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Van blijvende waarde
“Dankbaarheid is een bloem die slechts in weinig tuinen bloeit!” Deze spreuk is echter niet van
toepassing op onze Kerk. Naast veel andere dankgebeden is de eucharistieviering juist hét grote
dankgebed bij uitstek om onze dank voor zoveel goeds tot uitdrukking te brengen. Dankbaarheid maakt mensen anders en roept in hen onvermoede mogelijkheden wakker. Zo wordt door
de priester tijdens de Mis gebeden; “Wij danken U, goede Vader, voor de Blijde Boodschap van
Uw Zoon, want uit alle volken en talen hebt Gij zoekende mensen tot de gemeenschap van
Uw kerk geleid. Uw Geest ademt zij in en uit en zij voert de mensen tot elkaar; zij worden één
van hart. De kerk is spiegel van uw vriendelijkheid en wekt een blijde hoop in de harten van de
mensen. Zij is een teken van uw trouw, ons toegezegd voor immer.”
In de vastentijd, die op Aswoensdag begint, weerklinken de woorden; “Wij danken U, heilige en
sterkte God. De wereld draagt Gij in Uw hand en Gij waakt over al Uw mensen. Gij brengt ons
bijeen in deze gemeenschap om Uw Woord te horen en met een toegewijd geloof te treden
in het spoor van uw Zoon. Als wij vasten weerhoudt Gij ons van het kwaad en richt Gij onze
geest op U. Zo maakt Gij ons tot deugdzame mensen en schenkt Gij ons de overwinning op
het kwaad door Christus, onze Heer”. En kwaad is er, buiten en binnen de kerk. Soms lijkt het
erop dat er nooit een einde komt aan slechte daden en pijnlijke onthullingen.
Maar de Kerk is méér, veel meer dan een gebouw alleen, ook méér dan de priester met zijn tekorten en fouten; het gaat om God, om Zijn mensen. Gebouwen zijn herkenbaar, geven richting
en bepalen onze horizon. Maar de Kerk als gemeenschap van overtuigde gelovigen maakt Gods
liefde herkenbaar, geeft richting aan ons leven en bepaalt de horizon van ons leven; het eeuwige
leven.
Laten we dankbaar zijn voor onze kerkgebouwen, dankbaar ook voor alle giften die ontvangen
worden om onze kerken te onderhouden. Naast inzet en geld zijn motivatie en enthousiasme,
eerlijkheid en vergevingsgezindheid, trouw en liefde, de beste kerkbijdragen. Het verbroederende carnavalsfeest ligt achter ons, het is een goede opmaat om in de vastentijd ruimhartig en
joviaal te zijn. Moge deze tijd ons helpen om ons verbroederen met hen die in nood verkeren,
opdat de Kerk van blijvende waarde is voor God en voor elkaar.
Pastoor-deken John Dautzenberg

DE ROEP VAN JOEP
Misschien heb ik het jullie al eens eerder geschreven, vergeef het mij dan maar…ik word er
per slot van rekening ook niet jonger op! Maar in deze tijd van het jaar moet ik steeds weer
aan denken en daarom ik vertel ik maar weer.
Het was die Ierse jongeman die samen met zijn twee broers opgroeide in een gezellig en
hardwerkend gezin. Maar in het weekend dan was het feest. Na studie of gedane arbeid
trokken de drie broers erop uit en vonden hun weg naar hún pub. En dat was nog niet zo
bijzonder, dat deden wel meer broers. Maar wat wel bijzonder was was de afspraak die zij
maakten toen ze uit elkaar gingen omdat de een in een andere stad ging studeren en de ander zelfs verhuisde naar een Zuid-Europees land. Ze spraken met elkaar af dat ze voortaan,
nu ze niet meer samen uit konden gaan, toch aan elkaar zouden blijven denken door telkens
als ze iets te drinken bestelden er telkens drie tegelijk zouden bestellen. Zo zouden ze aan
elkaar denken en op elkaars gezondheid kunnen drinken.
Zo kwam een van de broers terecht in Italië waar hij in het weekend uitging in zijn nieuwe
stamkroeg. En zoals afgesproken bestelde hij telkens drie pils tegelijk. De andere gasten
vonden dat in het begin erg vreemd maar hij vertelde van de afspraak en men respecteerde
het gebruik, al vond men eigenlijk toch dat verschaald bier niet smaakte maar de diepere
achtergrond maakte dit goed. Na een tijdje wist men in het café niet beter en men raakte
eraan gewend.
Doch op zekere dag bestelde de man maar twee pilsjes! Dat viel gelijk op maar niemand
durfde iets te vragen. Misschien had hij zich vergist of, was er herrie onder de broers of erger
nog, was er een van de andere broers iets overkomen. Ja, dat laatste moest het zijn, want
ook bij het tweede en derde rondje bestelde hij er telkens maar twee. Toen vond de barkeeper dat hij maar eens – uit pure belangstelling en betrokkenheid – zijn medeleven moest
betuigen. “Maar jong, vriend, gecondoleerd hè!? Daarbij legde hij de arm op de schouder van
de man. Maar deze keek hem verbaasd aan. “Gecondoleerd? Hoezo?” “Nou” , zei de barkeeper, “ik zie dat je maar twee pilsjes bestelt in plaats van de gebruikelijk drie. Ik neem aan dat
de derde van jullie iets is overkomen!” Daarop begon de man te glimlachen en antwoordde
heel rustig; “Maar nee, man. Mijn broers mankeert niets maar het is vastentijd en één van
mijn broers, de oudste, vindt dat hij héél serieuze zaak; Hij drinkt niet mee in deze tijd!!!”
Beste vrienden, het is een verhaal met een dubbele bodem. Lees het nog eens na en denk
aan wat er tussen de regels staat te lezen. Het zal je vasten oprechter maken. Vaak is méér
minder en soms is minder écht meer!
		
