
17.00  Aanbidding in de dagkapel

Zondag 23 april:
10.00  Hoogmis m.m.v. de Cappella 
 o.l.v. Dirigent Hans Heykers en
 Organist Marcel Verheggen; 
 Congregatie Liefdezusters 
 Carolus Borromeus; Zrs. Arme
 Kind Jezus; dhr en mw. Mou-
 ren-Wittelings; 7e Jrd. Dré 
 Kobben
13.00  Doop kindje Liene van den 
 Boorn
17.00  Adoration and Confession
18.00  Engelstalige Mis

Maandag 24 april
8.25  Aanbidding in de dagkapel
9.00  H. Mis in de dagkapel: t.e.v. Sint 
 Servaas
9.45  Rozenkrans in de dagkapel

Dinsdag 25 april: 
Heilige Marcus, evangelist
8.25  Aanbidding in de dagkapel
9.00  H. Mis in de dagkapel: voor 
 allen die Sint Servaas trouw 
 vereren
9.45  Rozenkrans in de dagkapel

Woensdag 26 april:
8.25  Aanbidding in de dagkapel
9.00  H. Mis in de dagkapel: Bidden-
 de Moeders
9.45  Rozenkrans in de dagkapel
18.00  Taizégebed

Donderdag 27 april: H. Petrus Cani-
sius, priester en kerkleraar
8.25  Aanbidding in de dagkapel
9.00  H. Mis in de dagkapel: voor de 
 zieken
9.45  Rozenkrans in de dagkapel
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Ons zijn ontvallen:

Mw. Maria Johanna Lucie Janssen-Soudant 
overleden op 27 februari 2023 te Maastricht
Dat zij moge rusten in vrede en we wensen de familie veel sterkte toe.

Indien er dringend een priester no-
dig is kunt u de priesterwachtdienst 
inschakelen via Envida Verpleegkli-
niek “Larissa” tel. 043-3690670. 
Van hieruit wordt dan een priester 
opgeroepen.
Neem tijdig contact op met de pa-
rochiepriester indien u om een be-
zoek of ziekenzalving door de eigen 
priesters verzoekt.

Parochieblad
De uitgave van de volgende
parochieblaadje is:
30 april t/m 18 juni
18 juni t/m 13 augustus
13 augustus t/m 1 oktober
1 oktober t/m 26 november
26 november t/m 21 januari 2024
Deze datums onder voorbehoud.

Door het doopsel worden in onze gemeenschap opgenomen Loek Bovy, 
Olivia Kuijpers en Liene van den Boorn. 

Dat zij mogen opgroeien tot evenwichtige volwassenen.

Vrijdag 28 april:
8.25  Aanbidding in de dagkapel
9.00  H. Mis in de dagkapel voor de 
 stervenden;
9.45  Rozenkrans in de dagkapel

Zaterdag: 29 april: H. Catharina 
van Siena, maagd en kerklerares, 
patrones van Europa
8.25  Aanbidding in de dagkapel
9.00  H. Mis in de dagkapel: Voor de
 Biddende Vaders
9.45  Rozenkrans in de dagkapel

Zondag: 30 april:
10.00  Hoogmis m.m.v. de Cappella
 o.l.v. Dirigent Hans Heykers 
 en Organist Marcel Verheggen; 
 Liefdezusters Carolus Borro-
 meus; Zusters van het Arme 
 Kindje Jezus; Vincentius collec-
 te; misintentie dhr. Leon Her-
 ben, mw. Beatrice de Jong, mw.  
 Lilian Delvoie, dhr. Jos Dijk; Mia
 Janssen-Soudant
17.00  Adoration and Confession
18.00  Engelstalige Mis
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Nieuwe website www.rkmaastricht.nl met Pasen van start

U vindt ons nu ook op het World Wide Web
Het Dekenaat Maastricht informeert u al langere tijd met het blad ‘Dekenaal 
Nieuws’ . Telkens doen we dat met 1000 gedrukte exemplaren en heel veel digi-
tale verzendingen.
Toch is de behoefte aan actuele informatie nog groter. Vanaf Pasen is er daarom 
de nieuwe website www.rkmaastricht.nl. U vindt daar zo’n beetje alles wat u 
over de kerk en de kerkelijke activiteiten wilt weten.
De site heeft een frisse look met de Hoge Brug over de Maas op de openings-
pagina. Dat is precies wat het Dekenaat beoogt, verbinden en bruggen bouwen. 
Samen staan we als kerken sterk en samen presenteren we ons.
Uiteraard vindt u op de site een volledig overzicht van alle kerken, parochies en 
federaties van Maastricht en Meerssen. Per kerk of federatie verbindt de site u 
automatisch met een link door naar de eigen site van die kerk. Zo heeft u heel 
Maastricht en Meerssen bij de hand.
Maar er is veel meer. Zoekt u informatie over de jongerenclub ? Die staat er op. 
Bent u geïnteresseerd in andere kerken ? Ook die vermeldt de site. Wilt u iets 
weten over kerkhoven in Maastricht ? Wilt u meer weten over de Sacramenten 
? Bent u nieuw als student in onze stad en zoekt u het Studentenpastoraat ? Wilt 
u ergens gaan genieten van de zang van één van de kerkkoren ?
Deze en nog heel veel meer onderwerpen vindt u met één of twee clicks over-
zichtelijk op de nieuwe website.
Uiteraard staat er ook al een link naar het grootste Katholieke feest in onze stad, 
de Heiligdomsvaart 2025.
Kortom, niemand hoeft meer ingewikkeld zijn weg te vinden naar informatie. Die 
ene nieuwe site biedt alles ineen.
Neemt u vooral eens een kijkje. Wie door de diverse onderwerpen heen bla-
dert, merkt hoe actief kerkelijk Maastricht is. Wie weet zijn er activiteiten waar u 
warm voor loopt, maar die u tot nu toe niet kende. U bent van welkom in alle 
kerken en bij heel veel evenementen.
Misschien hebt u suggesties voor aanvullende onderwerpen. Geef ons dat vooral 
door. Dat gaat gemakkelijk met het contactformulier op de website.

De werkgroep communicatie
Pastoor Schols Ed van Berlo
Peter Geelen Caspar van Hilten
Katja Tijssens Monique Voncken
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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 donderdag 09.00-12.30 uur
Mail: parochiebureau@sintservaas.nl

Website
www.sintservaas.nl 

Stichting Schatkamer Sint Servaas

Tel. 043-321 04 90 
Mail: pieternel.coenen@sintservaas.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 N. Pethuru

Pastorie St. Anna-Lambertus

Dr. van Kleefstraat 12, 6217 JJ Maastricht
tel. 043-343 29 29

Houd je geloof niet vast....
.... geef het door


