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PAROCHIEBLAD
BASILIEK VAN SINT SERVAAS
& 
SINT ANNAKERK

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.

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.

Beste parochianen, de viering van het Pinksterfeest, het herdenken van de nederdaling van de 
Heilige Geest bij de apostelen, is altijd weer een bron van inspiratie en in die zin een nieuw 
begin. Christenen leven en geloven vanuit de kracht van die Geest. In bovenstaande liedtekst 
(LD 931) wordt die kracht beschreven. In het parochieblad dat thans voor u ligt leest u hoe die 
kracht van de Heilige Geest haar weerslag vindt in ons parochieleven; de liturgische vieringen, de 
pastorale en diaconale activiteiten en ons (gezamenlijk)  gebed. Ik wens u allen van harte dat die 
kracht van de Geest voelbaar wordt én blijft voor u zelf en voor allen rondom u. We kunnen er 
samen voor bidden… en zingen.  
                                                                                     Pastoor-deken John Dautzenberg 

Heiligdomsvaart 
Maastricht
2018
Doe goed en  zie 
niet om

DOOR VOL TE HOUDEN BEREIKTE
OOK DE SLAK DE ARK 
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DE ROEP VAN JOEP, 

We wisten het al langere tijd van elkaar, maar we spraken er niet over. Het was zoveel mak-
kelijker om er niet over te spreken. Het is zo gauw gênant! Bovendien wil je ook niet alle 
goedbedoelde gebaren van anderen onbeantwoord laten. Je wilt niet weten hoeveel mensen 
lekkers bij zich hebben. Daarom gingen we er maar gewoon mee door…totdat … ik op de 
weegschaal bij de dierenarts stond. Mijn baasje nodigde mij uit om er nogmaals op te gaan 
staan om ieder twijfel uit te sluiten. Maar het was weer dezelfde uitslag. Ik heb duidelijk last 
van overgewicht…en niet zo zuinig. Het leven in Maastricht is gezellig en goed, bourgondisch. 
En dat eist zijn tol. Dus …nu sta ik op rantsoen. Daar heb ik niet zo heel veel moeite mee, 
hoewel het niet fijn is. Soms heb ik honger, maar meestal trek… Maar wat ik ook doe, hoe 
lief ik ook ben, hoe meelijwekkend ik ook kijk;  mijn baasje is niet te vermurwen. Maar weest 
gerust…ik kom niets te kort. Ik voel me zelfs beter. Het lopen gaat makkelijker, ik houd het 
langer vol, ik kan weer tegen een stootje. 
Aan de lijn, dus! Haha, ik moet al sowieso meestal aan de lijn, maar nu ook nog aan die 
andere lijn. Maar ik zou jullie willen spreken over nóg een andere lijn. Dat lijntje tussen mijn 
baasje en mij. Weet je dat er een onzichtbaar lijntje loopt tussen hond en baas? Het is voor 
mij minder moeilijk dan voor mijn baasje om zijn wensen vóór te zijn, om dat enorme en 
fantastische aanvoelen, gecombineerd met intelligentie en lief gedrag de ruimte te geven. 
Vaak genoeg doe ik hem en vele anderen versteld staan. Mensen hoor ik dan vragen; ‘Hoe 
komt het toch dat die hond van u zo goed luistert, zo braaf is?’. Weet je wat mijn baasje dan 
zegt? “Bid er maar mee!”. En heus, hij meent het.  
Is dat trouwens niet ook zo bij gelovigen mensen, bij de leerlingen van Jezus?  Hij zegt im-
mers; “Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben, zoals Ik jullie heb liefgehad. Er is geen grotere 
liefde dan je leven te geven voor je vrienden. Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik 
zeg. ( Joh.15:12-14) De wensen en belangen van de ander boven de jouwe stellen, anderen 
behagen, dienen en danken en in dit alles je geluk vinden. In gebed, in intense verbondenheid 
met elkaar, kun leren wat daarvoor nodig is. Dát lijntje is heel bijzonder en belangrijk. Koester 
het als het er is en grijp kansen om het te creëren. Dat is leven vanuit de Geest. 
Aan de lijn ! In een drievoudige betekenis! Het brengt zoveel geluk en vrede…  
                                                  Succes, d’r Joep