Gezegende veertigdagentijd, d’r Joep
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DE EERSTE DAG VAN DE WEEK.
Het graf van Jezus is open … en leeg.
Wij achterblijvers zoeken…
naar wat niet meer is? Naar wat voorbij is ?
Petrus en Johannes staan er ook,
Hollend nabij gekomen, elk op zijn eigen
manier.
Johannes, vol gevoel, ziet en gelooft.
Petrus probeert te begrijpen, vergeefs;
Dat komt pas later, na vijftig dagen.

En dan die derde, een vrouw,
Maria van Magdala, zij weet,
wat zij heeft gezien.
Hém gezien
Aan de leegte voorbij.
Dat zal zij aan iedereen vertellen.
Ook aan ons,
Als wij haar woorden van leven willen verstaan…

Met deze mooie zinnen geeft Felicia Dekkers uiting aan de subtiele weg van het geloof. Ieder
heeft zo zijn eigen weg, de leerlingen en ook wij. Pasen laat niemand koud, ook al duurt het
soms lang. Gun jezelf de tijd om tot geloof te komen. Voel, begrijp, luister… de Heer, jouw heer,
leeft! Zet je hart wijd open voor die boodschap van leven.
Mede namens kapelaan Henyer Garcia, catechiste Katje Tijssens-Smeets , de leden van de kerkbesturen alsook de kosters en alle andere vrijwilligers van onze parochies wensen u allen een
heel zalig Paasfeest toe.
Pastoor-deken John Dautzenberg.

