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Schouwen en ontwaren…

In de vroege ochtend, vanaf 8.15 uur wordt iedere weekdag in de Servaasbasiliek het Allerhei-
ligst Sacrament uitgesteld. Gelovigen, oud én jong, schuiven rustig in de bank en knielen, bidden, 
vertoeven bij de Heer, schouwen en ontwaren Hem, die in het heilig Sacrament aanwezig is.  
Kort voor 9.00 uur wordt de sacramentele zegen gegeven. Een klein uurtje van rust én overgave, 
een tijd van aanbidding en eerherstel; een tijd van geven en ontvangen. Gun Hem en jezelf deze 
tijd. Stilstaan, stilzitten, is geen verloren tijd.
 Processies kunnen helaas niet uittrekken, maar wij kunnen wel naar Hém trekken. De kerk is 
open. Je zult versteld staan hoeveel mensen naar Hem getrokken werden, hoeveel weldaden zij 
ontvingen, met wat voor kracht en troost zij bij Hem vandaan gingen. In de nagalm van het Pink-
sterfeest wordt op de tweede donderdag of de zondag erna Sacramentsdag gevierd. Gods na-
bijheid, iedere dag opnieuw, in de heilige Communie. Momenten van schouwen en ontwaren…
Voor de kleintjes onder ons zijn er ook grote dagen aanstaande; op 6 juni  en 25 juli zullen de 
communicantjes in de Anna-Lambertusparochie hun eerste heilige Communie ontvangen. Op 
18 juli zullen de kinderen van de Theresia en Josephparochie in de Annakerk de Eerste heilige 
Communie vieren. En op 17 juli en 18 september zal in de Sint Servaasbasiliek Eerste heilige 
Communie gevierd worden. De keuze voor late data hangt samen met de coronamaatregelen, 
in goed overleg met de ouders. Het Heilig Vormsel voor kinderen van meerdere parochies zal 
in Malberg gevierd worden op 10 juli 2021. Ook de kleinsten, en misschien zij nog eerder, weten 
Jezus te ontdekken…
Wij vieren de sacramenten als tekenen van Gods liefde en aanwezigheid onder ons. Wij schou-
wen en ontwaren, in de liturgie en daarbuiten. Mogen wij allen de kracht ervan ondervinden. 
Proficiat aan alle communicantjes, vormelingen en een ieder die wil leven van Gods genade,
                                                                      Veel inspiratie gewenst, Deken John Dautzenberg
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De Roep van Joep

Mijn vreugde kon nauwelijks op toen ik hoorde dat paus Franciscus dit jaar 
2020/2021 tot ‘Jozefjaar’ uitriep. Dat is alweer een half jaar geleden. Zo is een half 
jaar verstreken, maar er is dus ook nog een half jaar te gaan. Als u het prachtige 
Jozefbeeld op het priesterkoor of elders in de kerk nog niet gezien hebt, dan wordt 
het tijd. Alle beelden stralen een zekere sereniteit uit en tegelijkertijd kracht en 
vertrouwen. En dat is precies waar Jozef voor stond; sereen en krachtig. Op hem 
kun je vertrouwen.
Ik ben blij en dankbaar dat ik naar Jozef genoemd ben. Mijn baasje zegt dat die naam 
bij mij past. Sereen en krachtig! Als we alleen zijn fluistert hij andere, lieve woordjes 
in mijn oren. Een andere keer zegt hij plechtig “Jozef, koom! Ik weet gelijk wat hij 
bedoelt en in welke stemming hij verkeert. En weet ik wat ik moet doen. En zo heb 
ik heel veel namen bij heel verschillende mensen.
Ook de echte Jozef is zoiets niet vreemd. Maria zal hem anders aangesproken 
hebben dan Jezus. De mensen na hen hebben de hulp van Jozef steeds met andere 
namen ingeroepen. Zo ontstond er een lange reeks van namen, een litanie. De 
litanie van Jozef is al uit 1909  en werd op 1 mei j.l. uitgebreid met zeven nieuwe 
aanroepingen. De aanroepingen komen uit teksten van een kerkvader en recente 
pausen. Wat dacht je van Jozef als  ‘Beschermer van de Verlosser’, ‘Dienaar van 
Christus’, ‘Dienaar van het Heil’. Of van  ‘Steun in moeilijkheden’, ‘Patroon van de 
vluchtelingen’, ‘Patroon van de lijdenden’ en ‘Patroon van de armen’? Steeds weer 
andere mensen zullen zich herkennen in deze aanroepingen en zich nog meer dan 
voorheen verlaten op hun hemelse vriend Sint Jozef, dit jaar al 150 jaar ‘patroon 
van de universele kerk.
Ik hoor de litanie graag bidden. Het is dan heel stil in huis, een kaarsje brandt bij het 
beeld en je voelt wat er gebeurt; er groeit vertrouwen en rust, sereen en krachtig. 
Ja, zelfs bij gebed bij een ‘slapende Jozef ’ ontdek en ervaar je zijn waakzaamheid. Bij 
de balie van de schatkamer kun je binnenkort zo’n beeld kopen.
                                                                    Veel vertrouwen, d’r Joep

Adoro te devote, latens Deitas,
Quae sub his figuris verelatitas;

Tibi se cor meum totum subjicit,
Quia te comtemplans totum deficit.

Jésu, quem velatum nunc aspicio,
Oro fiat illud quod tam sitio.
Ut te revelata cernens facie,
visu sim beatus tuae gloriae.

 Jezus, die ik nu nog onder sluiers zie,
Wanneer zal geschieden, waar ik zo naar dorst?

Dat ik, U ontwarend met onthuld gelaat,
Zalig wordt door ’t schouwen van uw heerlijkheid? Amen
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Laat ons bidden
Almachtige God,
Gij hebt aan de heilige Jozef de taak
gegeven om als trouwe dienaar
te waken over het begin van uw heilswerk. 
Geef dat uw kerk, op zijn voorspraak, 
altijd zorg draagt voor de voltooiing van dit mysterie.
Door Christus onze Heer.  