“EEN ECHTE VRIEND KOMT ALS ANDEREN WEGBLIJVEN”

BIDDEN IS SAMENWERKEN
MET GOD
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Dank en respect voor het verleden, hoop en hulp voor de toekomst. Naar aanleiding van de 
Servaasweek schreef onze deken de volgende brief;  
                                                            Maastricht, eind mei 2019
      Aan alle deelnemers van de Stadsprocessie 2019,
Aan alle leden van de Servaasfamilie, 
Aan parochianen en gasten, 

Het is alweer een tijdje geleden dat de Stadsprocessie een mooie kroon zette op de Servaas-
week 2019. Het is dezer dagen ook alweer één jaar ( !) geleden dat de Heiligdomsvaart 2018 
werd gehouden. De tijd vliegt maar evenals toen mogen we ook nu terugkijken op geslaagde 
en  inspirerende dagen voor onze parochies, onze stad, ons dekenaat en voor talloze pelgrims. 
Dagen die ons nog steeds voldoening en genade schenken.
Afgelopen week sprak ik bij de inleiding op de eucharistieviering voorafgaand aan de processie 
over een reünie. De Stadsprocessie heeft iets van een reünie. Een reünie van de Servaasfamilie, 
van ons dekenaat, van zoveel families. Maar ook en vooral een reünie van de Heer met ieder 
van ons en met ons allen. Het werd een waar hoogtepunt in ons leven, met prachtig weer… 
maar is ook alweer zo voorbij. 
Graag wil ik – mede namens de leden van het processiecomité en de kerkbesturen van de 
basilieken Sint Servaas en Onze Lieve Vrouw – mijn dank en waardering uitspreken voor uw 
bijdrage aan en inzet voor een goed en waardig verloop van onze Stadsprocessie. Bij het dank-
woord op het Onze Lieve Vrouweplein sprak pastoor Mgr. Jan Vries over de twee beelden die 
hem voortdurend voor de geest kwamen; ‘De hemelse stad Jeruzalem’ en ‘Gods volk onderweg’. 
Het zijn inderdaad sprekende beelden die getuigen van ons geloof , onze drijfveren en ons 
omgaan met ons geloof in deze tijd. We mogen trots maar nog méér dankbaar zijn voor onze 
Stadsprocessie. Dank aan u allen! 
Uit de vele reacties op het verloop van de Stadsprocessie en de voorafgaande Bronprocessie, 
de Servaasweek 2019 en de Heiligdomsvaart 2018 blijkt wel hoezeer het gewaardeerd wordt 
dat er zoveel activiteit en beweging is rondom Kerk en geloof. Het is voor ons allen een be-
moediging om in deze tijd van ontkerkelijking en vervlakking deze reacties te delen. Het moge 
tevens een uitnodiging zijn om samen de schouders te zetten onder de activiteiten die door 
de parochies worden opgezet om de Kerk en het katholieke geloof ‘op de kaart te houden’ en 
liefst met overtuiging en geestdrift. 
Daarom wil ik u nu reeds uitnodigen om deel te nemen aan maandelijkse eucharistieviering in 
de krypte bij het graf van Sint Servaas. Op initiatief van ‘het Graf van Sint Servaas’ - de stichting 
die zich inzet voor de bevordering van de devotie tot Sint Servaas en de organisatie van de 
Heiligdomsvaart – zal iedere dertiende van maand, behalve wanneer dit een zondag betreft, 
daar om 19.00 uur een eucharistieviering gehouden worden. De eerstvolgende dus 13 juni 
2019, bovendien mijn wijdingsdag. 
Verder wil ik u uitnodigen om een actieve rol te spelen bij de openstelling van de Sint Servaas-
basiliek in de decembermaand tijdens ‘Magisch Maastricht’. Het is een uitstekende gelegenheid 
om de vele duizenden bezoekers van het kerstevenement op het Vrijthof in contact te brengen 
met de eeuwenoude pelgrimskerk en alles wat geloof, advent en kerstmis te doen heeft. Er zijn 
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tal van activiteiten mogelijk waarbij veel mensen hun bijdragen kunnen leveren om de vele be-
zoekers goed te ontvangen. U zult in september hier meer over horen maar u kunt er nu reeds 
rekening mee houden.  
Rest mij u nogmaals hartelijk te danken en te schrijven, tot ziens! 
                                Pastoor-deken John Dautzenberg