PASEN Alleluia!
De Heer is verrezen!
Uit de zwarte angst van het lijden
En het schrijnend besef van de dood
Spat de hemel open
Nieuw leven borrelt uit de aarde,
Buiten ontluiken de wintertuinen
En klokken galmen het uit:
’t is Pasen
Een nieuwe tijd begint.
Want in het sprankelend licht
Van zijn Aanschijn
Kunnen wij herboren worden
En samen, zonder schuld en schande
Nieuwe wegen gaan.
Zijn verrijzenis kan de stuwkracht worden
Op de weg naar het Beloofde Land,
Het land van overmorgen,
Waar Hij op ons wacht
Om ons een “welkom thuis”
Toe te zingen.
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IN MEMORIAM:
Ben Husson, de “Suisse” van de Basiliek Servaas, is op 79 jarige leeftijd overleden. 10 jaar lang
was hij iedere zondag trouw aanwezig om de orde in de kerk te handhaven. Daarnaast was
hij lid van meerdere St. Servaasverenigingen. Een warm mens die niet schroomde om “JA” te
zeggen als er weer eens iemand om hulp vroeg. Hij bood altijd die helpende hand. We zijn
hem veel dank verschuldigd! Dank, Ben, voor alles wat je voor de Servaas en de Servaasfamilie
gedaan hebt. We wensen zijn echtgenote en familie veel sterkte toe.
ROUWVERWERKING
Rond Pasen wordt voor rouwenden een middag ‘rouwverwerking’ georganiseerd in het bezinningscentrum onder de Bogen. Het is voor velen een warme ontmoeting en het biedt vooral
veel troost. We kunnen dit aan iedereen aanbevelen. Contactpersoon is Zr. Regina 043-3219241
VASTENACTIE 2019
Voor de campagne van dit jaar heeft men bewust gekozen voor “WATER” De vastenactie wil
graag bijdragen aan het oplossen van een wereldwijd probleem: het gebrek aan schoon en veilig
water en de gevolgen hiervan. We kunnen door zelfbewuster met water om te gaan gezinnen
helpen die nu nog altijd verontreinigd water gebruiken. Daarbij kan een waterfilter vele mensen
op weg helpen naar een betere wereld. Ga naar www.vastenactie daar krijgt U alle informatie
om wereldwijd de mensen te helpen. Bijdragen voor de vastenactie kunt u in een gesloten
enveloppe meenemen naar de kerk en bij de collecte meegeven. Natuurlijk kunt u ook rechtstreeks storten op banknummer: ING: NL 27 INGB 0001.0450.00 Dank alvast voor uw steun.
KRUISWEG
Traditiegetrouw willen we in de Veertigdagentijd stil staan bij het lijden en sterven van Jezus
Christus. Iedere maandagavond wordt de Kruisweg gebeden in de Sint Annakerk om 19.00 uur.
UITVAART TIJDENS TRIDUÜM SACRUM
Op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag kan er bij een eventuele kerkelijke uitvaart geen eucharistie gevierd worden. De uitvaart zal dan tijdens een gebedsdienst gehouden
worden, afgesloten met de gebruikelijk absoute-gebeden. Gelieve hier rekening mee te houden.
BOETEVIERING en biechtgelegenheid
Ter voorbereiding op Pasen is op maandagavond 15 april 2019 om 19.00 uur een boeteviering
in de Sint Annakerk . Deze viering is voor Anna-Lambertus - en de Sint Servaasparochie. Aansluitend is er gelegenheid om persoonlijk de absolutie door een van de aanwezige priesters te
ontvangen. Voor een persoonlijk biechtgesprek kan men altijd een afspraak maken met een van
de parochiepriesters.
NACHTELIJKE WAKE
Aansluitend aan de eucharistieviering op Witte Donderdag, waarbij de instelling van de Eucharistie gevierd wordt, volgt de nachtelijke wake bij het Allerheiligste. Indachtig de donkere en
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moeilijke uren van Jezus in de hof van Olijven waken gelovigen bij de Heer in het heilig Sacrament de hele nacht door tot ’s morgens 9.00 uur. Deze wake zal plaatsvinden in de dagkapel
van de Sint Servaasbasiliek. Opgave voor deelname is mogelijk via de intekenlijst achterin de
kerken of op het parochiekantoor.
PAASCOMMUNIE – ZIEKENCOMMUNIE
Op Witte Donderdag vanaf 10 uur wordt aan zieken en thuiszittenden de Paascommunie
gebracht. Mocht u de H. Communie willen ontvangen, laat u dit dan weten:
Parochiekantoor Anna-Lambertus:
tel. 3432929 (9.00-12.30 uur)
Parochiekantoor Sint Servaas:
tel. 3212082 (10.00-12.30 uur)
JE MOET HET MAAR WETEN: Beloken Pasen
De zondag na Pasen wordt steeds bekender als de Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid.
Deze titel werd in 2000 door paus Johannes Paulus II aan deze dag toegekend. Maar oorspronkelijk heet de zondag na Pasen: Beloken Pasen. Dit is een beetje vreemd woord. Het komt van
het werkwoord ‘luiken’ dat ‘sluiten’ betekent. Beloken Pasen is de dag waarop het Paasfeest
gesloten wordt. Dat klopt, want hoogfeesten zoals Pasen kennen een octaaf. Dat wil zeggen dat
het feest acht dagen achter elkaar wordt gevierd. Wij kennen nu doorgaans alleen nog Eerste en
Tweede Paasdag, maar in de liturgie is het nog steeds acht dagen Pasen. Dat wordt afgesloten
op Beloken Pasen. Overigens loopt de totale Paastijd nog even door: namelijk tot aan Pinksteren.
ACTIE KERKBALANS
Het kerkbestuur van Sint Servaas bedankt iedereen die heeft bijgedragen aan de Aktie Kerkbalans. Maar de financiële positie van onze kerken blijven zorgelijk, zeker gezien de stijgende
energiekosten. Wij bevelen deze zorg bij u aan. Hartelijk dank.
OPEN DAG CATECHISTENOPLEIDING KAIROS
Ben je geïnteresseerd in mensen en hun geloof? Wil je daar meer over weten en misschien ook
wel meer mee doen? Volg dan één of meer modules aan de catechistenopleiding Kairos.
In de kerk zijn allerlei soorten vrijwilligers actief: in parochies, scholen, verzorgingstehuizen en tal
van andere plaatsen. Wie als kerkelijke vrijwilliger goedbeslagen ten ijs wil komen, kan een vormingstraject volgen aan de catechistenopleiding Kairos van het bisdom Roermond. De opleiding
biedt allerlei varianten, van losse modules van enkele weken tot en met een complete vierjarige
weekendopleiding.
De cursussen variëren van doopvoorbereiding of het voorbereiden van kinderen op de eerste
communie tot en met het opzetten van diaconale werkgroepen of het verzorgen van begeleiding bij rouwverwerking. In de meest uitgebreide variant kunnen vrijwilligers aan Kairos opgeleid
worden tot catechist met een officiële zending en benoeming door het bisdom. De cursussen
worden op zaterdag gegeven in Roermond. Er is een open college-dag van Kairos op zaterdag
6 april 2019 in Roermond ( kantoren Bisdom, Swalmerstraat 100).
Aanmelden en verdere info via: g.lux@bisdom-roermond.nl of 045-5466930
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ACADEMIE ROLDUC: Wie was/is Jezus eigenlijk?
In de lezingenreeks ‘Academie Rolduc’ staat op vrijdag 12 april de vraag centraal wie Jezus eigenlijk was/is. In het evangelie vraagt Jezus aan zijn leerlingen wie hij volgens hen is? Die confronterende vraag is van alle tijden. Elke generatie ziet zich voor de vraag gesteld: Wie is Jezus voor
mij? Wat weten we van hem? In historisch opzicht en in religieus perspectief? Pastoor Harrie
Quaedvlieg gaat op die vragen nader in tijdens de lezing. Naast pastoor te zijn in Geleen, is hij
ook docent christologie aan het grootseminarie Rolduc. Hij studeerde onder meer in Rome.
Academie Rolduc is een lezingenreeks die dit seizoen voor de vijfde keer wordt gehouden. Elke
maand is er een andere spreker over een religieus of maatschappelijk thema. De lezingen zijn
voor iedereen toegankelijk. Deelname kost vijf euro per avond, ter plekke te voldoen. De lezing
begint om 19.00 uur. Aanmelden vooraf is gewenst via academie.rolduc@gmail.com.   
ZOMERKAMPEN:Welkom thuis!
Het Bisdom Roermond biedt dit jaar weer een jeugdzomerkamp aan.
Het kamp zal plaatsvinden van 5 t/m 9 augustus 2019. Laat dit niet aan jullie voorbij gaan, het is
ieder jaar weer een grote belevenis! Er zijn kampen voor jongens en meisjes van 7– 12 jaar en
van 12 – 17 jaar. De prijzen variëren tussen 85 en 100 euro voor een volledige verzorgd kamp
van vijf dagen.
Lees meer info op: www.bisdom-roermond.nl/jongeren of bij de parochiepriesters.
Aanmelden voor 22 juli 2019
AVOND VAN DE MARTELAREN
Kerk in Nood organiseert een avond van de Martelaren 2019. Dit jaar wordt bijzondere aandacht besteed aan de familie Blessing, maar ook aan Christenen uit Kenia en Syrië die omwille
van hun geloof werden gedood. Komt U ook om mee te bidden voor de martelaren, hun
nabestaanden en vervolgers? Op 5 april in Maastricht in de O.L.Vrouwe basiliek. Om 18.30 uur
H. Mis en om 19.30 tot 21.00 uur Gebedsavond met getuigenissen en muziek.
STILLE OMGANG
Onder het teken van “Vreugde is het onmiskenbare teken van God” zal in de nacht van zaterdag 16 op zondag 17 maart 2019 de Stille Omgang plaatsvinden in Amsterdam. Vertrek om
03.45 uur vanaf het Rokin hoek Spui. Zoals gebruikelijk vertrekken er autobussen vanuit heel
Limburg. De prijs van de deelnemerskaarten € 25,00. Kaarten kunt u afhalen bij het parochiekantoor van St. Servaas, Keizer Karelplein 4 tussen 10.00 en 12.30 uur.
Daar krijgt u ook een overzicht van de vertrektijden van de bussen.
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:
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OPGEVEN INTENTIES VOOR VOLGENDE PAROCHIEBLAD
Intenties voor het volgende parochieblad graag doorgeven vóór vrijdag 19 april 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:

