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Breek, o Geest, nu door in ons, Geest van vuur en geest van leven,
Leid ons verder op uw wegen, Geest van Vader en van Zoon.
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Raak ons, maak ons vol van kracht, vol van liefde voor elkander,
Geest van vuur en vlam van leven, geest van Vader en van Zoon.
Maak het goed en maak het waar, laat ons licht en liefde geven
en U dankend verder leven, Geest van Vader en van Zoon.

en U dankend verder leven, Geest van Vader en van Zoon.
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Zalig Pinksteren en veel inspiratie

Zalig Pinksteren en veel inspiratie

Pastoor-deken John Dautzenberg

Pastoor-deken John Dautzenberg
De Roep van Joep

De Roep van Joep
Binnenkort is het weer zover, de vierde zondag van Pasen. ‘Nou en?’ zal menigeen
zeggen. Maar ik zeg jullie dat ik dat een topzondag vind. Het is het weekend waarbij
het gaat om het herdersschap van Christus. Iedere jaar opnieuw, drie weken na Pasen.
Het gaat in de lezingen in dat weekeinde ook over schapen. Dat vind ik als rasechte
Bordercollie, natuurlijk fantastisch. Bovenal gaat het over dé herder, over Jezus Christus,
de Goede Herder. Hij die Zijn schapen kent, Hij die Zijn leven voor hen geeft. Maar ook
de schapen komen aan bod.
Deze zondag wordt ook ‘roepingenzondag’ genoemd omdat op deze zondag, wereldwijd, gebeden wordt voor roepingen; dat heel wat – liefst jonge – mensen de stem van
de Herder zullen herkennen, dat zij de Herder volgen en dat zij hun leven in dienst
willen stellen van de Kerk. Er wordt gebeden voor roepingen tot het priesterschap,
het diaconaat en het religieuze leven. Vaak zijn er seminaristen of kloosterlingen in de
liturgie aanwezig om het gebed kracht bij te zetten. Heel inspirerend.
In veel parochies in ons dekenaat mogen wij ons verheugen over de aanwezigheid
van jonge priesters, vaak afkomstig uit verre landen, maar enthousiast en gedreven in
hun dienstwerk. In ons dekenaat is thans de helft van clerus afkomstig uit het verre
buitenland en ook nog jong van jaren. Ik vind het geweldig dat ik daar vandaag iets heel
bijzonders aan mag toevoegen.
Mijn bijzondere vriend en huisgenoot, diaken Austin, met wie ik al twee jaar onder één
dak woon, zal einde mei tot priester gewijd worden in de kathedraal van Roermond.
Daags erna, op 30 mei, zal hij in de Servaasbasiliek de Eerste Heilige Mis opdragen.
“Of ik erbij ben?”, ik zou wel willen. Ik ga in ieder geval vóór de tv liggen want beide
plechtigheden zullen via tv te volgen zijn. Ik weet wel dat mijn vriend Austin het heel
belangrijk vindt dat er wordt gebeden voor hem. Dat hij Gods stem en Geest mag
verstaan. Dat doen jullie toch zeker?
Ja, en dan nog wat over die schapen. Het is natuurlijk niet zomaar, al die schapen in de
Tuin der barmhartigheid, de voortuin van de dekenij. In de dekenij wonen de priesters,
de herders. Daar kun je thuis komen. De schapen horen dáár thuis, bij de herders, in
de groene wei. Toch waren er twee schapen, nog zeer jonge zelfs, die meenden dat
het gras elders groener was. Uit zichzelf of door een vreemde herder, een huurling of
zelfs een rover , zou Jezus zeggen, kon dit gebeuren. Ik verwijt het mijzelf ook wel. Maar
opeens waren ze weg, de poort was open…. Nou, ik zeg je, die hebben zich vergist.
Maar daar komen ze wel achter.
Ik zou zeggen, loop de Tuin der Barmhartigheid eens binnen. Kijk naar de schapen, kom
tot rust en zie ook de priesters, praat met ze, luister naar ze. Vertrouw op hun zorg
voor jou. Zo laten ze Gods Geest waaien in ons leven. En jij, jij komt thuis.
							Welkom thuis, d’r Joep
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De Bronprocessie en de Stadsprocessie
Helaas ook dit jaar zijn de processies afgelast. Grotere evenementen zijn nog
niet toegestaan. Maar het kerkbestuur en het processiecomité kijken uit naar
2022 om er dan samen iets bijzondersvan te maken.