SAMENWERKINGSVERBANDEN DEKENAAT MAASTRICHT

Al langere tijd wordt er door de kerkbesturen gewerkt aan nieuwe vormen van samenwerking 
binnen het dekenaat Maastricht. Het ‘vlaaipuntenmodel’ – één binnenstadsparochie werkt sa-
men met de erachterliggende parochies naar de randen van de stad – blijkt niet te werken. Wél 
wordt er op kleinere schaal samengewerkt. Dat is kostbaar en goed maar niet voldoende om 
de toekomst van de parochies te garanderen en alle moeilijkheden het hoofd te bieden. Het 
bestuur van het dekenaat heeft in samenwerking met alle kerkbesturen en de leiding van het 
bisdom een andere indeling voorgesteld. Daarbij maakt de Sint Servaasparochie straks deel uit 
van het samenwerkingsverband ‘Binnenstad’ en de parochie Anna-Lambertus van het samen-
werkingsverband ‘West’. Het is een intensief proces waarbij met name de kerkbestuursleden 
gevraagd wordt om alle zeilen bij te zetten. Zij zullen daar desgewenst bij ondersteund worden 
door werkgroepen op het gebied van pastoraal, gebouwen, communicatie en financiën. Via 
het parochieblad, het Dekenale Nieuws en de mededelingen in de kerk wordt u verder op de 
hoogte gehouden. Wilt u wel meebidden voor een goed verloop? Met dank aan iedereen die 
zich ervoor inzet om onze katholieke Kerk levendig te houden. 

Heilige Geest,
onvoorspelbare maar indringende bries,
Gij schrijft de geschiedenis van uw Kerk,

Gods volk onderweg,
ook in het dekenaat Maastricht.

Geest van Liefde,
open onze ogen

voor de tekenen van deze tijd
bij de revitalisering van onze parochies.

Wek in ons het verlangen
om het kerkgemeenschappen te laten zijn

met uitstraling;
thuishavens voor ontheemden,

oasen van geloof en hoop,

troost en vertrouwen,
plekken waar mensen omzien naar elkaar,

waar Gods liefde voelbaar is.

Heilige Geest,
Gij vernieuwt wat verstard is,

help ons in deze tijd van vernieuwing,
maak ons buigzaam en mild.

Wij vragen het op voorspraak van Maria,
Sterre der Zee,

en op voorspraak van Sint Servatius,
de eerste geloofsgetuige in onze streken;
ook op voorspraak van al de patronen

en patronessen van onze eigen parochies,
door Christus, onze Heer.

Amen

DEKENAAT MAASTRICHT
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VASTENACTIE

Tijdens de Vastenactiecampagne hebben we dit jaar veel aandacht besteed aan het gebruik 
van en de behoefte aan schoon water. Onder de noemer ‘Water verandert alles’ hebben vele 
parochies, scholen en vrijwilligers 40 dagen lang hun beste beentje voor gezet om de campagne 
tot een succes te maken. Hiervoor willen wij iedereen hartelijk bedanken. Tot nog toe hebben 
we landelijk een bedrag van meer dan 1 miljoen euro opgehaald, ongeveer evenveel als 
vorig jaar. De komende maanden zal dat bedrag echter nog stijgen, wanneer de parochies de 
opbrengst van hun collectes overmaken.
Dankzij u hebben veel mensen nu toegang tot schoon water!

KERKENNACHTWANDELING
Vrijdagavond 21 juni organiseert de Raad van Kerken een kerkenwandeling. Dit in het kader 
van de landelijke kerkennacht in Nederland met als thema ”is dit ook kerk?” Deze start om 
19.00 uur in de Orthodoxe kerk, dan wandelen wij naar de Waalse Kerk waar wij om 20.15 uur 
verwacht worden. Vervolgens lopen wij naar de St. Jan waar om 21.15 uur verteld wordt over 
de St. Jan als een groene kerk. De afsluiting vindt plaats om 22.10 in de Basiliek van St. Servaas.