Amen

Oud én jong, priesters voor eeuwig!
De priesterwijding van Austin Joseph en Danny Horsch door Mgr. Drs. Harrie Smeets 
op 29 mei 2021 is in de Christoffelkathedraal te Roermond. Deze viering is besloten 
maar kan online gevolgd worden.
Op zondag 30 mei zal kapelaan Austin  zijn 1e H. Mis opdragen in de Basiliek van St. 
Servaas om 10.00 uur. een Heilige Mis met een Indiaas tintje. Dat mag! Door Covid 
19 werd zowel de diakenwijding als de priesterwijding van kapelaan Austin verplaatst 
naar Nederland. het was een ingrijpende verandering. Maar Austin nam het zoals het 
kwam en vond daar ook berusting en vreugde in. natuurlijk mist hij zijn familie en 
vrienden uit India maar via moderne techniek zal een en ander mogelijk zijn om elkaar 
te zien tijdens deze Eerste Heilige Mis, waarbij onder normale omstandigheden heel 
wat mensen in India, in zijn grote thuisparochie,  op de been zouden zijn gekomen. Nu 
wordt het anders maar niet minder intens.  Austin heeft vele harten voor zich gewon-
nen, ook hier in ons bisdom, in de parochies waar hij stage liep en zeker in Maastricht. 
Bij deze Eerste Heilige Mis zal tevens feestelijk het 70-jarig priesterschap van pastoor 
Frans Lemmens gevierd worden. Met Pasen zou dit feest eigenlijk gevierd worden 
maar dat ging door omstandigheden niet door. Nu kan het wel. De oudste priester én 
een van de jongste priesters van ons bisdom samen aan het altaar. Pastoor Lemmens 
wordt binnenkort 96 jaar maar is nog 
jong van geest. In het gesprek met ka-
pelaan Austin werd gevraagd naar een 
goede raad voor het priesterleven in 
deze tijd, in ons bisdom. In alle beschei-
denheid vertelde pastoor Lemmens dat 
hij de mensen steeds genomen had zo-
als ze zijn! Dat had veel rust gebracht 
en daarmee had hij veel medewerking 
ondervonden. “Je kunt niet alles naar je 

Gebed is de motor 
van de kerk

Joep

Jozef

PAROCHIEBLAD St. MATTHIAS – ST. HUBERTUS

Agenda bijzondere dagen en H. Missen met persoonlijke intenties

Over MENSWORDING gesproken……………

Terwijl we nu vanwege de ontwikkeling in de medische wetenschap al lang weten dat er vanaf 
de conceptie sprake is van een mens – in wording - , leven we in een wereld waarin velen de 
antieke hersenspinsels weer hanteren. Net als in antieke tijden denken velen dat er pas 
gesproken kan worden van een mens een aantal maanden na de conceptie. 
Vóór die tijd is er, zegt men,  geen sprake van een mens en kan desgewenst de ‘vrucht’ 
verwijderd worden.
En terwijl in vroeger tijden een te vroeg geborene en dus vaak ongedoopte niet in gewijde 
grond begraven mocht worden – hoe verzin je het! - , wordt nu in grote kring aanvaard dat 
kinderen van een gevorderd stadium in de zwangerschap in een pedaalemmer gedeponeerd 
kunnen worden. 
Want nog geen ‘ voltooid mens’. Wanneer is een mens ‘af ‘? Pas wanneer hij de moederschoot 
verlaat, wanneer hij van school gaat, wanneer hij volwassen wordt? 

Velen menen dat pas van een mens gesproken kan worden, wanneer de ‘vrucht’ buiten de 
moederschoot levensvatbaar is. Al dan niet geholpen met vele techniek. Is dat niet een 
vreemde gedachte? Immers ook een kind dat na negen maanden gezond en wel de 
moederschoot verlaat, is zonder intensieve zorg van buitenaf niet levensvatbaar. Dat kan dan 
toch nooit een reden zijn zo’n kind te mogen doden? 
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hand zetten, dat is niet vruchtbaar”. 70 gevulde en welbestede priesterjaren op ver-
schillende plaatsen in ons bisdom onderstrepen de waarheid van deze grondhouding. 
Dat begon al vlak na zijn priesterwijding in 1951. Er was woningnood en in zijn eerste 
parochie als kapelaan was onlangs een jonge vader gestorven. De jonge kapelaan 
werd ondergebracht in het grote gezin van negen kinderen zonder vader. Een van 
de dochters, Bert, bleef de kapelaan terzijde staan toen hij werd overgeplaatst en 
trok met hem mee door het bisdom...jawel, haar leven lang. Bert cijferde zich weg en 
stelde zich in dienst van de kapelaan en latere pastoor en diende op deze wijze de 
Heer en Zijn kerk. Tot vorig jaar, toen Bert na een kortstondig ziekbed stierf. Ook haar 
willen willen zeker dankbaar gedenken in de heilige Mis op 30 mei in de kerk waar 
háár pastoor 70 jaar geleden zijn eerste Heilige Mis opdroeg. 
er zal die dag om 15.00 en om 18.00 uur een heilige Mis door Austin opgedragen 
worden. om 15.00 zullen er collegae aansluiten en om 18.00 zullen bij de Engelse Mis 
voornamelijk studenten zijn. Maar beide Missen zijn toegankelijk. Graag even aanmel-
den bij het Servaasparochiebureau. 
 Wij wensen kapelaan Austin én pastoor lemmens van harte proficiat en Gods zegen. 
De neomistenzegen zal in de weekdagen na de H. Mis van 9.00 uur gegeven worden.