Eerste Heilige Communie en Heilig Vormsel 2021
Door de steeds wisselende maatregels omtrent het Coronavirus is het programma
van de communicanten van 2020 en 2021 aangepast. Alle kinderen van de Sint Servaasparochie (de Aloïsiusschool en de Montessorischool) zullen hun eerste Heilige
Communie doen in september. Op een enkeling na willen de communicantjes toch
liever in groepsverband dit belangrijke sacrament ontvangen. Na een gedegen voorbereiding zijn zij klaar om hun handen en hun hart te openen voor de Heer in het
Allerheiligst Sacrament, de heilige Hostie. Het is hun van harte gegund. Een mooi feest
voor de Heer!
Het Heilig Vormsel zal plaatsvinden in de Sint Annakerk op zaterdag 12 juni 2021.
Wij wensen alle communicantjes en vormelingen, maar ook hun ouders en familie en
ook de mensen die hen voorbereiden een goede tijd van voorbereiding toe en een
mooie dag.
Dank U, voor deze nieuwe morgen, dank U, voor deze nieuwe dag.
Dank u, dat ik met al mijn zorgen bij U komen mag.
Dank U, Uw liefde kent geen grenzen, dank U, Gij hoort een ieders taal.
Dank U, dat Gij het Brood wilt breken, voor ons allemaal.

Gebed is de motor
van de kerk
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De missionaire parochie
Graag nodigen wij u uit voor twee webinars, in de reeks van drie, die dit voorjaar online voor
u worden georganiseerd vanuit de Missionaire Parochie. De eerste is al spoedig;
Leiding geven: visie ontwikkelen en communiceren in de parochie
Op donderdagavond 15 april 2021 van 20 tot 21 uur
Thomas van Aquino omschrijft leiding geven of besturen als ”iets op passende wijze tot het
vereiste doel voeren”. Een belangrijk onderdeel van leiderschap is dan ook om dit doel voor
ogen te hebben. Zeker als het gaat om een missionaire parochie is de vraag: waar gaat het
heen? Visie begint in het hart van de leider. In dit webinar wordt ingegaan op waarom het
ontwikkelen van visie zo belangrijk is, hoe je dat kunt doen en worden er tips gegeven hoe je
dit het beste met mensen kunt delen. Drie gasten gaan met elkaar in gesprek o.l.v. Els Agten,
Hoe wordt jij geroepen om God en mensen te dienen?

Gastvrijheid in de missionaire parochie
Op woensdagavond 19 mei 2021 van 20 tot 21 uur
voor anderen.
In een
jaarlijkse
Eén van de centrale waarden van een missionaire parochie is gastvrijheid.
Het is een
waarde,
die men gemakkelijk in de praktijk kan brengen. Bijvoorbeeld door
het verwelkomen van
aandacht bij de parochies en a
mensen bij een viering. Maar gastvrijheid is meer. In dit webinar staat het thema ‘gastvrijheid’
. En wij zijn
– samen
centraal en worden ideeën en voorbeelden aangereikt. Tevens zalander
er aandacht
zijnervoor
de met
Alpha cursus (een kennismakingscursus met het christelijke geloof)
en
hoe
in
deze
cursus
mailen: contact@weeknederlandse
gastvrijheid een hele belangrijke rol speelt. Deelname is gratis.
Aanmelding en méér info bij; e.dejong@bisdom-roermond.nl
Pinksteractie: Geloven in de ander!
van 5 t/m 23 mei 2021
Elke dag opnieuw gaan honderden Nederlandse missionarissen
en missionair werkers wereldwijd de strijd aan tegen onrecht en
armoede. Hierbij kunnen zij rekenen op financiële steun van de
Week Nederlandse Missionaris (WNM) zodat zij zich kunnen
blijven inzetten voor de meest kwetsbaren. Gesterkt door deze
uiting van solidariteit, zetten zij zich met overgave in voor anderen.
In een jaarlijkse campagne rond Pinksteren brengen wij het missiewerk onder de aandacht
bij de parochies en andere belangstellenden. Missionair werkers zijn er altijd voor de ander.
En wij zijn er – samen met u – voor hen.
U kunt bellen: 06 – 18 27 5242 of mailen: contact@weeknederlandsemissionaris.nl.
4