KLOKKENLUIDERSGILDE ST. MONULPHUS EN GONDULPHUS VIERT FEEST.
Op 14 juli 2019 vieren de gildeleden hun 60 jarig bestaan. Dat is een proficiat waard. Al die ja-
ren heeft het gilde zich vrijwillig ingezet om onze “Grameer” te luiden op bijzondere feestdagen. 
We hopen dat ze dit prachtig initiatief van zestig jaar terug nog tot in lengte van jaren mogen 
voortzetten. 
Noel Fabry treedt na meer dan 25 jaar terug als “deken” van het gilde en wordt opgevolgd 
door Guido van Oijen en Huub Hameleers geeft als secretaris/penningmeester na 40 jaar de 
sleutel én de pen door aan zijn  opvolger Dave Retrae. (ww.grameeer.nl)

ORGELFESTIVAL L’EUROPE & L’ORGUE
Van 9 juli t/m 13 augustus vindt het orgelfestival plaats. Informatie via. 
www.orgelfestivalmaastricht.nl

MISDIENAARS:
 Afgelopen Pasen is er weer een collecte geweest voor de misdienaars van de parochies St. 
Servaas en Anna/Lambertus. Onze misdienaars betekenen heel veel voor onze parochies en 
dan mogen ze wel eens een dag goed verwend worden. Dank zij uw gulle gave van € 655. zijn 
ze nu in de gelegenheid samen er op uit te gaan. Hun dank is groot.! 

EXPOSITIE MOEDER TERESA
Gedurende maand juni is er in de lange gang van de Basiliek een expositie oever het leven en 
het werken van Moeder Teresa van Calcutta, enkele jaren geleden heiligverklaard. In de dagka-
pel staat een reliek van de heilige ter verering. De expositie is gratis toegankelijk, medailles en 
gebedskaarten zijn  gratis mee te nemen.



6

Zondag 9 juni HOOGFEEST VAN PINKSTE-
REN; Collecte St. Vincentius

Vandaag sluiten we de Paastijd af met de H. 
Geest-zending

10.40  Grameer luidt
11.00 Hoogmis: met de CAPPELLA (  Missa 

Festiva van A. GretchaninovMathei)
 Jrd. Ouders Louis en Antoinette van 

Uden-Thaminiau en Thomas van 
Uden; Godelieve Serpenti van Uden; 
ouders Leseur-Jansen; Ben Husson; 
Harrie Nievergeld; Miek Simais; ouders 
Ottenheym-Thissen; ouders van 
Schijndel-Oomen; voor de overleden 
broedermeesters van de broederschap 
van St. Servaas;

11.30  H. Mis vervalt

Maandag 10 juni  2e Pinksterdag; H. Maria, 
Moeder van de kerk

10.00 Hoogmis: met de Cappella Sancti Ser-
vatii ( Missa Antiqua)

 t.e.v. St. Servaas; Bep Willemse; Jef Das-
sen;

11.30 H. Mis vervalt
13.00  Doop Mikki Schreurs
13.45   Doop Julia Stroes

Dinsdag 11 juni H. Barnabas apostel
9.00  H. Mis: t.e.v. St. Servaas;  voor de inten-

ties van de biddende moeders;

KERKDIENSTEN SINT SERVAAS
Van zondag 9 juni 2019 t/m zondag 28 juli 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

Heiligdomsvaart 
Maastricht
2018
Doe goed en  zie 
niet om

INLOOPMIDDAG VAN 55 PLUS

Na ons recente bezoek aan de Cellebroederskapel nodigen wij u nu weer uit voor een inloop-
middag , dinsdag 25 juni 14.00 uur,  waar u onder het genot van koffie/thee/fris en iets 
lekkers een kaartje kunt leggen, een spelletje spelen of gewoon met elkaar wat kletsen. 
Ook als u een andere invulling aan deze middagen zou willen geven, kom dan naar 
deze middag en/of laat het ons weten.  Wij staan open voor iedere andere mening.
De deelname aan deze middag is gratis en u hoeft zich niet vooraf aan te melden.
Deze gezellige middag duurt tot 16.00 uur en wordt gehouden in het zaaltje achter de St. An-
nakerk.