daarmee had hij veel medewerking ondervonden. “Je kunt niet alles naar je hand zetten, dat is 
niet vruchtbaar”. 70 gevulde en welbestede priesterjaren op verschillende plaatsen in ons 
bisdom onderstrepen de waarheid van deze grondhouding. Dat begon al vlak na zijn 
priesterwijding in 1951. Er was woningnood en in zijn eerste parochie als kapelaan was 
onlangs een jonge vader gestorven. De jonge kapelaan werd ondergebracht in het grote gezin 
van negen kinderen zonder vader. Een van de dochters, Bert, bleef de kapelaan terzijde staan 
toen hij werd overgeplaatst en trok met hem mee door het bisdom...jawel, haar leven lang. 
Bert cijferde zich weg en stelde zich in dienst van de kapelaan en latere pastoor en diende op 
deze wijze de Heer en Zijn kerk. Tot vorig jaar, toen Bert na een kortstondig ziekbed stierf. 
Ook haar willen willen zeker dankbaar gedenken in de heilige Mis op 30 mei in de kerk waar 
háár pastoor 70 jaar geleden zijn eerste Heilige Mis opdroeg.

er zal die dag om 15.00 en om 18.00 uur een heilige Mis door Austin opgedragen worden. om 
15.00 zullen er collegae aansluiten en om 18.00 zullen bij de Engelse Mis voornamelijk 
studenten zijn. Maar beide Missen zijn toegankelijk. Graag even aanmelden bij het 
Servaasparochiebureau.

Wij wensen kapelaan Austin én pastoor lemmens van harte proficiat en Gods zegen.

De neomistenzegen zal in de weekdagen na de H. Mis van 9.00 uur gegeven worden.

(foto van pastoor lemmens met kapelaan Austin)
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Het Basilicafonds is een initiatief van de Elisa-
beth Strouvenfonds. De oprichtingsakte werd 
door de pastoors van de O.L.Vrouwebasiliek 
en de St Servaasbasiliek afgelopen zondag 16 
mei 2021 ondertekend. het geld van het Ba-
silicafonds wordt door E.S.fonds beheerd en 
wordt op aanvraag van het kerkbestuur alleen 
bestemd voor groot onderhoud van de ge-
bouwen in de toekomst. Een bijzonder goed 
initiatief omdat deze gebouwen heel wat on-
derhoud vragen, ook op den duur. En de geld-
kraan vanuit de overheid meer en meer wordt 
dichtgedraaid. Ondersteun ons met een gerust 
hart en een gulle hand. het geld wordt vak-
kundig beheerd en is voor iedere geven ook 
fiscaal van belang.

Onze dank is groot!

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 

18 september. Op een enkeling ( in juli)  na willen de commu-
nicantjes 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 Vier Evangelistenkerk 
te Malberg op 10 juli 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. 

Het Basilicafonds is een initiatief van de Elisabeth Strouvenfonds. De oprichtingsakte werd 
door de pastoors van de O.L.Vrouwebasiliek en de St Servaasbasiliek afgelopen zondag 16 
mei 2021 ondertekend. het geld van het Basilicafonds wordt door E.S.fonds beheerd en wordt 
op aanvraag van het kerkbestuur alleen bestemd voor groot onderhoud van de gebouwen in de 
toekomst. Een bijzonder goed initiatief omdat deze gebouwen heel wat onderhoud vragen, 
ook op den duur. En de geldkraan vanuit de overheid meer en meer wordt dichtgedraaid. 
Ondersteun ons met een gerust hart en een gulle hand. het geld wordt vakkundig beheerd en is 
voor iedere geven ook fiscaal van belang. Onze dank is groot!

Eerste Heilige Communie en Heilig Vormsel 2021
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Zondag 30 mei H. Drie-Eenheid. 
10.00 uur de 1e Plechtige H. Mis wordt 

opgedragen door kapelaan Austin 
Joseph in concelebratie met de 
oudste priester van ons bisdom 
Frans Lemmens die zijn 70-jarig 
priesterfeest viert. Uitzending RTV 
Maastricht

09.00 uur H. Mis; Deze Mis komt te 
vervallen!

10.00  Hoogmis: m.m.v. cantor Hans 
Heijkers, seminaristen, zuster Jophy 
en organist Marcel Verheggen; 
zeswekendienst Piet Spronck; Ouders 
Leseur Cortlevens; Michiel en Nellie 
Scheepers-Reul;  Op voorspraak 
van Jezus en onze moeder Maria, 
van St. Jozef, haar bruidegom, en van 
St. Servaas: om Gods overvloedige 
Genade & rijkste Zegen bij het 
60e jarig priesterjubileum van onze 
pastoor Jan van Noorwegen uit 
Tilburg; Congregatie van de Liefdezrs 
Carolus Borromeus; bewoners 
Lenculestraat; uit dankbaarheid voor 
het 70-jarig priesterjubileum van 
pastoor Frans Lemmens, voor de 
zielerust van Bert Hensgens; Frans 
Kurstjens; Theo Benders;

15.00  uur; feestelijke Mis met neomist 
Austin Joseph

18.00  Engelstalige Mis: for support for 
students and young people;

Maandag 31 mei Maria Visitatie
8.15  uur Aanbidding van het Allerheiligste
9.00  H. Mis met neomistenzegen; t.e.v. St. 

Servaas ; Zrs Arme Kind Jezus
9.45  Rozenkrans in de dagkapel

Dinsdag 1 juni H. Justinus, martelaar
8.15  uur Aanbidding van het Allerheiligste
9.00  H. Mis met neomistenzegen; t.e.v. St. 