JE LEEFT MAAR EEN KEER,
ALS HET AAN JEZUS LIGT
EINDELOOS!
Heiligdomsvaart
Maastricht
2018
Doe goed en zie
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KERKDIENSTEN SINT SERVAAS
Van zondag 10 maart 2019 t/m zondag 28 april 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

Zondag 10 maart eerste ZONDAG VAN DE
VEERTIGDAGENTIJD
10.00 Hoogmis: met Cappella (greg. XVIIe mis)
Daniele Crivellaro: 3e jrd.Tilly-JongenSchijns; Stella Brand-Schmets; Anneke
v. Mierlo-Rietveld; overleden ouders
Gijbels-Poldervaart en kinderen;Thei
Provaas;
11.30 H. Mis: met samenzang: Gus Soudant; Ria
Burm;
Collecte St.Vincentius

19.45 Egidiusviering
20.15 Lux Ad Mosam

Maandag 11 maart in de 1e week van de
veertigdagentijd
9.00 H. Mis: waarna bezoek aan het Graf:
t.e.v. Sint Servaas;

Donderdag 14 maart in de 1e week van de
veertigdagentijd
9.00 H. Mis: voor de zieken in onze parochies;
19.00 Engelstalige H. Mis:

Dinsdag 12 maart in de 1e week van de veertigdagentijd;
9.00 H. Mis: t.e.v. St. Servaas;
19.00 Engelstalige H. Mis

Vrijdag 15 maart in de 1e week van de veertigdagentijd
9.00 H. Mis: overleden zusters en familieleden
Zusters Onder de Bogen;

