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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,
ieder op zijn eigen manier.
Johannes, vol gevoel, ziet en gelooft.
Petrus probeert te begrijpen, vergeefs;
dat komt later pas, na vijftig dagen.
En dan die derde, een vrouw!
Maria van Magdala, zij weet,
wat zij gezien heeft.
Hem 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 schrijfster
F. Dekkers uiting aan de subtiele weg
van het geloof. Ieder heeft zo zijn eigen
weg. De eerste leerlingen en ook wij,
eeuwen later. Pasen laat niets en niemand koud, ook al duurt het soms lang.
Gun jezelf en de ander 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. En laat onze parochies gemeenschappen van levend geloof zijn.
Mede namens alle collegae en kerkbestuursleden, alsook de kosters en redactie Wens ik u allen een zalig Paasfeest
toe,
Deken John Dautzenberg

De Roep van Joep
Het is een beetje vreemd om als Bordercollie te schrijven dat ik iets niet begrijp.
Maar het is écht zo; ik begrijp het niet of beter gezegd; ik begrijp het niet meer.
Ruim twee jaar heeft de onze wereld uitgezien naar een coronavrije maatschappij.
Het blijkt een illusie om corona de wereld uit te krijgen maar je kunt er wel mee
leren leven, er rekening mee te houden en je leven erop aan te passen. In die
aanpassing past totaal geen oorlog; bewust kiezen voor de aanval op onschuldige
mensen, vluchtende mensen het leven nog zwaarder maken, strijden zonder overwinning, enkel en alleen verliezers. Ik begrijp het niet.
Evenmin begrijp ik dat de Palmpasenprocessie over het Vrijthof dit jaar verschoven wordt omdat de organisatie van de start van de Amstel Goldrace al alle
plannen gereed heeft. Een combinatie op hetzelfde moment - al zou het uit
protest zijn – is de kerk en het geloof niet waardig. Hoe is het mogelijk dat onze
stad dit toelaat?
Nog meer onbegrip maakt zich van mij meester wanneer ik hoor dat onze gewaardeerde Oranjevereniging, die haast 75 jaar op rij bij ieder Koninginnedag een
prachtig programma met vlaggenparade presenteerde en onze stad een oranje
gloed bezorgde nu, bij de organisatie van de dag dat koning Willem Alexander
zélf onze mooie stad bezoekt , niet wordt gekend? Evenmin begrijp ik de keuze
van de organisatie om de Raad van Kerken, die toch ieder jaar een feestelijke en
gewaardeerde oecumenische gebedsdienst voor Koning en volk houdt, hierin te
kennen noch uit te nodigen.
Wél hoor ik dat er een soort kapelaan opdraaft die onze koning de weg door
Maastricht zou moeten wijzen. Of deze kapelaan Odekerken écht weet hoe de
Limburgse Strik op zijn rug gebonden wordt blijft mij benieuwen. Eerder denk ik
dat hij verstrikt raakt in een sluwe reclame voor de komende musical. “ Een slecht
begin, Erik Odekerke!” ….hoor ik de engelbewaarder kreunen.
In onze stad, de hoofdstad van onze provincie nog wel, van waaruit het christelijk
geloof eeuwenlang een weg vond naar talloze mensen, een stad waar het graf
van Sint Servaas door de eeuwen heen door miljoenen pelgrims werd bezocht,
wonen en werken nog steeds zo’n 20 priesters, 5 leiders van andere christelijke
geloofsgemeenschappen en talrijke religieuze broeders en zusters. Is het dan
nodig om een acteur te laten aantreden om op ludieke manier te verwijzen naar
deze rijke historie en hedendaagse vitaliteit? Ik begrijp het niet! U wel?
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Maastricht, waar kom je vandaan? Maastricht, wie ben je geworden?
Vanuit mijn mand kijk ik op naar een kruis aan de wand. Het is een heel groot
kruis. Het hing er al toen ik samen met mijn baasje hier op de dekenij kwam
wonen. Het corpus hangt diep voorovergebogen. “ Het is volbracht. Hij gaf de
Geest”. Het kruisbeeld roept vragen op. Veel blijft onbeantwoord. Ook het waarom! Maar er komt ook bezinning en inkeer op gang. Begrijpen kan ik dit alleen
wanneer ik ook luister naar die andere woorden, verderop uit de Heilige Schrift,
wanneer de verrijzenisengel aan het woord is; “ Hij is niet hier, Hij is verrezen.”
Ik houd mijn adem in, sluit mijn ogen en prevel …”Heer, van alzo veer, komt ons
in de doodse duisternis te hulp, geef ons nieuw licht. Laat Uw Verrijzenis ons pad
verlichten. Ons hemels vaderhuis wacht maar laat ons toch ook nog even thuis
zijn in ons mooie Maastricht, met onze eigen, mooie gebruiken die getuigen zijn
van een levendig geloof ”.
Uit dat andere dagboek van een échte herdershond,       d’r Joep