Servaas; t.e.v. H. Hart van Jezus
9.45  Rozenkrans in de dagkapel

Woensdag 2 juni
8.15  uur Aanbidding van het Allerheiligste
9.00  H. Mis met neomistenzegen: 

Congregatie Liefdezusters Borromeus; 
Biddende moeders;

9.45  Rozenkrans in de dagkapel
18.00  Taizéviering

Donderdag 3 juni Carolus Lwanga en 
gezellen, martelaren

8. 15  Aanbidding van het Allerheiligste
9.00  H. Mis: voor alle 

kloostergemeenschappen; Germaine 
Vrijens-Bartelet;

9.45  Rozenkrans in de dagkapel
18.00  uur aanbidding en biechtgelegenheid
19.00  uur Engelstalige Mis met 

neomistenzegen

Vrijdag 4 juni 1e Vrijdag v/d maand
8.15  Aanbidding van het Allerheiligste
9.00  H. Mis: Voor de eenheid in de kerk, 

voor gezinnen en gemeenschappen; 
Trees Kroll;

9.45  Rozenkrans in de dagkapel
 De ziekencommunie wordt gebracht 

naar zieken en thuiszittenden

Zaterdag 5 juni  HH. Bonifatius, bisschop 
patroon van het bisdom

8.15  Aanbidding van het Allerheiligste
9.00  H. Mis: voor de Biddende vaders; 

KERKDIENSTEN SINT SERVAAS
van 30 mei t/m 11 juli 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

Heiligdomsvaart 
Maastricht
2018
Doe goed en  zie 
niet om
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9.45  Rozenkrans in de dagkapel
9.45-10.15 Biechtgelegenheid in de 

doopkapel
17.00-18.00 aanbidding in de dagkapel met 

vespers

Zondag 6 juni Sacramentsdag 
 10e zondag door het jaar
09.00  H. Mis: Congregatie Liefdezrs. Carolus 

Borromeus; bewoners Achter de 
Molens;

10.00  Hoogmis: m.m.v. cantor Hans Heijkers 
en organist Marcel Verheggen;  
Jaardienst Mgr. Deken Matthieu 
Hanneman; Voor de Servaasfamilie; 
Coen van Thor; Jeanette Rompelberg-
Deckers; Noël Frijns; Margriet Smeets-
Rondagh;  Zrs. Arme Kind Jezus; 
Bewoners Papenstraat

18.00  Engelstalige Mis: for the preservation 
of Christan values in our society;

Maandag 7 juni
8.15  Aanbidding van het Allerheiligste
9.00  H. Mis: t.e.v. St. Servaas; 
9.45  Rozenkrans in de dagkapel

Dinsdag 8 juni
8. 15  Aanbidding van het Allerheiligste
9.00  H. Mis: t.e.v. St. Servaas; 
9.45  Rozenkrans in de dagkapel

Woensdag 9 juni
8.15  Aanbidding van het Allerheiligste
9.00  H. Mis: Biddende Moeders; 

Congregatie Liefdezusters Carolus 
Borromeus; 

9.45  Rozenkrans in de dagkapel
18.00  Taizéviering 

Donderdag 10 juni
8.15  Aanbidding van het Allerheiligste
9.00  H. Mis: Jef Dassen;
9.45  Rozenkrans in de dagkapel

Vrijdag 11 juni H. Hart van Jezus
8.15  Aanbidding van het Allerheiligste
9.00  H. Mis:
9.45  Rozenkrans in de dagkapel

Zaterdag  12 juni  Onbevlekt Hart van 
Maria  H. Odulfus, priester

8.15  Aanbidding van het Allerheiligste
9.00  H. Mis: Biddende vaders; ouders 

Leseur-Jansen
9.45  Rozenkrans in de dagkapel
17.00-18.00 aanbidding in de dagkapel met 

vespers

Zondag 13 juni 11e zondag van het jaar: 
Vincentiuscollecte

9.00  H. Mis: Zrs. Arme Kind Jezus; 
bewoners Bouilonstraat;

10.00  Hoogmis m.m.v. cantor Hans Heijkers 
en organist Marcel Verheggen;  
Jeanette Rompelberg-Deckers; Noël 
Frijns; Congregatie van de Liefdezrs. 
Carolus Borromeus; bewoners 
Lantaarnstraat; uit dankbaarheid 

18.00  Engelstalige Mis: for inspiration and 
fraternity among students;

Maandag 14 juni H. Lidwina, maagd
8.15  H. Aanbidding van het Allerheiligste
9.00  H. Mis: t.e.v. St. Servaas; Ouders 

Leseur-Jansen;
9.45  Rozenkrans in de dagkapel

Dinsdag 15 juni
8.15  Aanbidding van het Allerheiligste
9.00  H. Mis: t.e.v. St. Servaas 
9.45  Rozenkrans in de dagkapel

Woensdag 16 juni
8.15  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 
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Donderdag 17 juni
8.15  Aanbidding van het Allerheiligste
9.00  H. Mis: voor roepingen tot het 

religieuze leven
9.45  Rozenkrans in de dagkapel

Vrijdag 18 juni
8.15  Aanbidding van het Allerheiligste
9.00  H. Mis: voor de zieken
9.45  Rozenkrans in de dagkapel

Zaterdag 19 juni 
8.15  Aanbidding van het Allerheiligste
9.00  H. Mis: de Biddende Vaders; voor de 

stichteres van de zusters Arme Kind 
Jezus ,Moeder Clara; 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 met 

vespers

Zondag 20 juni 12e zondag van het jaar
09.00  H. Mis: bewoners Heggenstraat; 

Congregatie van de Liefdezrs. Carolus 
Borromeus

10.00  Hoogmis: m.m.v. cantor Hans 
Heijkers en organist Marcel Verheggen; 
Zrs Arme Kind Jezus; Coen van Thor; 
Margriet Smeets-Rondagh; Berty 
Muermans-Hundscheidt;  Bewoners 
Bredestraat;

12.30  Doop: Eline Gijsen
18.00  Engelstalige mis: met muziek door 

de studenten; for vocations for 
priesthood and religious life

Maandag 21 juni H. Aloïsius Gonzaga
8.15  Stille Aanbidding 
9.00  H. Mis: t.e.v. St. Servaas; 
9.45  Rozenkrans in de dagkapel

Dinsdag 22 juni
8.15  Stille Aanbidding 
9.00  H. Mis: t.e.v. St. Servaas; 
9.45  Rozenkrans in de dagkapel

Woensdag 23 juni 
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

Donderdag 24 juni Hoogfeest Geboorte 
van de H. Johannes de Doper

8.15  Stille Aanbidding
9.00  Hoogmis: m.m.v. cantor Hans Heijkers 

en organist Marcel Verheggen; 
9.45  aansluitend rozenkransgebed

Vrijdag 25 juni
8.15  Stille Aanbidding 
9.00  H. Mis: Jrd: Cretien Bartelet; Fam. 