Kerkdiensten in de

De Sint Servaasweek! 2021
Met de hele week een speurtocht naar de “BRON” van St. Servaas
Door de thans geldende Coronamaatregelen is het lastig om een uitgebreid en definitief
programma voor de Servaasweek te presenteren. Maar onder voorbehoud is het goed
te weten dat er toch een en ander mogelijk is.
Zondag 9 mei
Hoogmis met opening van de Servaasweek. Er is geen Bronprocessie. Wel
wordt de aftrap gegeven aan een pelgrimswandeltocht die iedereen op zijn
eigen tijd en tempo naar de bron kan lopen. Begeleidende boekjes worden
daarvoor aangeboden bij de balie van de Schatkamer.
17.00 uur
18.00 uur

Vespers met Stille Aanbidding
Engelse mis met muziek door de studenten.

Maandag tot en met zaterdag;
8.15 uur
9.00 uur
17.00 uur

Lauden met Stille Aanbidding
H. Mis
Vespers met Stille Aanbidding.

Woensdag 12 mei
19.00 uur

Dekenale Viering

Donderdag 13 mei; Hemelvaartsdag en Hoogfeest van Sint Servaas
8.15 uur
9.00 uur
10.00 uur
			
17.00 uur
18.00 uur

lauden met aanbidding
H. Mis
Hoogmis met huldiging van de jubilarissen van het
Dragersgilde Monulfus en Gondulfus
Vespers met aanbidding
Engelse Mis
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KERKDIENSTEN SINT SERVAAS
van 18 april t/m 30 mei 2021
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 18 april 3e Zondag van Pasen
9.00 H. Mis: bewoners Kazemattenstraat;
congregatie Liefdezusters Carolus
Borromeus
10.00 Plechtige Hoogmis: m.m.v. Cantor
Hans Heijkers en organist Marcel
Verheggen; Dhr en Mevr. NijstHoogland; Paul Martens; overleden
ouders Coenen-Sistermans;
bewoners St. Amorsplein; Zrs. Arme
Kind Jezus;
18.00 Engelstalige Mis:
Maandag 19 april
8.35 Aanbidding van het Allerheiligste
9.00 H. Mis: t.e.v. St. Servaas
9.45 Rozenkrans in de dagkapel
Dinsdag 20 april
8.35 Aanbidding van het Allerheiligste
9.00 H. Mis: t.e.v. St. Servaas
9.45 Rozenkrans in de dagkapel
Woensdag 21 april
8.35 Aanbidding van het Allerheiligste
9.00 H. Mis: Congregatie Liefdezusters
Borromeus; Biddende moeders;
9.45 Rozenkrans in de dagkapel
18.00 Taizéviering
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Donderdag 22 april
8. 35 Aanbidding van het Allerheiligste
9.00 H. Mis: voor alle
kloostergemeenschappen;
9.45 Rozenkrans in de dagkapel
Vrijdag 23 april
8.35 Aanbidding van het Allerheiligste
9.00 H. Mis: Voor de eenheid in de kerk,
voor gezinnen en gemeenschappen;
9.45 Rozenkrans in de dagkapel
Zaterdag 24 april
8.35 Aanbidding van het Allerheiligste
9.00 H. Mis: voor de Biddende vaders;
t.e.v. het kostbaar bloed van O.H.J.C.
9.45 Rozenkrans in de dagkapel
17.00-18.00 aanbidding in de dagkapel
Zondag 25 april 4e Zondag van Pasen
9.00 H. Mis; voor de bewoners
Platielstraat; Zrs. Arme Kind Jezus;
10.00 Hoogmis: m.m.v. cantor Hans
Heijkers en organist Marcel
Verheggen; Congregatie Liefdezrs.
Carolus Borromeus; Dhr en Mevr.
Mouren-Wittelings; Coen van Thor;
Jeanette Rompelberg-Deckers; 5e
Jrd. Dré Köbben; 3e Jrd. Ouders
Jacobs-Vleugels; Jrd. Gerardus en