Woensdag 13 maart in de 1e week van de
veertigdagentijd ;
Verjaardag Pauskeuze; Franciscus (2013);
9.00 H. Mis: voor de intenties van de
Biddende Moeders; ouders LeseurJansen
18.00 Taizé
19.00 Engelstalige H. Mis:
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Zaterdag 16 maart in de 1e week van de
veertigdagentijd
9.00 H. Mis: voor de intenties van de Biddende
Vaders;
Zondag 17 maart tweede zondag VAN DE
VEERTIGDAGENTIJD
10.00 Hoogmis met Cappella (greg. XVIIe mis):
jrd. Nettie Poesen-Simons
11.30 H. Mis met samenzang
Maandag 18 maart in de 2e week van de
veertigdagentijd
9.00 H. Mis: waarna bezoek aan het Graf:
t.e.v. St. Servaas;
Dinsdag 19 maart H. JOZEF, BRUIDEGOM
VAN DE H. MAAGD MARIA
9.00 H. Mis: met Schola Gregoriana waarna
bezoek aan het St. Jozefaltaar:
t.e.v. Sint Servaas; t.e.v. H. Jozef; ouders
Leseur-Janssen;
Josephine Vrijhoeven-v. Deurse;
19.00 Engelstalige H. Mis
Woensdag 20 maart in de 2e week van de
veertigdagentijd
9.00 H. Mis: voor de intenties van de Biddende
Moeders; Ben Husson;
19.00 Engelstalige H. Mis
Donderdag 21 maart in de 2e week van de
veertigdagentijd
9.00 H. Mis: voor onze parochiepriesters;
19.00 Engelstalige H. Mis:
Vrijdag 22 maart in de 2e week van de veertigdagentijd
9.00 H. Mis: voor vrede in de wereld;
Zaterdag 23 maart in de 2e week van de
veertigdagentijd ;bisschop
H.Turibius de Mogrovejo,
9.00 H. Mis: voor de intenties van de Biddende
Vaders;
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Zondag 24 maart derde zondag van de veertigdagentijd;
10.00 Hoogmis met de Cappella; (greg. XVIIe
mis) ; Gus Soudant;
11.30 H. Mis: met samenzang en fanfare St.
Joezep; Ria Burm; Daniele Crivellaro;
Maandag 25 maart in de 3e week van de
veertigdagentijd
Aankondiging van de Heer - Maria Boodschap
9.00 H. Mis: met schola, waarna bezoek aan het
Graf t.e.v. Sint Servaas:
ouders Leseur-Jansen; jrd. Anna Dassen;
Dinsdag 26 maart in de 3e week van de veertigdagentijd; H. Ludger
9.00 H. Mis: ; t.e.v. St. Servaas;
19.00 Engelstalige H. Mis
19.45 Egidius
20.15 Lux Ad Mosam
Woensdag 27 maart in de 3e week van de
veertigdagentijd;
9.00 H. Mis: voor de intenties van de Biddende
Moeders; voor de overledenen van de
fam. Jenniskens-Raassens
18.00 Taizé
19.00 Engelstalige H. Mis:
Donderdag 28 maart in de 3e week van de
veertigdagentijd;
9.00 H. Mis:
19.00 Engelstalige H. Mis
Vrijdag 29 maart in de 3e week; in de 3e week
van de veertigdagentijd;
9.00 H. Mis:
Zaterdag 30 maart in de 3e week van de
veertigdagentijd;
9.00 H. Mis: voor de intenties van de Biddende
Vaders;

Zondag 31maart vierde zondag van de veertigdagentijd; zondag Laetare;
10.00 Hoogmis: met de Cappella (greg. XVIIe
mis); Ben Husson;
11.30 H. Mis met samenzang: jrd. Nick Bastiaens; Anneke v. Mierlo-Rietveld;
Maandag 1 april in de 4e week van de veertigdagentijd;
9.00 H. Mis: waarna bezoek aan het H. Graf
t.e.v. St. Servaas ;ouders Leseur-Jansen;
Om zegen over onze parochies;
Dinsdag 2 april in de 4e week van de veertigdagentijd;
9.00 H. Mis: t.e.v. Sint Servaas;
19.00 Engelstalige H. Mis
Woensdag 3 april in de 4e week van de
veertigdagentijd;
9.00 H. Mis: voor de intenties van de Biddende
Moeders;
19.00 Engelstalige H. Mis:
Donderdag 4 april in de 4e week van de
veertigdagentijd;
9.00 H. Mis: voor de zieken in onze parochies;
19.00 Engelstalige H. Mis:
Vrijdag 5 april in de 4e week van de veertigdagentijd;
9.00 H. Mis: 1e vrijdag van de maand met de
schola Gregoriana
Zaterdag 6 april in de 4e week van de veertigdagentijd;
9.00 H. Mis: voor de intenties van de Biddende
Vaders;
9.30 tot 10.00 is er biechtgelegenheid in de
doopkapel.
Zondag 7 april vijfde zondag in de veertigdagentijd

10.00 Hoogmis : met Cappella : (greg. XVIIe
mis); Mgr. Mathieu Hanneman ; Ria
Burm ;
11.30 H. Mis : met samenzang ; Daniele Crivellaro ;
Maandag 8 april in de 5e week van de veertigdagentijd;
9.00 H. Mis: waarna bezoek aan het Graf; t.e.v.
St. Servaas; Fam.Sonneville-Moes;
Dinsdag 9 april in de 5e week van de veertigdagentijd;
9.00 H. Mis: waarna bezoek aan het Graf: t.e.v.
Sint Servaas;
19.00 Engelstalige H. Mis
Woensdag 10 april in de 5e week van de
veertigdagentijd;
9.00 H. Mis: voor de intenties van de Biddende
Moeders;
William en Jeanne Dassen-Kroll; Ben
Husson;
18.00 Taizé
19.00 Engelstalige H. Mis:
Donderdag 11 april in de 5e week van de
veertigdagentijd;
H. Stanislaus, bisschop en martelaar
9.00 H. Mis: voor een goed thuis voor alle
vluchtelingen;
19.00 Engelstalige H. Mis:
Vrijdag 12 april in de 5e week van de veertigdagentijd;
H. Martinus I, paus en martelaar
9.00 H. Mis: t.e.v. H. Hart van Jezus;
Zaterdag 13 april in de 5e week van de veertigdagentijd;
H. Martinus 1, Paus en martelaar;
9.00 H. Mis: voor de intenties van de Biddende
Vaders; ouders Leseur-Janssen;
9