Dassen-Kroll;
9.45  Rozenkrans in de dagkapel

Zaterdag 26 juni
8.15  Stille Aanbidding 
9.00  H. Mis: Sterfdag Moeder Elisabeth 

v/d Congregatie Liefdezrs. Carolus 
Borromeus; Frank en Rob Geuskens 
en fam. ; Biddende Vaders

9.45  Rozenkrans in de dagkapel
17.00-18.00 Aanbidding in de dagkapel met 

vespers

Zondag 27 juni 13e zondag van het jaar
9.00  H. Mis: Bewoners Polvertorenstraat;
10.00  Pontificale Hoogmis; m.m.v. cantor 

Hans Heijkers en organist Marcel 
Verheggen; fam. Bouvrie-Moermans; 
zeswekendienst  Ans Roijakkers-van 
Strien; Congregatie Liefdezusters 
Carolus Borromeus; Bewoners 
Hertogsingel; Harrie en Annie 
Moes-Graat; overleden fam.-leden en 
vrienden v/d fam. Moes; Overleden 
fam.-leden en vrienden v/d fam. 
Graat; Uit dankbaarheid bij een 50e 
jarig huwelijk en Zegen ook voor 
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de kinderen en kleinkinderen in de 
toekomst;

18.00 Engelstalige Mis: for the preservation 
of Christian values in our society;

Maandag 28 juni H Ireneüs bisschop
8.15  Aanbidding van het Allerheiligste
9.00  H. Mis: t.e.v. St. Servaas
9.45  Rozenkrans in de dagkapel

Dinsdag 29 juni Petrus en Paulus/
apostelen

8.15  Aanbidding van het Allerheiligste
9.00  H. Mis: t.e.v. St. Servaas
9.45  Rozenkrans in de dagkapel

Woensdag 30 juni

8.15  Aanbidding van het Allerheiligste
9.00  H. Mis: Biddende moeders; 

Congregatie Liefdezrs. Carolus 
Borromeus; Ouders Leseur

9.45  Rozenkrans in de dagkapel
18.00  Taizéviering

Donderdag 1 juli
8.15  Aanbidding van het Allerheiligste
9.00  H. Mis: overledenen van de fam. 

Leseur-Cortleven
9.45  Rozenkrans in de dagkapel
18.00  Stille Aanbidding en 

biechtgelegenheid
19.00  Engelstalige Mis

Vrijdag 2 juli 1e  Vrijdag van de maand
8.15  Aanbidding van het Allerheiligste
9.00  H. Mis

9.45  Rozenkrans in de dagkapel
 De ziekencommunie wordt 

gebracht naar zieken en 
thuiszittenden

Zaterdag 3 juli H. Tomas, apostel
8.15  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
9.45-10.15 Biechtgelegenheid in de 

doopkapel
17.00-18.00 Aanbidding in de dagkapel met 

vespers

Zondag 4 juli 14e zondag van de maand
9.00  uur H. Mis: Zrs Arme kind Jezus; 

bewoners Servaasbolwerk;
10.00  Hoogmis: m.m.v. cantor Hans Heijkers 

en organist Marcel Verheggen; 
Congregatie van de Liefdezrs. Carolus 
Borromeus; St. Servaasfamilie; Jeanette 
Rompelberg-Deckers; Noël Frijns; 
Margriet Smeets-Rondagh; Berty 
Muermans-Hundscheidt; bewoners  
Polvertorenplein; Op voorspraak 
van St. Servaas: om Gods Hulp bij de 
voortzetting van God’s Werk in en 
vanuit onze Parochiekerk v/d H. Jozef 
op den Heuvel;

18.00  Engelstalige mis: for inspiration and 
fraternity among students; 

Maandag 5 juli
8.15  Aanbidding van het Allerheiligste
9.00  H. Mis: t.e.v. St. Servaas 
9.45  Rozenkrans in de dagkapel

Dinsdag 6 juli
8.15  Aanbidding van het Allerheiligste
9.00  H. Mis: t.e.v. St. Servaas; 
9.45  Rozenkrans in de dagkapel

Woensdag 7 juli
8.15  Aanbidding van het Allerheiligste

8.15 Stille Aanbidding
9.00 H. Mis: Sterfdag Moeder Elisabeth v/d Congregatie Liefdezrs. Carolus Borromeus; 
Frank en Rob Geuskens en fam. ; Biddende Vaders
9.45 Rozenkrans in de dagkapel
17.00-18.00 Aanbidding in de dagkapel met vespers

Zondag 27 juni 13e zondag van het jaar
9.00 H. Mis: Bewoners Polvertorenstraat;
10.00 Pontificale Hoogmis; m.m.v. cantor Hans Heijkers en organist Marcel Verheggen; fam. 
Bouvrie-Moermans; zeswekendienst Ans Roijakkers-van Strien; Congregatie Liefdezusters 
Carolus Borromeus; Bewoners Hertogsingel; Harrie en Annie Moes-Graat; overleden fam.-
leden en vrienden v/d fam. Moes; Overleden fam.-leden en vrienden v/d fam. Graat; Uit 
dankbaarheid bij een 50e jarig huwelijk en Zegen ook voor de kinderen en kleinkinderen in de 
toekomst;
18.00 Engelstalige Mis: for the preservation of Christian values in our society;

Maandag 28 juni H IreneÜs bisschop
8.15 Aanbidding van het Allerheiligste
9.00 H. Mis: t.e.v. St. Servaas
9.45 Rozenkrans in de dagkapel