Gertrudis Notermans-Beckers;
Gerardus en Gertrudis NotermansBeckers; Noël Frijns; Bewoners
Kanunnikencour
18.00 Engelstalige Mis: for the preservation
of Christan values in our society;
Maandag 26 april
8.35 Aanbidding van het Allerheiligste
9.00 H. Mis: t.e.v. St. Servaas; ouders
Leseur-Jansen;
9.45 Rozenkrans in de dagkapel
Dinsdag 27 april Petrus Canisius
8. 35 Aanbidding van het Allerheiligste
9.00 H. Mis: t.e.v. St. Servaas;
10.00 Koningsdag Oecumenische viering.
Uitzending via RTVMaastrcht
9.45 Rozenkrans in de dagkapel
Woensdag 28 april
8.35 Aanbidding van het Allerheiligste
9.00 H. Mis: Biddende moeders;
Congregatie Liefdezusters Carolus
Borromeus;
9.45 Rozenkrans in de dagkapel
18.00 Taizéviering
Donderdag 29 april
H. Catharina van Siena, patrones van
Europa
8.35 Aanbidding van het Allerheiligste
9.00 H. Mis: Stichtings-dag Congregatie
Liefdezusters Carolus Borromeus;
9.45 Rozenkrans in de dagkapel

Vrijdag 30 april
8.35 Aanbidding van het Allerheiligste
9.00 H. Mis:
9.45 Rozenkrans in de dagkapel
Zaterdag 1 mei
8.25 Aanbidding van het Allerheiligste
9.00 H. Mis: Biddende vaders; ouders
Leseur-Jansen
9.45 Rozenkrans in de dagkapel
9.45-10.15 Biechtgelegenheid in de
doopkapel
17.00-18.00 aanbidding in de dagkapel
Zondag 2 mei 5e Zondag van Pasen
9.00 H. Mis: bewoners Kruisherengang;
Zrd Arme Kind Jezus;
10.00 Hoogmis m.m.v. cantor Hans
Heijkers en organist Marcel
Verheggen; Congregatie van de
Liefdezrs. Carolus Borromeus;
Paul Martens; Margriet SmeetsRondagh; Jrd. Peter Pearce; Fam.
Brouwers-Loontjes; bewoners
Herdenkingsplein;
18.00 Engelstalige Mis: for inspiration and
fraternity among students;
Maandag 3 mei Filippus en Jakobus
8.35 H. Mis: t.e.v. St. Servaas;
9.00 H. Mis
9.45 Rozenkrans in de dagkapel
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Dinsdag 4 mei Dodenherdenking!
8.35 Aanbidding van het Allerheiligste
9.00 H. Mis: t.e.v. St. Servaas
9.45 Rozenkrans in de dagkapel
Woensdag 5 mei
8.35 Aanbidding van het Allerheiligste
9.00 H. Mis: Congregatie van de
Liefdezusters Carolus Borromeus;
Biddende moeders;
9.45 Rozenkrans in de dagkapel
18.00 Taizéviering
Donderdag 6 mei
8.35 Aanbidding van het Allerheiligste
9.00 H. Mis:
9.45 Rozenkrans in de dagkapel
19.00 Engelstalige Mis: for sincere
friendship and fraternity between
the students
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Vrijdag 7 mei
8.35 Aanbidding van het Allerheiligste
9.00 H. Mis: Vick en Madeleine-Sonneville;
Josephine Vrijhoeven-van Deurse;
9.45 Rozenkrans in de dagkapel
De ziekencommunie wordt gebracht
naar zieken en thuiszittenden
Zaterdag 8 mei
8.35 Aanbidding van het Allerheiligste
9.00 H. Mis: de Biddende vaders; voor de
stichteres van de zusters Arme Kind
Jezus ,Moeder Clara
9.45 Rozenkrans in de dagkapel
17.00-18.00 aanbidding in de dagkapel

St. Servaasweek met de hele week
een speurtocht naar de “Bron”
Zondag 9 mei 6e Zondag van Pasen
St. Vincentius-collecte. Opening
St. Servaasweek
9.00 H. Mis: Congregatie van de
Liefdezrs. Carolus Borromeus;
Cellebroedersstraat;
10.00 Hoogmis: m.m.v. cantor Hans Heijkers
en organist Marcel Verheggen; Jrd.
Florence Schoenmaekers; Coen
van Thor; Jeanette RompelbergDeckers; Noël Frijns; René Hendriks;
Heksenstraat; Zrs Arme Kind Jezus;
17.00 Vespers met Stille aanbidding
18.00 Engelstalige mis: met muziek door
de studenten; for vocations tot the
priesthood and religious life
Maandag 10 mei
8.15 Lauden met Stille Aanbidding
9.00 H. Mis: t.e.v. St. Servaas; grootouders
Leseur-Cortleven
9.45 Rozenkrans in de dagkapel
17.00 Vespers met Stille Aanbidding
Dinsdag 11 mei
8.15 Lauden met Stille Aanbidding
9.00 H. Mis: t.e.v. St. Servaas;
9.45 Rozenkrans in de dagkapel
17.00 Vespers met Aanbidding