“GETROFFEN WORDEN ALS BARMHARTIGE SAMARITAAN
Op donderdag 20 juni van 19.00 – 20.30u organiseert de diaconiegroep van de St. Anna-
Lambertus i.s.m. de Academie Informele Zorg een info-avond rondom het thema “Getuige van 
Kracht van Ontmoeting”. Deze bijeenkomst vindt plaats in de Annazaal.
Deze avond is speciaal voor mensen die mantelzorg verlenen en best nog wat ondersteuning 
kunnen gebruiken, maar ook voor mensen die meer voor mensen in hun omgeving willen 
betekenen. 
Interesse? Aanmelden voor 13 juni de organisatie 043 – 321046 (tijdens kantooruren) of info@
academieinformelezorg.
Deze avond stond eerder gepland voor 9 mei maar is door ziekte van organisator niet doorge-
gaan.”
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18.30 Luc A. Mosam
19.00  Engelstalige H. Mis:
19.45 Sant Egidius

Woensdag 12 juni  H. Odulfus, priester
9.00 H. Mis: t.e.v. O.L.V. van Lourdes; biddende 

moeders; 
11.00 Crypte; Pelgrims uit Bonaire-Curaçao 

pelgrimeren naar het Graf van St. 
Servaas

18.00 Taizé
19.00 Engelstalige Mis

Donderdag 13 juni  H. Antonius van Padua, 
priester en kerkleraar

9.00 H. Mis: ouders Leseur-Jansen en uit dank-
baarheid

19.00 Engelstalige Mis 
19.00 H. Mis in de Krypte; overleden leden van 

het ‘het Graf van Sint Servaas’. 

Vrijdag 14 juni H. Lidwina, maagd
9 uur H. Mis: t.e.v. H. Hart van Jezus; Jean Gilis-

sen;

Zaterdag 15 juni
9.00 H. Mis: voor de biddende vaders; Zrs 

Onder de Bogen;
14.00-16.00 Servaaslofprijzing door de Kom-

melgemeenschap

Zondag 16 juni H. Drie-eenheid
10.00 Plechtige Hoogmis m.m.v. de Cappella 

(Missa Gerlachus P. Serpenti)
11.30 H. Mis met samenzang; Gerard Beckers, 

Arnold Lenaerts, Anette Lenaerts-
Coenen; overleden ouders van de fam. 
Martens-Pans.

Maandag 17 juni
9.00 H. Mis: t.e.v. St. Servaas; voor de redding 

van de Ongeboren kinderen en voor 
vrede in ’n familie.

Dinsdag 18 juni
9.00 H. Mis: t.e.v. St. Servaas; t.e.v. O.L.vrouw uit 

dankbaarheid voor behouden terug-
keer; Zr. Maria Xaveria;

19.00 Engelstalige Mis

Woensdag 19 juni H. Romualdus, abt
9.00 H. Mis:  voor de biddende moeders
19.00 Engelstalige Mis

Donderdag 20 juni
9.00 H. Mis: 
19.00 Engelstalige Mis

Vrijdag 21 juni H. Aloïsius Gonzaga
9.00 H. Mis:
13.15 Huwelijksinzegening van Dylan en Maud 

Fraiquin
19.45 Kerkennachtwandeling

Zaterdag 22 juni H. Paulinus van Nola
9.00 H. Mis: t.e.v. de biddende vaders

Zondag 23 juni Sacramentsdag
10.00 Plechtige Hoogmis m.m.v. de Cap-

pella Sancti Servati (Messe in C van A. 
Bruckner)

11.30 H. Mis met samenzang; Ben Husson

Maandag 24 juni St. Johannes de Doper
9.00 H. Mis: t.e.v. St. Servaas; Zrs. Onder de 

Bogen
 St. Johannes de Doper m.m.v. de 

Schola; Jrd. Cretien Bartelet

Dinsdag 25 juni:
9.00 H. Mis: t.e.v. St. Servaas; fam. Dassen-Kroll
18.30 Luc A Mosam
19.00 Engelstalige Mis
19.45 Sant Egidius

Woensdag 26 juni
9.00 H. Mis: voor de biddende moeders
19.00 Engelstalige Mis

Donderdag 27 juni H. Cyrillus van Akexandrië
9.00 H. Mis:
19.00 Engelstalige H. Mis
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Vrijdag 28 juni H. Hart van Jezus
9.00 H. Mis: H. Hart van Jezus m.m.v. Schola

Zaterdag 29 juni Petrus en Paulus
9.00 H. Mis: m.m.v. de Schola; voor de bid-

dende vaders

Zondag 30 juni 
10.00 Plechtige Hoogmis m.m.v. De Kon. 