Dinsdag 29 juni Petrus en Paulus/apostelen
8.15 Aanbidding van het Allerheiligste
9.00 H. Mis: t.e.v. St. Servaas
9.45 Rozenkrans in de dagkapel

Woensdag 30 juni
8.15 Aanbidding van het Allerheiligste
9.00 H. Mis: Biddende moeders; Congregatie Liefdezrs. Carolus Borromeus; Ouders Leseur
9.45 Rozenkrans in de dagkapel
18.00 Taizéviering

Donderdag 1 juli
8.15 Aanbidding van het Allerheiligste
9.00 H. Mis: overledenen van de fam. Leseur-Cortleven
9.45 Rozenkrans in de dagkapel
18.00 Stille Aanbidding en biechtgelegenheid
19.00 Engelstalige Mis
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9.00  H. Mis: Biddende moeders; 
Congregatie Liefdezusters Carolus 
Borromeus; 

9.45  Rozenkrans in de dagkapel
18.00  Taizéviering

Donderdag 8 juli
8.15  Aanbidding van het Allerheiligste
9.00  H. Mis: voor priesterroepingen
9.45  Rozenkrans in de dagkapel

Vrijdag 9 juli HH. Martelaren van Gorcum
8.35  Aanbidding van het Allerheiligste
9.00  H. Mis: voor alle zieken en hun 

verzorgers
9.45  Rozenkrans in de dagkapel

Zaterdag 10 juli
8.35  Aanbidding van het Allerheiligste 
9.00  H. Mis: Biddende vaders; voor alle 

mantelzorgers
9.45  Rozenkrans in de dagkapel
17.00-18.00 Aanbidding in de dagkapel

Zondag 11 juli 15e zondag door het jaar. 
Vincentiuscollecte

9.00  H. Mis: Zrs Arme kind Jezus; 
bewoners Abtstraat

10.00  Hoogmis: m.m.v. cantor Hans Heijkers 
en organist Marcel Verheggen; 
Congregatie liefdezrs Carolus 
Borromeus; Bewoners Patersbaan; 
Jeanette Rompelberg-Deckers; 
Dhr en Mevr. Mouren-Wittelings; 
Jrd. Josephine Servaes Wassenberg; 
Bewoners Patersbaan;

12.30  Doop Mace Hol
18.00  Engelstalige mis: for inspiration and 

fraternty among students;

Litanie van Sint Joseph
Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.

Heer, ontferm U over ons. Christus, aanhoor ons. Christus, 
verhoor ons.

God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
God, Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons. .

God, heilige Geest,, ontferm U over ons. .
Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

Heilige Maria, bid voor ons.
Heilige Jozef, bid voor ons.

Roemrijke afstammeling van David, bid voor ons.
Licht van de aartsvaders, bid voor ons.

Bruidegom van de Moeder van God, bid voor ons.
Bewaarder van de Verlosser, bid voor ons.

Kuise bewaarder van de Maagd, bid voor ons.
Voedstervader van de Zoon van God, bid voor ons.

Zorgvolle verdediger van Christus, bid voor ons.
Dienaar van Christus, bid voor ons.
Helper van het heil, bid voor ons.

Hoofd van het heilig Huisgezin, bid voor ons.
Zeer rechtvaardige Jozef, bid voor ons.

Zeer kuise Jozef, bid voor ons.
Zeer voorzichtige Jozef, bid voor ons.

Zeer sterke Jozef, bid voor ons.
Zeer gehoorzame Jozef, bid voor ons.

Zeer getrouwe Jozef, bid voor ons.
Spiegel van geduld, bid voor ons.

Beminnaar van de armoede, bid voor ons.
Voorbeeld van de werklieden, bid voor ons.
Luister van het huiselijk leven, bid voor ons.
Beschermer van de maagden, bid voor ons.
Steun van de huisgezinnen, bid voor ons.

Steun in moeilijkheden, bid voor ons.
Troost van de ongelukkigen, bid voor ons.

Hoop van de zieken, bid voor ons.
Patroon van de ballingen, bid voor ons.

Patroon van de bedroefden, bid voor ons.
Patroon van de armen, bid voor ons.

Patroon van de stervenden, bid voor ons.
Schrik van de duivelen, bid voor ons.

Beschermer van de heilige kerk, bid voor ons.
Beschermer van de Verlosser, bid voor ons.

Dienaar van Christus, bid voor ons.
Bedienaar van de Verlossing, bid voor ons.

Steun in Moeilijkheden, bid voor ons.
Beschermheilige van de Vluchtelingen, bid voor ons.
Beschermheilige van de Getroffenen, bid voor ons.

Beschermheilige van de Armen, bid voor ons
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, 

spaar ons Heer.
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, 

verhoor ons Heer
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, 

ontferm U over ons
God heeft hem aangesteld tot heer over zijn huis,

en tot beheerder van als zijn bezittingen
Laat ons bidden
Almachtige God,

Gij hebt aan de heilige Jozef de taak gegeven
om als trouwe dienaar

te waken over het begin van uw heilswerk.
Geef dat uw kerk, op zijn voorspraak,

altijd zorg draagt
voor de voltooiing van dit mysterie.
Door Christus onze Heer.      Amen

VERHUIZING
Bent u verhuisd? Heeft u een nieuw 
mailadres? Geef dat dan a.u.b. ook door 
aan het Parochiebureau. Van Maandag t/m 
Vrijdag bereikbaar tussen 10.00 en 12.30 
uur parochiebureau@sintservaas.nl
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16e Jaargang no. 4 Zondag 30 mei –  zondag 11 juli 2021

PAROCHIE
BLAD
Pastoor:

G.H.A. Hove
Maastrichter

Pastoorstraat 10
6211 BV  Maastricht
Tel. 043 - 321 33 03

Koster::
Vincent Kranen

Maastrichter
Pastoorstraat 10

6211 BV  Maastricht
Tel. 043 - 325 51 67

St. Matthijs
VAN DEUR TOT DEUR

Rek.no van Mathias:
IBAN NL05INGB0001045396

De Stem
van St. Hubertus

Rek.no van Hubertus:
IBAN NL54ING0001034426

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

Agenda met (enkele) bijzondere dagen en H. Missen met persoonlijke intenties

Zondag 30 mei  HEILIGE DRIE-EENHEID
11.15 u.  H. Mis ter ere van de goddelijke Drie-Eenheid.