Woensdag 12 mei
8.15 Lauden met Aanbidding
9.00 H. Mis: Biddende moeders;
Congregatie Liefdezusters Carolus
Borromeus;
9.45 Rozenkrans in de dagkapel
18.00 Taizéviering onder voorbehoud
19.00 Dekenale viering
Donderdag 13 mei; Hemelvaartsdag en
Hoogfeest van St. Servaas
8.15 Lauden met Aanbidding
9.00 H. Mis:
10.00 Hoogmis: m.m.v. cantor Hans Heijkers
en organist Marcel Verheggen;
met huldiging v/d jubilarissen van
het dragersgilde Monulphus en
Gondulphus; André Willems; uit
Dankbaarheid voor een 100jarige;
Arnoldine Sanders-Schellinx;
17.00 Vespers met Stille Aanbidding
18.00 Engelstalige Mis:
Vrijdag 14 mei H. Mattias
8.15 Lauden met Stille Aanbidding
9.00 H. Mis: ouders Leseur-Jansen; Mgr.
Deken Hanneman; t.e.v. de vijf H.
Wonden van Jezus.
17.00 Vespers met Stille Aanbidding
9.45 Rozenkrans in de dagkapel
19.00 Viering voor de leden van het Graf
van St. Servaas
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Zaterdag 15 mei:
8.15 Lauden met Stille Aanbidding
9.00 H. Mis: biddende vaders;
9.45 Rozenkrans in de dagkapel
17.00-18.00 Aanbidding in de dagkapel

Woensdag 19 mei
8.35 Aanbidding van het Allerheiligste
9.00 H. Mis: Biddende moeders;
9.45 Rozenkrans in de dagkapel
18.00 Taizéviering

Zondag 16 mei Viering St. Servaas,
9.00 H. Mis: bewoners Bosquetplein; Zrs
Arme Kind Jezus
10.00 Pontificale Hoogmis: Hoofdcelebrant
is bisschop Mgr. H. Smeets, aansluitend
de Sacramentprocessie in de Basiliek;
m.m.v. cantor Hans Heijkers en
organist Marcel Verheggen; Mgr.
Deken Mathieu Hanneman; Ouders
Leon en Marie Boutsen-Delvigne en
hun schoonzoon Nic Cuijpers; Fam.
Bouvrie-Moermans; Pastoor Hommes;
Hub en Els Hameleers-Kohl;
Congregatie Liefdezusters Carolus
Borromeus; bewoners Looiersgracht
18.00 Engelstalige Mis: for the preservation
of Christian values in our society;

Donderdag 20 mei
8.35 Aanbidding van het Allerheiligste
9.00 H. Mis: Fam. Dassen-Kroll;
9.45 Rozenkrans in de dagkapel

Maandag 17 mei
8.35 Aanbidding van het Allerheiligste
9.00 H. Mis: t.e.v. St. Servaas
9.45 Rozenkrans in de dagkapel
Dinsdag 18 mei
8.35 Aanbidding van het Allerheiligste
9.00 H. Mis: t.e.v. St. Servaas
9.45 Rozenkrans in de dagkapel
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Vrijdag 21 mei
8.35 Aanbidding van het Allerheiligste
9.00 H. Mis
9.45 Rozenkrans in de dagkapel
Zaterdag 22 mei
8.35 Aanbidding van het Allerheiligste
9.00 H. Mis: biddende vaders; t.e.v. het
Kostbaar-Bloed van O.H.J.C.
9.45 Rozenkrans in de dagkapel
17.00-18.00 aanbidding in de dagkapel
Zondag 23 mei Hoogfeest van
Pinksteren
9.00 H. Mis: bewoners Kleine Gracht;
Congregatie van de Liefdezrs. Carolus
Borromeus;
10.00 Hoogmis: m.m.v. cantor Hans Heijkers
en organist Marcel Verheggen; Ouders
Leseur-Jansen; Coen van Thor;
Jeanette Rompelberg-Deckers; Noël
Frijns; Margriet Smeets- Rondagh; Zrs.
Arme Kind Jezus; Arnoldine SandersSchellinx; Grote Looierstraat;
18.00 Engelstalige mis: for inspiration and
fraternty among students;