Vastenactie 2022. Uw bijdrage zal zeer gewaardeerd worden!
Het kerkbestuur wil tijdens de Vastenactie dit jaar geld inzamelen om onze oud
kapelaan Marc Hooijschuur te ondersteunen bij zijn werk op Bonaire.
Hij is daar werkzaam als pastoor van de parochie van O.L. Vrouw van Coromoto
en als geestelijk verzorger voor de gedetineerden in Caribisch Nederland.
Door de grote werkloosheid en ondermaatse sociale voorzieningen is er veel
armoede en worden gezinnen en maatschappelijke structuren ontwricht. Als voorbeeld vertelde Marc Hooijschuur het verhaal van een alleenstaande moeder die
werkte om haar dochter te laten studeren. Door de economische crisis is de moeder ontslagen en heeft de dochter haar studie moeten staken omdat de studiekosten niet meer betaald kunnen worden. “Zo komen de mensen nooit vooruit” zei
Marc Hooijschuur “want ze worden steeds weer teruggeworpen door omstandigheden waar ze niets aan kunnen doen”.
Als parochiepriester probeert Marc Hooijschuur de mensen naast catechese en
bediening van de H. Sacramenten ook een opvang te bieden en mensen te bemoedigen om zo een gemeenschap op te bouwen waarin mensen weer voor elkaar
kunnen opkomen en voor elkaar zorgen.
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Het geld dat wij inzamelen komt rechtstreeks aan de parochie ten goede en zal
worden gebruikt om een oude ruimte op te knappen en te verbouwen tot parochiehuis (beter: parochiezaal). Daar kunnen mensen overdag samenkomen en tot
rust komen en hopelijk ook een voedselvoorziening op touw zetten. Na schooltijd
kunnen dan de kinderen daar worden opgevangen en die kunnen daar ook catechese krijgen (voorbereiding Eerste Communie, Vormsel).
Om de ruimte goed te kunnen gebruiken is er vanwege het klimaat een airco nodig
maar er moet ook geschilderd worden en er moet meubilair komen. De parochie
heeft geen geld om dit allemaal te bekostigen.
Het kerkgebouw is ruim 60 jaar oud en er is nauwelijks onderhoud aan gepleegd.
Zo zijn de raamkozijnen rot en moeten die worden gerepareerd en soms vernieuwd. Daarvoor heeft de parochie zelf al de helft van het benodigde bedrag
ingezameld maar er is nog € 3.000,- nodig om alle ramen te herstellen.
Kortom, er is nog veel te doen aan kerk en parochiezaal voordat de parochie weer
goed kan functioneren. Het kerkbestuur wil tijdens de Vastenactie daarvoor de
geldelijke middelen inzamelen en dan aan Marc Hooijschuur beschikbaar stellen. Wij
vragen om met uw financiële bijdrage te helpen.
U kunt uw bijdrage leveren door een bedrag over te maken op bankrekening nummer NL 15 INGB 0679 4602 09 t.n.v. Kerkbestuur Basiliek van Sint
Servaas of uw bijdrage deponeren in de offerblok achter in de kerk, Vastenaktie
Van harte bevelen wij de Vastenaktie bij U aan.
Dank U !
Het Kerkbestuur
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Mededelingen voor de Goede Week !
De Palmprocessie met kinderen vindt op Zaterdag 9 april plaats en wel om 16.30
uur vanaf de St. Jan.
Met Palmpasen is de H. Hoogmis om 11.00 uur. Dit tijdstip hangt samen met de
start van de Amstel Goldrace die op het Vrijthof gehouden wordt. Naast de Cappella Sancti Servatii zal ook de Koninklijke Harmonie Ster van Maastricht o.l.v. Tim
Aerdt haar medewerking verlenen.
De Palmtakken worden in de Pandtuin
uitgedeeld, vandaar vertrekt de processie naar de basiliek waar de heilige Mis
wordt voortgezet.
Op Witte Donderdag, Goede Vrijdag
en Paaszaterdag kan er bij een uitvaart
geen eucharistie gevierd worden. De
uitvaart zal dan uit een gebedsdienst
bestaan. Gelieve hier rekening mee te
houden.
WITTE DONDERDAG
Op deze dag wordt het Laatste Avondmaal herdacht en tevens dus de instelling van
de Eucharistie. Vanaf het ‘Glorie-gezang’ in deze Mis zullen de klokken zwijgen tot de
Paasnacht.
NACHTELIJKE WAKE
Aansluitend aan de Heilige Mis op Witte Donderdag, waarbij de instelling van de
Eucharistie gevierd wordt, volgt de nachtelijke wake bij het Allerheiligste. Indachtig
de donkere en 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 het parochiekantoor.
PAASCOMMUNIE – ZIEKENCOMMUNIE
Op Paaszaterdag vanaf 10 uur wordt aan zieken en thuiszittenden de Paascommunie gebracht. Mocht u de H. Communie willen ontvangen, laat u dit dan weten:
Parochiekantoor Sint Servaas: tel. 3212082 (10.00-12.00 uur)
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Easter Vigil 2022