Zangvereniging Mastreechter Staar
 Voor de overleden leden en leden van 

de Kon. Zangver. Mastrichter Staar;
 Fam. Bouvrie-Moermans; Miek Simais; 

jrd vr Jacques Schoonbrood en overige 
fam-leden;

11.30 H. Mis: m.m.v. het kerkoor St. Servatius 
uit Bruhl; Harrie Nievergeld; 5e jrd 
Tineke Fabry-Maes; jrd Jacques en Rien 
Dierick-Berendschot

13.00 Doop van Adriana Elie

“Accepteren van anderen,  
verdragen dat ze anders zijn! “

Maandag 1 juli
9.00 H. Mis: t.e.v. St. Servaas; voor redding van 

de Ongeboren kinderen en voor Vrede 
in een familie.

Dinsdag 2 juli
9.00 H. Mis: t.e.v. St. Servaas

Woensdag 3 juli H. Tomas, apostel
9.00 H. Mis: biddende moeders;

Donderdag 4 juli  H. Elisabeth van Portugal
9.00 H. Mis: ouders Leseur-Jansen

Vrijdag 5 juli  H. Antonius Maria Zaccaria, 
priester

9.00 H. Mis: m.m.v. de Schola; Zrs Onder de 
Bogen;

 De ziekencommunie wordt gebracht 
aan zieken en thuiszittende;

 

Zaterdag 6 juli H. Maria Goretti
9.00 H. Mis: t.e.v. O.L.Vrouw; voor de biddende 

vaders
 Biechtgelegenheid in de Basiliek 09.30 

tot 10.00 uur in de doopkapel

Zondag 7 juli
10.00 Plechtige Hoogmis m.m.v. de Cappella ( 

Et in terra pax A. Gretchaninov) 
 Mgr. Mathieu Hanneman;
11.30 H. Mis: met samenzang; jrd. Josephine 

Servaes-Wassenberg
13.00 Doop Lexie Meertens

Maandag 8 juli
9.00 H. Mis: t.e.v. St. Servaas; 

Dinsdag 9 juli HH Martelaren van Gorcum
9.00 H. Mis: t.e.v. St. Servaas

Woensdag 10 juli
9.00 H. Mis: voor nieuw levensjaar van Wouter; 

biddende moeders

Donderdag 11 juli: H. Benedictus, abt/patroon 
van Europa

9.00 H. Mis:

Vrijdag 12 juli
9.00 H. Mis: t.e.v. het H. Hart van Jezus

Zaterdag 13 juli: H. Henricus
9.00 H. Mis: ouders Leseur-Jansen; voor de bid-

dende vaders
19.00 H. Mis in de Krypte; overleden leden van 

het ‘het Graf van Sint Servaas’. 

Zondag 14 juli: collecte St. Vincentius
10.00 Hoogmis m.m.v. de Kerkkoren van St. 

Pieter
 Dhr en mevr. Mouren-Wittelings; Ben 

Husson; 5e jrd. Van Miep Coumans; 
Guus en Els Lemmens-Meijers;

 Voor de leden en overleden leden van 
het Klokkenluidersgilde Monulphus, 
Gondulfus.
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11.30  H.Mis: m.m.v. het Kerkkoor Laudate 
Dorminum; Miek Simais; 

14.00 doop Juul Voncken

Maandag 15 juli: H. Bonaventura, bisschop/kerk-
leraar

9.00 H. Mis: t.e.v. St. Servaas; Zrs. Onder de 
Bogen

Dinsdag 16 juli: Monulphus en Gondulfus; H. 
Maagd Maria v.d. berg Karmel

9.00 H.  Mis: t.e.v. St. Servaas;

Woensdag 17 juli
9.00 H. Mis:  voor nieuw levensjaar Roosje; bid-

dende moeders;