13.00 Doop: Ramses Thei Ringhs
13.45 Doop: Dani La Monica
Maandag 24 mei 2e Pinksterdag,
H. Maria
9.00 H. Mis: t.e.v. St. Servaas
10.00 Hoogmis: m.m.v. cantor Hans Heijkers
en organist Marcel Verheggen; Vick en
Madeleine Sonneville;
Dinsdag 25 mei Bevrijdingsdag
8.35 Aanbidding van het Allerheiligste
9.00 H. Mis: t.e.v. St. Servaas;
9.45 Rozenkrans in de dagkapel
Woensdag 26 mei H. Filippus Neri
8.35 Aanbidding van het Allerheiligste
9.00 H. Mis: Arnoldine Sanders-Schellinx;
Biddende moeders; Congregatie
Liefdezusters Carolus Borromeus;
9.45 Rozenkrans in de dagkapel
18.00 Taizéviering
Donderdag 27 mei
8.35 Aanbidding van het Allerheiligste
9.00 H. Mis:
9.45 Rozenkrans in de dagkapel

Vrijdag 28 mei
8.35 Aanbidding van het Allerheiligste
9.00 H. Mis: Arnoldine Sanders-Schellinx;
9.45 Rozenkrans in de dagkapel
Zaterdag 29 mei Wijding van Austin
Joseph in de Kathedraal van Roermond
8.35 Aanbidding van het Allerheiligste
9.00 H. Mis: Biddende vaders; Miets
Dassen;
9.45 Rozenkrans in de dagkapel
17.00-18.00 Aanbidding in de dagkapel
Zondag 30 mei H. Drie-Eenheid. Om
10.00 uur de 1e Plechtige H. Mis wordt
opgedragen door kapelaan Austin Joseph.
Uitzending RTV Maastricht
9.00 H. Mis: bewoners Kapoenstraat; Zrs
Arme Kind Jezus
10.00 Hoogmis: m.m.v. cantor Hans Heijkers
en organist Marcel Verheggen; Ouders
Leseur Cortlevens; Congregatie van
de Liefdezrs Carolus Borromeus;
bewoners Lenculestraat
18.00 Engelstalige Mis: for support for
students and young people;

VERHUIZING
Bent u verhuisd? Heeft u een nieuw mail-adres?
Geef dat dan a.u.b. ook door aan het parochiekantoor:
043-3212082 dagelijks tussen 10.00-12.00 uur
parochiebureau@sintservaas.nl
11
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PAROCHIE
BLAD
Pastoor:
G.H.A. Hove
Maastrichter
Pastoorstraat 10
6211 BV Maastricht
Tel. 043 - 321 33 03

St. Matthijs
VAN DEUR TOT DEUR
Rek.no van Mathias:
IBAN NL05INGB0001045396
16e Jaargang no. 3

Koster::
Vincent Kranen
Maastrichter
Pastoorstraat 10
6211 BV Maastricht
Tel. 043 - 325 51 67

De Stem
van St. Hubertus
Rek.no van Hubertus:
IBAN NL54ING0001034426

Maandag 19 april – zondag 30 mei 2021

H. DIENSTEN:
Dinsdag t/m vrijdag 8.30 u.
Zaterdag 17.30 u.
Zondag 11.15 u.

Agenda bijzondere dagen en H. Missen met persoonlijke intenties
Zondag 25 april: ROEPINGEN-ZONDAG
Deze zondag staat in het teken van de goede Herder en de noodzaak om de Heer
te bidden om mannen en vrouwen, jongens en meisjes te roepen die bereid zijn hun
leven in te zetten voor de verkondiging van het Evangelie, de opbouw van Kerk en
maatschappij.
Donderdag 29 april: Catharina van Siëna
Catharina, geboren 1347 in Siëna, is mede-patrones van Europa, samen met Benedictus (Westen), Cyrillus en Methodius (Oosten), Birgitta en Teresia Benedicta a Cruce
(= Edith Stein).
Deze bijzondere vrouwen verpersoonlijken de geestelijke rijkdom van Europa.
Catharina deed alles om de Kerk van binnenuit te vernieuwen – in plaats van eruit
te stappen en er tegen aan te trappen - . Zij zette zich in voor vrede tussen elkaar
op leven en dood bestrijdende steden en overtuigde de Paus, die in ballingschap in
Avignon verbleef, eindelijk terug te keren naar Rome.
13