Op verzoek van onze bisschop Mgr Harrie Smeets zal er dit jaar in het centrum van
Maastricht ook een bijzondere nachtwake plaatsvinden in verschillende kerken van
de binnnestad. Deze wake die om 2.00 uur begint in de Onze Lieve Vrouwebasiliek is met name bedoeld voor studenten en jongvolwassenen. Er zal hoofdzakelijk
Engels gesproken en gezongen worden. Hoofdcelebrant is de vicaris-generaal Harry
Quaedvlieg. Start bij de O.L.Vrouwe, dan naar Wijck en vandaar naar de St. Servaas aankomst tegen 4.30 uur, gevolgd door een paasontbijt in de Kanunnikenkelder.
Opgave o.a. via parochiekantoor.
De Servaasweek:
Traditiegetrouw wordt op de zondag voor de feestdag van Sint Servaas de Bronprocessie gehouden; een feestelijke opening van de jaarlijkse Servaasweek. Dat jaar
kan het Goddank weer. We hebben er allen naar uitgezien. Vanaf het plein voor de
Theresiakerk zal de processie zich vanaf 10.00 uur richting de bron begeven, voorafgegaan door Harmonie Sint Servatius. Bij de Bron zal de Heilige Mis worden opgedragen door onze deken. Dit jaar zal bij de bron de Cappella Sancti Servatii, onder
leiding van Hans Heykers zingen. Natuurlijk hopen we op goed weer. Het zal een
prachtig begin zijn van de jaarlijkse Servaasweek. U sluit toch zeker aan?
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Voor de kerkgangers die niet mee naar de Bron kunnen trekken is er een leesmis
om 9.00 uur in de Basiliek.
Om 17.00 uur wordt het avondgebed in de basiliek gezongen. Bij deze gelegenheid
worden de plechtige Middeleeuwse vespers gezongen door de Schola o.l.v. Hans
Heykers. Hierna volgt aanbidding van het Allerheiligste.
Om 18.00 uur is de Engelstalige Mis.
De Dekenale viering is op Vrijdag 13 mei.
Om 17.30 uur worden wederom de middeleeuwse gregoriaanse Vespers
van het Hoogfeest van Sint Servaas gezongen door de Schola.
Om 19.00 is de plechtige hoogmis bij gelegenheid van de Sterfdag van Sint
Servaas, patroon van ons dekenaat en onze parochie.
Pelgrimeren naar de bron van Sint Servaas op 14 mei 2022
In het kader van de Servaasweek organiseert de Servaasbasiliek op 14 mei 2022
een pelgrimstocht met als motto “Servaas bron van leven”.
Startpunt van onze pelgrimstocht is de bron van Sint Servaas bij de Servaasbasiliek.
De tocht voert ons langs diverse interessante plekken in Maastricht, waar door een
gids een korte toelichting zal worden gegeven.
Doel van onze tocht is de bron van Sint Servaas in het Jekerdal; de plek waar
volgens de legende Servaas met zijn bisschopsstaf een kruisteken op de bodem
maakte waarna er een bron ontstond. Pelgrims konden hier hun dorst lessen of
water mee naar huis nemen.
Onze tocht eindigt weer bij de Servaasbasiliek, waar de mogelijkheid wordt geboden het graf van Sint Servaas te bezoeken. Na afloop wordt er voor koffie gezorgd.
Lengte van de tocht: 7,5 km
Start: Verzamelen om 10 uur bij de Servaasfontein. Start is om 10.30 uur en rond
13.30 uur zijn we weer terug bij de Basiliek.
Deelname is gratis, aanmelding is niet noodzakelijk.
14 mei is er een concert van Studium Chorale bij gelegenheid van hun
50e-jarig bestaan 20.00 uur.
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Stadsprocessie:
Op 15 mei vertrekt na de Plechtige Hoogmis van 10.00 uur, na twee jaar
weer de stadsprocessie door de straten. Er is gekozen voor een andere
route en die is als volgt: Henric van Veldekeplein, St. Servaasklooster,
Bouillonstraat, Ezelmarkt, Looiersgracht, Grote Looiersstraat, Achter de
Molens, Witmakersstraat ,Cortenstraat , O.L.V. plein met plechtige afsluiting in de O.L.Vrouwe Basiliek.
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KERKDIENSTEN BASILIEK SINT SERVAAS
van 10 april 2022 t/m 29 mei 2022
Zondag 10 april: Palmzondag van
het lijden van Christus. St.
Vincentiuscollecte
11.00 uur William en Jeanne DassenKroll; Gerald Dolders; Zrs. Arme
Kind Jezus; Jrd: Herman v/d Molen;
18.00 Engelstalige Mis
Maandag 11 april: in de Goede week
8.15 Aanbidding
9.00 H. Mis: t.e.v. St. Servaas; Zr.
Margarita;
9.45 Rozenkrans in de Dagkapel
Dinsdag 12 april: in de Goede Week
8.15 Aanbidding
9.00 H. Mis: t.e.v. St. Servaas
9.45 Rozenkrans in de Dagkapel
Woensdag 13 april: in de Goede Week
8.15 Aanbidding
9.00 H. Mis; Biddende Moeders,
Congregatie Liefdezusters Carolus
Borromeüs;
9.45 Rozenkrans in de dagkapel
18.00 Taizé-gebed