Donderdag 18 juli
9.00 H. Mis:

Vrijdag 19 juli
9.00 H. Mis: echtpaar Middelweert-Mey; Su-

zanne Meertens;

Zaterdag 20 juli H. Apollinaris, bisschop en 
martelaar

9.00 H. Mis: ouders Leseur-Jansen; biddende 
vaders;

Zondag  21 juli
10.00 Hoogmis: 
 Jrd. Guus Mey; Dhr en Mevr. Nijst-

Hoogland
11.30 H. Mis met samenzang; Ben Husson

Maandag 22 juli H. Maria Magdalena
9.00 H. Mis: t.e.v. St. Servaas

Dinsdag 23 juli H. Birgitta, patrones van Europa
9.00 H. Mis: t.e.v. St. Servaas

Woensdag 24 juli H. Charbel MakhÜlf, priester
9.00 H. Mis: biddende moeders

Donderdag 25 juli H. Jacobus, apostel
9.00 H. Mis: Zrs. Onder de Bogen

Vrijdag 26 juli HH Joachim en Anna
9.00 H. Mis: Anna Dassen;

Zaterdag 27 juli Z. Titus Brandsma, priester en 
martelaar

9.00 H. Mis: biddende vaders;

Zondag 28 juli
10.00 Hoogmis:
 Harrie Nievergeld; Miek Simais
11.30 H. Mis met samenzang:

“Zoals een molensteen alle soorten graan
kan vermalen, zo moet een sterke ziel in 
staat zijn alle gebeurtenissen te 
accepteren”

KERKDIENSTEN SINT ANNA-LAMBERTUS
Van zaterdag 8 juni 2019 t/m zondag 28 juli 2019

Zaterdag 8 juni
19.00 Vooravondmis

Zondag 9 juni EERSTE  PINKSTERDAG
10.30 met Vocalgroup Alliance
 Ton Hellwig en zoon Marco; Annie 

Demacker;  Alice Engels;  Jrd. Harry 

Willems; 
 Margriet Martens-Huismans;  uit 

dankbaarheid bij een 80ste verjaar-
dag;

12.30 Doop Milan te Lam
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Maandag 10 juni TWEEDE  PINKSTER-
DAG

10.30 H. Mis met orgelmuziek
 Jo Weysters;

Zaterdag 15 juni  
19.00 Vooravondmis
 Trees Hochstenbach-Schellinx;    

Zondag  16 juni 
10.30 H. Mis met koor Ascension
 Ton Hellwig en zoon Marco;  ouders 

Leseur-Jansen; Jrd. Jacques Siegelaer ;
 zesw. Fien Thoma-Biesmans; Jef 

Coolen; Sjeng en Annie Rompelberg-
Janssen;

 Theo en Fien Daalmans-lemmens; 
Stg. Jrd. Jan en Jacqueline Huisinga-
Claes;

13.00 Doop Djivana Buiks
13.45 Suze Cobben

Zaterdag  22 juni
19.00 Vooravondmis
 voor een bijzondere intentie;

Zondag 23 juni 
10.30 H. Mis met orgelmuziek
 Ton Hellwig en zoon Marco;  

Zaterdag 29 juni
19.00 Vooravondmis
 voor vrede in de wereld;
       
Zondag  30 juni
10.30 H. Mis met vocalgroup Alliance;
 Ton Hellwig en zoon Marco; Gerda 

Haffmans; uit dankb. bij een 25 jarig 
huwelijk;

 Annie Demacker; ouders Leseur-
Jansen;  Sjeng en Annie Rompelberg-
Janssen;

 Theo en Fien Daalmans-Lemmens; 
jrd van Sjo Slangen;   

Zaterdag 6 juli
19.00 Vooravondmis
 Fien Thoma-Biesmans;
 
 Zondag  7 juli
10.30 H. Mis met koor Ascension
 Ton Hellwig en zoon Marco;  Alice 

Engels;  Elly en Frans de Ruyter-
Simons;

 Max Olivers;
 
Zaterdag 13 juli
19.00 Vooravondmis 
 uit dankbaarheid

Zondag 14 juli
10.30 H. Mis met orgelspel
 Ton Hellwig en zoon Marco;   Sjeng 

en Annie Rompelberg-Janssen; 
 Theo en Fien Daalmans-Lemmens;