Hoe zit dat? Eén God, drie personen en één natuur?
Het mysterie dat God voor ons is, laat zich (slechts bij benadering) niet alleen vinden
in dikke boeken, maar ook door te kijken naar Zijn schepping: het heelal, de aarde, de 
mens.
De hele schepping is een afspiegeling van Gods ondoorgrondelijke grootheid en ma-
jesteit.

Onze belijdenis dat er één God is in drie personen – Vader, Zoon en Heilige Geest - 
komt nog het meest in de buurt van het fenomeen mens.
Zoals God één is in drie personen, zo is de mens één in twee personen: man en 
vrouw.
Samen vormen de man en de vrouw de ene mens.  (Verschil in huidskleur doet niets 
af aan het mens-zijn.)
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Wanneer je aan een buitenaards wezen zou moeten vertellen wat dat is “de mens”, 
dan heb je niet genoeg aan een afbeelding van een man. De man alléén is niet “de 
mens”. 
Net zomin de vrouw alleen “de mens” is. Alleen samen vormen man en vrouw de 
ene mens.
Eén mens, twee personen, de twee-eenheid.

Zondag 6 juni  SACRAMENTSDAG : HEILIG SACRAMENT VAN HET
LICHAAM EN BLOED VAN CHRISTUS
Eigenlijk is de dag van de Eucharistie, het Allerhei-
ligst Sacrament, Witte Donderdag in de Goede 
Week. Maar omdat die dag wordt overschaduwd 
door verraad en lijden, heeft de Kerk een aparte 
dag gekozen om op een feestelijke wijze eer en 
hulde te brengen aan dit bijzonder geschenk van 
Jezus aan de Kerk.

“Wie Mijn vlees niet eet en Mijn bloed niet drinkt, 
kan het leven niet bezitten.
Mijn vlees is echte spijs”, aldus Jezus. (Joh. 6,53)

In een soort visioen hoorde de H. Augustinus een 
stem die hem zei: Ik ben het brood der sterken, eet 
Mij! Maar jij zult niet Mij in jou veranderen, maar Ik jou in mij”. 

“Lichaam” betekent in de taal van de bijbel de hele persoon. Lichaam en geest zijn één
persoon. Wat de geaardheid van de persoon van Jezus is, maken we op uit Zijn aan-
sluitende woorden: “die voor u overgeleverd wordt”.  Het wezen van de persoon van 
Jezus bestaatin “het er zijn voor de anderen”.  Het meest innerlijke wezen van Jezus 
is het zich uitdelen.

Met de hostie wordt ons niet een stuk lichaam gegeven, maar de Verrezene zelf.
Wij zullen dit mysterie nooit ten volle kunnen begrijpen.  Want dat komt uit de wereld 
van God, uit de wereld van de opstanding uit de dood. Wij leven nog niet in de 
verrijzenis wereld, wij leven nog aan deze / onze  grens van de dood. Maar door de 
waardige ontvangst van de H. Communie krijgen wij nu al deel aan het verrijzenisle-
ven van Jezus. 

Heer Jezus Christus, laat het delen in uw Lichaam en Bloed voor mij geen vonnis zijn,
maar een kracht die mij sterkt naar lichaam en geest en mij geneest van alle zwakheid.
(Gebed voorafgaand aan het nuttigen van de H. Communie.)

Monstrans met Heilige Hostie
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Vrijdag 11 juni   HEILIG HART VAN JEZUS
8.30 u. H. Mis ter ere van het H. Hart van Jezus ter intentie van allen die gebukt gaan 
onder zwaar lijden en groot verdriet.

Wie Jezus bewondert vanwege Zijn daden, kan Zijn weldoende handen vereren.

Wie Jezus bewondert om Zijn welsprekendheid, kan Zijn woord vereren.

Maar wie gegrepen is door de liefde, mag Zijn hart vereren. 

In de Laatste wereld oorlog werd ook Prof. Dr. Titus Brandsma, pater Carmeliet, 
door de Nazis opgepakt en in 1942 in Dachau vermoord. 
Wanneer hij in zijn cel met een gesmokkeld stukje brood en een paar druppels wijn 
de Mis opdroeg, knielden in de cel naast hem medegevangenen op het moment dat 
hij de consecratie woorden uitsprak. 
Laat deze anekdote een hulp zijn om te voorkomen dat we onachtzaam ter commu-
nie gaan!

Woensdag 23 juni  GEBOORTE VAN JOHANNES DE DOPER
Johannes de Doper is de laatste grote profeet van het Oude Testament. (De bijbel be-
staat uit twee delen 1.) het Oude Testament – de geschiedenis van het Joodse volk en 
2.) het Nieuwe Testament – alles over het leven van Jezus en het begin van de Kerk. 
Johannes is de meest directe voorloper van Jezus. Hij werd onthoofd op wens van 
een van de maitresses van koning Herodes. 

Dinsdag 29  juni PETRUS EN PAULUS
Op Petrus heeft Jezus zijn Kerk gebouwd, door 
Paulus is het geloof in Christus wereldwijd ver-
kondigd. 
Dat ging ook in die tijd niet zomaar: Petrus werd 
gekruisigd en Paulus, ook een Jood maar in bezit 
van een Romeins paspoort, werd onthoofd. (Ro-
meinen deden staatsburgers niet kruisigen.)

Zaterdag 3 juli  APOSTEL TOMAS
(De ‘ongelovige’ Tomas kunnen we beschouwen 
als patroon van allen die niet ‘zomaar’ kunnen ge-
loven.
De patroon van ons allen dus.)
17.30 u. H. Mis ter intentie van de familie Paulis-
sen-Janssen. 