Donderdag 14 april: WITTE
DONDERDAG in de Goede
Week:
19.00 Paastriduum AVONDMIS
VAN WITTE DONDERDAG
m.m.v. de CAPPELLA en de
BROEDERSCHAP van 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.
Vrijdag 15 april: GOEDE VRIJDAG,
Van het lijden en sterven van de
Heer (eerHeerverplichte vastenen onthoudingsdag)
15.00 GOEDE VRIJDAG LITURGIE met
de SCHOLA (Gregoriaans):
- Woorddienst
- Kruisverering
- Communiedienst
Na de viering is er
BIECHTGELEGENHEID
19.30 KRUISWEG door de stad, start
op het Vrijthof.
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Zaterdag 16 april:
PAASZATERDAG / STILLE
ZATERDAG geen H. Mis om 9.00 uur
De Kerk verblijft bij het graf van de
Heer en ziet uit naar de verrijzenis.
PAASTIJD
HEILIGE PAASNACHT
21.00 PLECHTIGE PAASWAKE met de
Schola (Gregoriaans)
- 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;
Tijdens het Gloria luiden alle
klokken incl. Grameer.

Met Pasen wordt er bij de deur
gecollecteerd om onze misdienaars
en acolieten te bedanken met een
gezellig uitstapje.
Zondag 17 april PAASZONDAG –
VERRIJZENIS VAN DE HEER
Grameer luidt de dagmis van Paaszondag
in.
10.00 Hoogmis met Cappella: Ouders
Leseur-Jansen; José en Tjitske NijstHoogland; Boy Olivers; Hub en Els
Hameleers-Kohl en zoon Leon;
Coen van Thor; uit dankbaarheid
een misintentie voor Lies Gruisen;
Jrd: ouders van Lijf-van der
Beesen; Jrd: Jean Hendrix en Lenie
Hendrix-Slangen en voor Opa en
Oma Slangen-Haenen;
18.00 Engelstalige Mis
Maandag 18 april 2e PAASDAG
10.00 Hoogmis met Cappella: t.e.v. St
Servaas;
Om zegen over onze parochies;
Dinsdag 19 april: onder het octaaf van
Pasen
8.15 Aanbidding
9.00 H. Mis: t.e.v. St. Servaas;
9.45 Rozenkrans in de Dagkapel