Zaterdag 20 juli
19.00 Vooravondmis
 voor onze gezinnen;

Zondag  21 juli
10.30 H. Mis met  orgelmuziek
 ouders Leseur-Jansen;  Ton Hellwig 

en zoon Marco;  José en Tjitske Nijst-
Hoogland;

Zaterdag 27 juli
19.00 Vooravondmis
 Fien Thoma-Biesmans;

Zondag 28 juli FEEST VAN DE HEILIGE 
ANNA

10.30  H. Mis met orgelmuziek
 Deken Mathieu Hanneman;  Jrd. José 

Nijst; Ton Hellwig en zoon Marco; 
 Sjeng en Annie Rompelberg-Jans-

sen;  Theo en Fien Daalmans-Lem-
mens;

 Pastoor Giel Hommes;  Trees 
Hochstenbach-Schellinx;
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DOOR DE DOOD ZIJN ONS ONTVALLEN
Basiliek St. Servaas  
Margriet Minis  95 jaar
Sint Anna-Lambertus:
Fien Thoma-Biesmans 81 jaar

SINT ANNAFEEST 
Op zondag 28 juli  in de H. Mis van 10.30 uur vieren we het jaarlijkse Sint Annafeest. We 
brengen eer aan Sint Anna,  de moeder van Maria en de oma van Jezus. Na afloop is er 
gelegenheid om elkaar bij een drankje te ontmoeten in de Annazaal. Welkom.

OPBRENGST TEMPELEERSMIS
De collecte tijdens de Tempeleersmis heeft €555,55 opgebracht  voor Stichting de 
Knoevel.
Deze organisatie biedt extra zorg aan zieke kinderen 

OPBRENGST VASTENACTIE
De collecte van de vastenactie in de Annakerk heeft €1026,= opgebracht.
Hartelijk dank voor uw gulle gaven. Het geld is bestemd voor waterprojecten in Niger.  

TOETSENIST  GEZOCHT
Koor Ascension is  op zoek naar een toetsenist voor piano/synthesizer.
Vind je het leuk om in je vrije tijd muziek te maken samen met anderen, dan is dit iets 
voor jou. Wij repeteren iedere dinsdagavond in de St. Annakerk. Kom gerust een dins-
dag binnenwandelen. 
De kerkdeur  is geopend van 19.50 tot 20.40 uur. 

OPGEVEN MISINTENTIES
Gelieve voor het volgende parochieblad vóór vrijdag 19 juli  de misintenties door te 
geven aan het betreffende parochiekantoor:
St. Servaas: 043-3212082 (tussen 10.00-12.30 uu
servaasbureau@hotmail.com;  
St. Anna-Lambertus: 043-3432929  (ma-wo-vr  9.00 – 12.30 uur)
post@annalambertus.nl;

VERHUIZING
Bent u  verhuisd? Heeft u een nieuw mail-adres? Geef dat dan a.u.b. ook door aan het 
betreffende parochiekantoor:
043-3212082 Ma. t/m Vrij. tussen 10.00-12.30 uur servaasbureau@hotmail.com
043-3432929 tussen 9.00 – 12.30 uur op ma-wo-vr.  post@annalambertus.nl 



12

Priesters:
Pastoor-Deken J. Dautzenberg 
Pastorie St. Servaas
Keizer Karelplein 3, 6211 TC Maastricht
Tel. 043-321 20 82

Sint Servaas

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

Website
www.sintservaas.nl 

Stichting Schatkamer Sint Servaas
Tel. 043-321 04 90 
Mail: vanRensch@rhcl.nl

Sint Anna-Lambertus

Parochiebureau St.Anna-Lambertus
Dokter van Kleefstraat 12
Tel. 043-343 29 29
Maandag - woensdag - vrijdag 9.00-12.30 uur
Mail: post@annalambertus.nl

Website
www.annalambertus.nl

Financiën

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

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

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

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

Financiën

Kerkbijdrage
Administrateur Mw. M. Thijssens
Tel. 043- 343 29 29 van 9.00-12.30 uur

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

JE LEEFT NIET OM TE STERVEN,
JE STERFT OM TE LEVEN