Op 18 jarige leeftijd trad zij in bij de orde der Dominicanen, hielp armen, verpleegde
zieken en gaf machtigen van die tijd gevraagd en ongevraagd advies. Een sterke vrouw
dus die haar hele leven werkte vanuit haar liefde voor God en de medemens. Zij stierf
op 33 jarige leeftijd in 1380.
Laten wij haar voorspraak inroepen voor allen die vechten voor fundamentele rechten onder dictaturen, autoritaire regimes en zelfs in democratieën in crisis.
Zaterdag 1 mei
17.30 u. H. Mis t.i.v. familie Paulissen-Janssen
Donderdag 13 mei: HEMELVAARTSDAG
11.15 u. H. Mis t.i.v. alle kinderen die dit jaar hun Eerste H. Communie doen.
Dat zij mogen opgroeien tot mondige en overtuigde christenen.
Vrijdag 14 mei H. MATHIAS, apostel. Patroon van onze kerk en parochie.
8.30 u. H. mis t.i.v. alle parochianen
Mathias werd gekozen om de leeg gekomen plaats van Judas in te nemen. Deze had
na zijn verraad van Jezus zelfmoord gepleegd. Mathias is de enige apostel die aan
onze kant van de Alpen – in Trier – begraven ligt. Hij wordt meestal afgebeeld met
een bijl, het wapen waarmee vermoord werd.
Zondag 23 mei: PINKSTEREN: Feest van de Heilige Geest
Pinksteren herdenkt de nederdaling van de Heilige Geest Gods over de apostelen
en de Kerk.
De kracht van de pinksterervaring was zó sterk, dat velen het beschouwen als het
begin van de Kerk.
De evangelist en apostel Johannes schrijft in zijn 6e hoofdstuk:
‘Het is de geest die levend maakt, het vlees is van geen nut’.
Het is de Geest die ons door het doopsel doet herboren worden in God,
door Hem worden onze zonden vergeven, door Zijn kracht worden in de
H. Mis brood en wijn Lichaam en Bloed van Christus, Hij transformeert ons van
aardse naar hemelse mensen.
Dezelfde Geest die Jezus uit de dood deed opstaan zal ook ons doen delen
In de nieuwe wereld waarvan Christus de schepper is.
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GEBED BIJ PINKSTEREN
Schenk ons uw geest van wijsheid
die ons van eigenwijsheid zuivert.
Uw geest van verstand
die ons behoedt voor onverstand.
Uw geest van raad
die alle radeloosheid wegneemt.
Uw geest van sterkte
die onze zwakheid te hulp komt.
Uw geest van kennis
die ons bevrijdt van onevenwichtigheid.
Uw geest van godsvrucht
die ons vanuit God doet spreken
U geest van vreze
die ons respect geeft voor U
en de ander.

PRIESTERWACHTDIENST VOOR
NOODGEVALLEN
Als de eigen priesters niet beschikbaar zijn,
bel dan verpleegkliniek Larisa, tel. 3590670
OPGEVEN INTENTIES VOOR het
VOLGENDE PAROCHIEBLAD
Intenties voor het volgende parochieblad
graag doorgeven vóór vrijdag 22 mei aan het
betreffende parochiekantoor 043-3212082
of parochiebureau@sintservaas.nl Maandag
tot en met Vrijdag tussen 9.00 – 12.30 uur:
St. Matthijs: 043-3213303 of 043 3255167
15

Priesters:
Pastoor-Deken J. Dautzenberg
Kapelaan Austin Joseph
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: parochiebureau@sintservaas.nl

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: pieternel.coenen@sintservaas.nl

Stipendia:
Banknummer
NL92 INGB 0679 5655 23
t.n.v. Kerkbestuur St.Servaas

Sint Matthijs (VAN DEUR TOT DEUR)

Financiën

Pastoor G.H.A. Hover
Parochiebureau St. Matthijs
Maastrichter Pastoorstraat 10
6211 BV Maastricht
Tel. 043-321 33 03

Rek.no. van Mathias:
IBAN NL05INGB0001045396

Koster Vincent Kranen
Maastrichter Pastoorstraat 12a
6211 BV Maastricht
Tel. 043-325 51 67
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Uw bijdrage is welkom op:
postbank: NL09 INGB 0001024275
of op banknummer:
ING: NL86 INGB 0679510729
onder vermelding van: Kerkbijdrage St.Servaas