De Heer is verrezen. Alleluia.
Zalig Pasen
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Woensdag 20 april: onder het octaaf
van Pasen
8.15 Aanbidding
9.00 H. Mis; Biddende Moeders,
Congregatie Liefdezusters Carolus
Borromeüs;
9.45 Rozenkrans in de dagkapel
18.00 Taizé-gebed

Donderdag 21 april: onder het octaaf
van Pasen
8.15 Aanbidding
9.00 H. Mis voor de zieken
9.45 Rozenkrans in de dagkapel
Vrijdag 22 april: onder het octaaf van
Pasen
8.15 Aanbidding
9.00 H. Mis voor de vrede en de
vluchtelingen
9.45 Rozenkrans in de dagkapel
Zaterdag 23 april: onder het octaaf
van Pasen
8.15 Aanbidding
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 en bidden bij de
Noodkist
Zondag 24 april: 2e Zondag van
Pasen, Beloken Pasen en
zondag van de goddelijke
Barmhartigheid
10.00 Hoogmis met m.m.v. de Cappella;
Dhr en Mevr. Mouren-Wittelings;
Zr. Margarita; Gerald Dolders; 6e
Jrd: Dré Cöbben
17.00-18.00 Aanbidding en bidden bij de
Noodkist
18.00 Engelstalige Mis
Maandag 25 april: H. Marcus,
evangelist
8.15 Aanbidding
9.00 H. Mis: t.e.v. St. Servaas
9.45 Rozenkrans in de Dagkapel

Dinsdag 26 april:
8.15 Aanbidding
9.00 H. Mis: t.e.v. St. Servaas;
overledenen van de fam. LeseurJansen;
9.45 Rozenkrans in de Dagkapel
Wat doen
Woensdag 27 april: H. Petrus
Canisius, priester en kerkleraar.
Koningsdag
8.15 Aanbidding
9.00 H. Mis; Biddende Moeders,
Congregatie Liefdezusters Carolus
Borromeüs;
9.45 Rozenkrans in de dagkapel
18.00 Taizé-gebed
Donderdag 28 april:
8.15 Aanbidding
9.00 H. Mis voor de zieken
9.45 Rozenkrans in de dagkapel
Vrijdag 29 april: H. Catharina van
Siena, patrones van Europa
8.15 Aanbidding
9.00 H. Mis voor de vrede
9.45 Rozenkrans in de dagkapel
Zaterdag 30 april:
8.15 Aanbidding
9.00 H. Mis: Biddende Vaders
9.45 Rozenkrans in de dagkapel
17.00-18.00 aanbidding en bidden bij de
Noodkist*
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Zondag 1 mei: 3e Zondag van
Pasen. Concert in de Basiliek
georganiseerd door het Graf van
St. Servaas.
10.00 Hoogmis met m.m.v. de Cappella;
Servaasfamilie; Jrd: ouders
Poelaert-Deremince; Jrd: ouders
Jacobs-Vleugels;
12.30 Doop Elise Reinders
16.00 Concert in de Basiliek
18.00 Engelstalige Mis
Maandag 2 mei: H. Athanasius
8.15 Aanbidding
9.00 H. Mis: t.e.v. St. Servaas
9.45 Rozenkrans in de Dagkapel
Dinsdag 3 mei: HH. Filippus en
Jakobus, apostelen
8.15 Aanbidding
9.00 H. Mis: t.e.v. St. Servaas
9.45 Rozenkrans in de Dagkapel
Woensdag 4 mei: Dodenherdenking
8.15 Aanbidding
9.00 H. Mis; Biddende Moeders,
Congregatie Liefdezusters Carolus
Borromeüs; voor de vrede
9.45 Rozenkrans in de dagkapel
18.00 Taizé-gebed *