Zondag 14 april PALMZONDAG: met
de Cappella (greg. XVIIe mis)
St.Vincentiuscollecte
09.45 PALMWIJDING in de Pandhof samen
met de ST.JAN-gemeente; waarna
PALMPROCESSIE met de communicanten en de kinderen van de St. Jan
over het Vrijthof. Aansluitend HOOGMIS met Cappella m.m.v. de KONINKLIJKE HARMONIE STER DER TOEKOMST en de BROEDERSCHAP van
St. Servaas: Om zegen over de gezinnen
van de communicanten; voor de overleden leden van de Kon. Harmonie;
10.00 Hoogmis: met Cappella (greg. XVIIe mis):
Anneke van Mierlo-Rietveld;
Dhr en Mevr. Nijst-Hoogland; Ben Husson;
11.30 Geen H. Mis;
Maandag 15 april in de Goede Week ;
9.00 H. Mis: waarna bezoek aan het Graf:
t.e.v. Sint Servaas;
Dinsdag 16 april in de Goede Week H. Bernadette Soubirous
9.00 H. Mis: t.e.v. St. Servaas; overledenen van
de fam. Leseur-Jansen;
19.00 Engelstalige H. Mis
19.45 Egidius
20.15 Lux Ad Mosam
Woensdag 17 april in de Goede Week
9.00 H. Mis: voor de intenties van de Biddende
Moeders; Daniele Crivellaro;
19.00 Engelstalige H. Mis:
Donderdag 18 april WITTE DONDERDAG
10.00 De PAASCOMMUNIE wordt gebracht
naar zieken en thuiszittenden
19.00 AVONDMIS VAN WITTE DONDERDAG m.m.v. de CAPPELLA (VIIIe
mis) en de BROEDERSCHAP van
10

Sint Servaas (COLLECTE voor het St.
Vincentiuswerk
- viering van de instelling van de H. Eucharistie,
- viering van het sacrament van het priesterschap,
- viering van het gebod van de naastenliefde:
Om roepingen tot het priesterschap;
voor de intenties van alle welzijnsorganisaties;
Na de H. Mis overbrenging van het H. Sacrament naar de ST. SERVAASKAPEL
waarna gelegenheid tot STILLE AANBIDDING tot vrijdagmorgen 9.00 uur.
9.00 H. Mis:
Om 19.00 is er geen Engelstalige Mis
Vrijdag 19 april GOEDE VRIJDAG (verplichte vasten- en onthoudingsdag)
15.00 GOEDE VRIJDAG LITURGIE met de
SCHOLA (Gregoriaans)
- Woorddienst
- Kruisverering
- Communiedienst
Na de viering is er BIECHTGELEGENHEID
20.00 KRUISWEG door de stad. Start in de
Pandhof
9.00 Geen H. Mis:
Zaterdag 20 april; PAASZATERDAG / STILLE
ZATERDAG
De Kerk verblijft bij het graf van de
Heer en ziet uit naar de verrijzenis.
PAASTIJD
HEILIGE PAASNACHT
21.00 PLECHTIGE PAASWAKE met Cappella;
- Zegening van het vuur
- Ontsteking van de Paaskaars
- Paasjubelzang
- Dienst van het Woord
- Viering van het Doopsel
- Viering van de Eucharistie:
Om zegen voor onze wereld; om zegen
over onze parochies;
Op Paaszaterdag en op Paaszondag wordt bij

de kerkdeur een COLLECTE gehouden
voor het jaarlijkse uitstapje van onze
MISDIENAARS EN ACOLIETEN
Zondag 21 april PAASZONDAG – VERRIJZENIS VAN DE HEER
Grameer luidt de dagmis van Paaszondag in
11.00 Hoogmis: met Cappella ( Missa ‘ Et in
Terra Pax A. Gretchaninov):
Ouders Leseur-Jansen; Boy Olivers; Hub
en Els Hameleers-Kohl en zoon Léon;
Gertrudis Aerts en overladen ouders
en zussen; misintentie voor Josine DolsCobben
De H. Mis van 11.30 uur vervalt:
Maandag 22 april TWEEDE PAASDAG Pasen
en zondag van de Goddelijke Barmhartigheid
10.00 Hoogmis: met de Cappella; (Messe in
C. A. Bruckner); t.e.v. St. Servaas
Dinsdag 23 april onder het octaaf van Pasen; H.
Joris, martelaar; H. Adalbertus;
9.00 H. Mis: t.e.v. St. Servaas
19.00 Engelstalige mis

Woensdag 24 april onder het octaaf van Pasen;
H. Fidelus van Sigmaringen;
9.00 H. Mis:
18.00 Taizé
Donderdag 25 april onder het octaaf van
Pasen; H. Marcus Evangelist
9.00 H. Mis:
Vrijdag 26 april onder het octaaf van Pasen
9.00 H. Mis
Zaterdag 27 april onder het octaaf van Pasen;
Koningsdag H. Petrus Canisius;
9.00 H. Mis: voor de biddende vaders;
14.00-16.00 Servaaslofprijzing door de Kommelgemeenschap
Zondag 28 april Beloken Pasen en zondag van
de goddelijke Barmhartigheid;
10.00 Hoogmis: met de Cappella; ( Jubiläumsmesse J. Gruber)
Dhr en mevr. Mouren-Wittelings; Ben Husson;
Daniele Crivellaro;
11.30 H. Mis: met samenzang; Anneke van
Mierlo Rietveld; Ria Burm