Apostelen Petrus (L.) en Paulus



14

GERARD REVE:

Eigenlijk geloof ik niets, en twijfel ik aan alles, zelfs aan U.

Maar soms, wanneer ik denk dat Gij waarachtig leeft, dan denk ik,

dat Gij liefde zijt, en eenzaam, en dat in dezelfde wanhoop,

Gij mij zoekt, zoals ik U.

Vrijdag 9 juli  DE MARTELAREN VAN GORCUM
9 Juli 1572 werden 19 katholieken – priesters, religieuzen en leken – vanwege hun 
geloof en hun trouw aan de paus door aanhangers van Willem van Oranje gemarteld 
en in een schuur opgehangen.
Hun lichamen werden verminkt en verbrand.

Over MENSWORDING gesproken……………

Terwijl we nu vanwege de ontwikkeling in de medische wetenschap al lang we-
ten dat er vanaf de conceptie sprake is van een mens – in wording - , leven we 
in een wereld waarin velen de antieke hersenspinsels weer hanteren. Net als in 
antieke tijden denken velen dat er pas gesproken kan worden van een mens een 
aantal maanden na de conceptie. 
Vóór die tijd is er, zegt men,  geen sprake van een mens en kan desgewenst de 
‘vrucht’ verwijderd worden.
En terwijl in vroeger tijden een te vroeg geborene en dus vaak ongedoopte niet 
in gewijde grond begraven mocht worden – hoe verzin je het! - , wordt nu in 
grote kring aanvaard dat kinderen van een gevorderd stadium in de zwanger-
schap in een pedaalemmer gedeponeerd kunnen worden. 
Want nog geen ‘ voltooid mens’. Wanneer is een mens ‘af ‘? Pas wanneer hij 
de moederschoot verlaat, wanneer hij van school gaat, wanneer hij volwassen 
wordt? 

Velen menen dat pas van een mens gesproken kan worden, wanneer de ‘vrucht’ 
buiten de moederschoot levensvatbaar is. Al dan niet geholpen met vele tech-
niek. Is dat niet een vreemde gedachte? Immers ook een kind dat na negen 
maanden gezond en wel de moederschoot verlaat, is zonder intensieve zorg van 
buitenaf niet levensvatbaar. Dat kan dan toch nooit een reden zijn zo’n kind te 
mogen doden? 
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HEBT U WERKELIJK HET BESTE VOOR MET UW KINDEREN ?

De meeste kinderen in ons werelddeel zullen niet echt veel te kort komen.
Zij hebben een dak boven hun hoofd en krijgen iedere dag te eten. 
Vele kinderen verzuipen daarbij zelfs in hun speelgoed en vele jeugdigen hebben 
geen enkel besef van wat gebrek is. Alle spullen in Mediamarkt liggen binnen hun 
bereik. (Niet zelden het gevolg van schuldgevoelens van ouders die beiden ver-
plicht worden te werken, omdat ze anders hun hypotheek niet kunnen betalen.)

Dat is in vele andere delen van de wereld wel anders. Maar helaas moeten zelfs 
ook in ons rijke werelddeel vele kinderen leven zonder dagelijks een warme 
maaltijd. Om maar te zwijgen van alle andere zaken die de meesten wél hebben: 
niet alleen de spullen van Mediamarkt, maar ook de sportclub en noem maar op. 
Sommigen moeten zelfs zonder een ontbijt naar school en met honger naar bed.
Ze krijgen een tuut chips mee naar school.  Arme sloebers !
Maar mét of zonder warme maaltijd en al het andere: ze groeien allemaal op in 
geestelijke leegte. Zonder cultuur, zonder religie. 
Alle ouders die hun kinderen in deze leegte laten opgroeien, zouden eens moe-
ten nadenken over deze woorden van Jezus:

“Is er soms onder u een vader die aan zijn zoon een steen zal geven, als deze 
hem om brood vraagt? Of als hij om vis vraagt, zal hij hem toch in plaats van de 
vis geen slang geven? Of als hij om een ei vraagt, zal hij hem toch geen schorpi-
oen geven?”
(Lucas, hoofdstuk 11, vers 11-12)

Waarmee gezegd wil zijn: wij willen onze kinderen toch alleen het allerbeste 
geven?
Is dat werkelijk alleen het materiële?   Wanneer we hen groot brengen zonder 
hen ook in contact te brengen met ‘het brood voor de geest’ – het geestelijk 
voedsel waarvan Jezus spreekt - dan zijn we in feite als een vader die zijn zoon 
in plaats van een brood een steen geeft. 

Al het materiele, alle rijkdom, zelfs schoonheid is mooi meegenomen, maar ver-
gankelijk. Het vlees is van geen nut, het is de geest die levend maakt. 
Het hart van ieder mens verlangt naar meer.
   “De mens leeft niet van brood alleen, maar ook van iedere woord dat klinkt 
uit de mond van God” 
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Priesters:
Pastoor-Deken J. Dautzenberg
Kapelaan Austin Joseph 
Pastorie St. Servaas
Keizer Karelplein 3, 6211 TC Maastricht
Tel. 043-321 20 82

Sint Servaas

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

Website
www.sintservaas.nl 

Stichting Schatkamer Sint Servaas
Tel. 043-321 04 90 
Mail: pieternel.coenen@sintservaas.nl

Sint Matthijs (VAN DEUR TOT DEUR)

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

Koster Vincent Kranen
Maastrichter Pastoorstraat 12a
6211 BV  Maastricht
Tel. 043-325 51 67

Financiën

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

Uw bijdrage is welkom op:
postbank: NL09 INGB 0001024275
of op banknummer:
ING: NL86 INGB 0679510729
onder vermelding van: Kerkbijdrage St.Servaas

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

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

Financiën

Rek.no. van Mathias:
IBAN NL05INGB0001045396