Met Jezus is
het elke dag
bevrijdingsdag!
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Donderdag 5 mei: Bevrijdingsdag
8.15 Aanbidding
9.00 H. Mis uit dankbaarheid
9.45 Rozenkrans in de dagkapel
19.00 Engelstalige Mis
Vrijdag 6 mei: 1e Vrijdag v/d maand.
De H. Communie wordt gebracht naar
zieken en thuiszittenden
8.15 Aanbidding
9.00 H. Mis: t.e.v. St. Servaas; Vick en
Madeleine Sonneville;
9.45 Rozenkrans in de Dagkapel
Zaterdag 7 mei:
8.15 Aanbidding
9.00 H. Mis: Biddende Vaders; Josephine
Vrijhoeven van Deurse;
9.45 Rozenkrans in de dagkapel
9.45 -10.15 Biechtgelegenheid in de
biechtkapel
17.00-18.00 aanbidding en bidden bij de
Noodkist*
Zondag 8 mei: 4e Zondag van Pasen.
St Vincentiuscollecte
09.00 Leesmis in de Basiliek
10.00 uur start de bronprocessie alwaar
bij de Bron om 11.00 uur de H.
Mis wordt opgedragen
17.00 Middeleeuwse Vespers
18.00 Engelstalige Mis
Maandag 9 mei:
8.15 Aanbidding
9.00 H. Mis: t.e.v. St. Servaas
9.45 Rozenkrans in de Dagkapel

Dinsdag 10 mei:
8.15 Aanbidding
9.00 H. Mis: t.e.v. St. Servaas;
Grootouders Leseur-Cortleven;
9.45 Rozenkrans in de Dagkapel
Woensdag 11 mei:
8.15 Aanbidding
9.00 H. Mis; Biddende Moeders,
Congregatie Liefdezusters Carolus
Borromeüs;
9.45 Rozenkrans in de dagkapel
18.00 Taizé-gebed *
Donderdag 12 mei: Wijding St.
Servaas Basiliek
8.15 Aanbidding
9.00 H. Mis voor de zieken
9.45 Rozenkrans in de dagkapel
Vrijdag 13 mei: H. Servatius; Dekenale
viering in de Basiliek
8.15 Aanbidding
9.00 H. Mis: t.e.v. St. Servaas; Zr
Margarita; Ouders Leseur-Jansen;
9.45 Rozenkrans in de Dagkapel
17.30 Middeleeuwse Vespers
19.00 Dekenale viering
Zaterdag 14 mei: H. Mattias, apostel
8.15 Aanbidding
9.00 H. Mis: Biddende Vaders
9.45 Rozenkrans in de dagkapel
17.00-18.00 aanbidding en bidden bij de
Noodkist