KERKDIENSTEN SINT ANNA-LAMBERTUS
Van zaterdag 9 maart 2019 t/m zondag 28 april 2019

Zaterdag 9 maart
19.00 Vooravondmis, uit dankbaarheid;

Weysters; Riny Dorlo.Ensinck;
13.30 Doop Luna van der Horst

Zondag 10 maart
EERSTE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD
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 en Vincent Gordijn ; Jrd. Jo

Maandag 11 maart
19.00 Kruisweg
Zaterdag 16 maart
19.00 Vooravondmis
Johannes Kujawa; uit dankbaarheid
voor een goede uitslag van een
behandeling;
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Zondag 17 maart
TWEEDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD
10.30 H. Mis met koor Ascension
50jarig bestaan van koor Ascension
Ton Hellwig en zoon Marco; Stg. Jrd.
Klaar Soudant-Hermans;
Alice Engels; Lieske van OchtenMoers; 8ste Jrd. Ton Tonnaer;
Riny Dorlo-Ensinck; Trees Hochstenbach-Schellinx; Huub en Raymond
Lustermans; Pastoor Willy Meertens;
Maandag 18 maart
19.00 Kruisweg
Zaterdag 23 maart
19.00 Vooravondmis
voor alle mensen die om ons gebed
gevraagd hebben;
Zondag 24 maart
DERDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD
10.30 H. Mis met Vocalgroup Alliance
Ton Hellwig en zoon Marco; overl.
ouders Prick-Mordang;
Sjeng en Annie Rompelberg-Janssen;
Theo en Fien Daalmans-Lemmens;
Frans de Ruyter; voor bijzondere
intentie;

Maandag 1 april
19.00 Kruisweg
Zaterdag 6 april
19.00 Vooravondmis
voor onze gezinnen;
Zondag 7 april VIJFDE ZONDAG VAN
DE VEERTIGDAGENTIJD
10.30 H. Mis met Vocalgroup Alliance
Ton Hellwig en zoon Marco; Lieske
van Ochten-Moers;
Sjeng en Annie Rompelberg-Janssen;
Theo en Fien Daalmans-Lemmens;
Maandag 8 april
19.00 Kruisweg
Zaterdag 13 april
19.00 Vooravondmis
Johannes Kujawa;
Zondag 14 april PALMZONDAG
10.30 met koor Ascension
Ton Hellwig en zoon Marco; José en
Tjitske Nijst-Hoogland;
Jrd. Sjera Musters en overl. familie;
Maandag 15 april
19.00 Boeteviering

Maandag 25 maart
19.00 Kruisweg

WITTE DONDERDAG
19.00 Herdenken laatste Avondmaal
ouders Leseur-Jansen;

Zaterdag 30 maart
19.00 Vooravondmis
Johannes Kujawa;

GOEDE VRIJDAG
15.00 Herdenken lijden en sterven van de
Heer

Zondag 31 maart
VIERDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD
10.30 H. Mis met orgelmuziek
Ton Hellwig en zoon Marco;

PAASZATERDAG
19.00 Paaswake met orgelmuziek
Riny Dorlo-Ensinck; Trees Hochstenbach-Schellinx;
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EERSTE PAASDAG
10.30 met Vocalgroup Alliance
Sjeng en Annie Rompelberg-Janssen;
Theo en Fien Daalmans-Lemmens;
Lieske van Ochten-Moers; Ton Helwig en zoon Marco; Alice Engels;
uit dankbaarheid voor een goede
uitslag van behandeling;
TWEEDE PAASDAG
10.30 H. Mis met orgelmuziek
voor kinderen en kleinkinderen;

Zaterdag 27 april
19.00 Vooravondmis
Trees Hochstenbach-Schellinx; Jrd.
Bèr en Lina Felix-Schellinx;
Zondag 28 april Tweede zondag van
Pasen
10.30 H. Mis met orgelmuziek
Ton Hellwig en zoon Marco; ouders
Leseur-Jansen;

DOOR DE DOOD ZIJN ONS ONTVALLEN
St. Parochie Sint Servaas			
Maria Burm		
87 jaar
Ben Husson		
79 jaar
Daniele Crivellaro		
21 jaar
Sint Anna-Lambertus
Riny Dorlo-Ensinck
Johannes Kujawa		

86 jaar
68 jaar

U IT N O D I G I N G
EXCURSIE CELLEBROEDERSKAPEL MAASTRICHT
DINSDAG 9 APRIL 2019
Programma 55+:
We verzamelen om 14.30 uur in de Cellebroedersstraat poort naast Brusselsestraat 58)
en worden vervolgens ontvangen met koffie en vlaai. Daarna volgt een korte presentatie
over de geschiedenis van de kapel en tenslotte de bezichtiging van de kapel.
Einde van de excursie zal rond 15.30 uur zijn.
De kosten bedragen € 4,00 per persoon.
Kaarten voor deelname zijn vanaf 11 maart tot 6 april a.s. verkrijgbaar bij een van
onderstaande adressen:
Mw. Thijssens
Parochiebureau,
tel 3432929 (ma-wo-vrij: 9-12 u)
Mw. Geuskens
Tongerseweg 7B,
tel. 3251767
Mw. v.d. Put
Brusselseweg 302
tel. 3436197
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OPROEP LEDEN BROEDERSCHAP SINT LAMBRTUS
De 25-jarige Broederschap Sint-Lambertus, een eigentijds Broederschap bestaande uit
dames en heren met als doelstelling het uitdragen en bevorderen van de devotie tot SintLambertus, vraagt om uitbreiding van haar leden. Ook jongeren zijn van harte welkom!
Bent u geïnteresseerd en/of wilt u vrijblijvend geïnformeerd worden over de activiteiten
welke de Broederschap verleent in de Sint Anna-Lambertus parochie, neem dan telefonisch contact op met de heer Jos Dassen, telefoon mobiel:
06-43 131 121. Mailen kan ook: josdassen2009@hotmail.com
Indien gewenst zijn wij graag bereid een afspraak te maken voor een mondelinge toelichting.