Zondag 15 mei: 5e van Pasen;
Stadsprocessie
10.00 Hoogmis met m.m.v. de Cappella;
Deken Hanneman; ouders LeseurJansen; Fam. Bouvrie-Moermans;
Pastoor Hommes; Hub en Els
Hameleers-Kohl; : Jrd: Florence
Schoenmaeckers;
17.00-18.00 Aanbidding en bidden bij de
Noodkist
18.00 Engelstalige Mis
Maandag 16 mei:
8.15 Aanbidding
9.00 H. Mis: t.e.v. St. Servaas
9.45 Rozenkrans in de Dagkapel
Dinsdag 17 mei:
8.15 Aanbidding
9.00 H. Mis: t.e.v. St. Servaas
9.45 Rozenkrans in de Dagkapel
Woensdag 18 mei:
8.15 Aanbidding
9.00 H. Mis; Biddende Moeders,
Congregatie Liefdezusters Carolus
Borromeüs;
9.45 Rozenkrans in de dagkapel
18.00 Taizé-gebed *
Donderdag 19 mei:
8.15 Aanbidding
9.00 H. Mis voor de zieken
9.45 Rozenkrans in de dagkapel
Vrijdag 20 mei:
8.15 Aanbidding
9.00 H. Mis; Fam. Dassen-Kroll;
9.45 Rozenkrans in de dagkapel
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Zaterdag 21 mei:
8.15 Aanbidding
9.00 H. Mis: Biddende Vaders
9.45 Rozenkrans in de dagkapel
17.00-18.00 aanbidding en bidden bij de
Noodkist
Zondag 22 mei: 6e Zondag van Pasen
10.00 Hoogmis met m.m.v. de Cappella
18.00 Engelstalige Mis
Maandag 23 mei:
8.15 Aanbidding
9.00 H. Mis: t.e.v. St. Servaas
9.45 Rozenkrans in de Dagkapel
Dinsdag 24 mei:
8.15 Aanbidding
9.00 H. Mis: t.e.v. St. Servaas; Vick en
Madeleine Sonneville.
9.45 Rozenkrans in de Dagkapel
Woensdag 25 mei:
8.15 Aanbidding
9.00 H. Mis; Biddende Moeders,
Congregatie Liefdezusters Carolus
Borromeüs;
9.45 Rozenkrans in de dagkapel
18.00 Taizé-gebed *
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Donderdag 26 mei: Hoogfeest
Hemelvaart van de Heer
10.00 H. Mis voor de Communicantjes
en hun ouders, familie en parochie
Vrijdag 27 mei:
8.15 Aanbidding
9.00 H. Mis voor de vluchtelingen
9.45 Rozenkrans in de dagkapel
Zaterdag 28 mei:
8.15 Aanbidding
9.00 H. Mis: Biddende Vaders; Miets
Dassen;
9.45 Rozenkrans in de dagkapel
17.00-18.00 aanbidding en bidden bij de
Noodkist
Zondag 29 mei: 7e Zondag van Pasen
10.00 Hoogmis met m.m.v. de Cappella;
Ouders Leseur-Cortleven
17.00-18.00 Aanbidding en bidden bij de
Noodkist*
18.00 Engelstalige Mis

Afscheid pastoor van den Berg
Enkele weken geleden kondigde pastoor van den Berg zijn emeritaat en vertrek
uit Maastricht aan. Kort daarna werd de pastoor met spoed in het ziekenhuis
opgenomen. Momenteel herstelt hij gaandeweg. Laten we hopen en bidden dat de
gezondheid van de pastoor het toelaat om op 5 juni te kunnen vieren zoals gepland.
Op het moment dat de pastoor werd opgenomen en duidelijk werd dat zijn herstel
wel langere tijd in beslag zou nemen zijn onze deken en kapelaan Nicholas bereid
gevonden om de diensten in de Sint Jozefkerk en de Theresiakerk overnemen, zij het
met kleine aanpassing van tijd. De mistijden zijn vanaf 28 maart als volgt:
Zaterdagavond om 17.30 uur H. Mis Sint Jozef, 19.00 uur Sint Annakerk.
Zondagmorgen om 10.00 uur in de Sint Annakerk en om 11.30 uur (!) in de
Theresiakerk.
Wij wensen de pastoor alle goeds en voor dit moment een goed herstel.

VERHUIZING
Bent u verhuisd? Heeft u een nieuw mailadres?
Geef dat dan a.u.b. ook door aan het betreffende parochiekantoor:
043-3212082 dagelijks tussen 10.00-12.30 uur parochiebureau@sintservaas.nl

Ontvallen zijn ons:
Mevr. Nieke Wigny-Crombach
Mevr. Annie-Willems-Wijler
Dhr. Albert Joannes Bringmans
Dat ze mogen rusten in vrede
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Priesters:
Pastoor-Deken J. Dautzenberg

Kapelaan N. Pethuru

Kapelaan Austin Joseph

Pastorie St. Anna-Lambertus

Pastorie St. Servaas

Dr. van Kleefstraat 12, 6217 JJ Maastricht

Keizer Karelplein 3, 6211 TC Maastricht

tel. 043-343 29 29

Tel. 043-321 20 82

Sint Servaas

Financiën

Parochiebureau St. Servaas

Kerkbijdrage

Keizer Karelplein 4

Administrateur Mevr. M. Brans Brabant

Tel. 043-321 20 82
Maandag t/m vrijdag 10.00-12.30 uur

Tel. 06-25 06 67 43

Mail: parochiebureau@sintservaas.nl

Uw bijdrage is welkom op:

Website

of op banknummer:

www.sintservaas.nl

postbank: NL09 INGB 0001024275
ING: NL86 INGB 0679510729
onder vermelding van: Kerkbijdrage St.Servaas

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
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