LOURDES
Ook dit jaar weer in september stellen de clusterparochies St Servaas en Anna Lambertus u in de gelegenheid om samen op bedevaart naar Lourdes te gaan.
Behoort u tot een andere parochie of weet u iemand die ook wil meegaan. Dat kan.
Welkom!
In Lourdes draait het verhaal om de grot. Die grot waar het meisje Bernadette achttien
keer een ontmoeting had met een mooie dame. Die dame die later Maria bleek te zijn.
Maria kwam aan Bernadette iets vragen, niets dwingends, gewoon iets vragen. “Zou u zo
goed willen zijn en gedurende 14 dagen naar deze plek willen komen?” Een uiterst simpele vraag en Bernadette beloofde dat en hield zich er aan. Als dank werd haar later deze
belofte gedaan: “Ik beloof u niet het geluk van deze wereld maar van de andere.”
Dat gebeuren maakte Lourdes tot een bijzondere plek. Een plek waar je graag naar toe
wilt om ook een ontmoeting met die mooie dame te hebben, anders dan Bernadette dat
beleefde, maar toch. Een plek om even bij het leven stil te staan en je pijntjes en zorgen
aan Haar te vertellen, met Haar te delen.
Wilt u meer weten over de reis en het verblijf in Lourdes? De informatie hierover willen
wij graag met u delen. Ook het financiële deel is bespreekbaar.
Bent u geïnteresseerd, neem dan vrijblijvend telefonisch contact op met mevrouw Anneke
Janssen, telefoon mobiel: 06-12702917 of de heer Jos Dassen, telefoon mobiel:
06-43131121
Kom mee op bedevaart!
Naast het op bedevaart gaan betekent Lourdes ook gezelligheid.
Met een groep op bedevaart gaan schept een band en maakt vriendschappen.
Wij bieden u een bescheiden voorproefje van een bijzondere reis naar een bijzondere
plek die Lourdes heet.
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KOOR ASCENSION VIERT 50-JARIG JUBILEUM
In 1969 werd Ascension opgericht als jongerenkoor in de wijk Pottenberg en is in de loop der jaren een zangvereniging geworden, die de
Ascension sound en het jeugdig elan heeft behouden.
Sinds september 2012 is de St. Annakerk de thuisbasis van het koor. Daar wordt iedere
dinsdagavond gerepeteerd en wordt elke tweede zondag van de maand de eucharistieviering opgeluisterd met zang en tekst.
Dit jaar viert Ascension haar 50 jarig jubileum. Op zondag 17 maart a.s. is er om 10.30
uur een jubileummis in de St. Annakerk met aansluitend een receptie in de Annazaalzaal.
U bent van harte welkom.
Tevens verzorgen wij op zondag 23 juni een jubileumconcert in de St. Lambertuskerk. Dit
concert begint om 14.00 uur en kaarten zijn te bestellen voor €5,- per stuk bij secretaresse Nicole Hertogen. U kunt mailen naar ascensionmaastricht@gmail.com en wij zorgen
dat u het gewenste aantal kaarten in uw bezit krijgt.
ONDERHOUD RONDOM DE KERK
Voor het lichte onderhoud van het groen rondom onze Annakerk zijn we op zoek naar
mensen die zich daarvoor willen inzetten. “Echte groene “vingers zijn niet nodig.
U kunt zich aanmelden bij parochiekantoor:
maandag-woensdag-vrijdagmorgen 9.00 – 12.30 uur of: post@annalambertus.nl;
DATA VAN HEILG VORMSEL EN E.H. COMMUNIE 2019
H. Vormsel:
zaterdag 18 mei 19.00 uur in de Annakerk
E.H. Communie: zondag 26 mei 2019 in de Annakerk
E.H. Communie: donderdag 30 mei 2019 in de Sint Servaas ( Hemelvaart)
OPGEVEN MISINTENTIES
Gelieve voor het volgende parochieblad vóór vrijdag 20 april de misintenties door te
geven aan het betreffende parochiekantoor:
St. Servaas:
043-3212082 (tussen 10.00-12.30 uur) servaasbureau@hotmail.com
St. Anna-Lambertus: 043-3432929 (ma-wo-vr 9.00 – 12.30 uur) post@annalambertus.nl
PRIESTERWACHTDIENST VOOR NOODGEVALLEN
Als de eigen priesters niet beschikbaar zijn, bel dan verpleegkliniek Larisa, tel. 3590670

WAT WIJ TOEVAL NOEMEN,
IS DE LOGICA VAN GOD.
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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

ALS JE LOSLAAT DRAAG JE MINDER MEE

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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