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De schat van het geloof.
Wij dragen de schat van het geloof in aarden potten, schrijft Sint Paulus in zijn tweede brief aan de 
Korintiërs. En wat er ook gebeurt, je raakt niet klem, je bent nooit ten einde raad. Die overgrote kracht 
moet wel van God komen en niet van ons…
Beste parochianen, met de vakantietijd voor de deur zal ook de verhuiswagen door onze paro-
chie rijden. We moeten in de komende tijd afscheid nemen van zowel kapelaan Henyer Garcia 
alsook van kapelaan Austin Joseph. Beiden hebben recentelijk een nieuwe benoeming aanvaard, 
zij het dat kapelaan Austin wel in de buurt blijft. We hopen dat er spoedig een nieuwe kapelaan 
zal komen die hulp en inspiratie kan bieden bij het pastorale werk en de voorbereiding op de 
Heiligdomsvaart in 2025. Oja, er komt nog iemand bij…D’r Joep zal hem aan u voorstellen. 
Het kerkbestuur dankt de kapelaans voor hun inzet voor onze parochianen, voor het delen van 
de schat van ons katholieke geloof en wenst hun veel zegen en kracht in de nieuwe parochies. 
Namens allen wens ik u een fijne, ontspannen vakantietijd,
                                                                                                      Deken John Dautzenberg 

Afscheid kapelaan Henyer Garcia
Zoals onlangs bekend is geworden, ben ik tot vicarispriester (eerst aanspreekbare priester van 
een parochie) van de parochie H. Franciscus van Assisi te Assen benoemd. Deze parochie be-
staat uit drie kerk in Assen, Roden en Zuidlaren.   
Toen ik door Mgr. H. Smeets gevraagd werd om in het Bisdom Groningen – Leeuwarden te gaan 
helpen, heb ik meteen ‘ja’ gezegd. Immers, alle keren dat ik aan de Heer ‘ja’ heb gezegd heeft de 
Heer mij nooit teleurgesteld. In tegendeel; aan mijn ja-woord was heel veel vreugde en geluk 
verbonden. Sinds mijn priesterwijding en meer nog het laatste jaar heb ik aan de Maagd Maria 
gevraagd, om mij te gebruiken voor het verspreiden van de Blijde Boodschap, voor het missie-
werk van de Kerk, om het evangelie te verkondigen, mensen dichter bij God te kunnen brengen 
en om mensen Gods liefde te laten ervaren en voelen. 
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Toen ik de vraag van Mgr. Smeets hoorde, zei ik: “Mijn gebed is verhoord”. De Heer roept mij 
om mijn vertrouwde, geliefde en aangename plaats, waar ik me helemaal thuis voel, weer te 
verlaten en naar het verre noorden te vertrekken. Loslaten en afscheid nemen doet niemand 
graag. Veel gesprekken, ontmoetingen en gebeurtenissen helpen mij om met vertrouwen los te 
laten en mijn toekomst in Drenthe met vreugde en blijdschap tegemoet te zien. Het aangenaam 
en prettig kennismakingsgesprek met het pastorale team, het kerkbestuur en vrijwilligers van de 
parochie in Assen, hun hartelijkheid, warmte, dankbaarheid en betrokkenheid zijn zeker voor mij 
een goed teken van wat mij in de parochies te wachten staat.        
Ik hoop daar te mogen meewerken aan de toekomst van de parochies, door het Woord van 
God te zaaien en het Evangelie van Jezus te verspreiden. Het gaat niet om mijzelf maar om 
mensen aan Christus te binden. Die kans heb ik daar volop. Ik ben blij en voel me geëerd, om in 
deze parochies als priester-herder te mogen dienen. 
Belangrijk is niet alleen de weg die je gaat maar ook de sporen die je achterlaat. Deze zin wordt 
vaak gebruikt bij de uitvaarten. Deze zin heeft me altijd geholpen om me af te vragen welke 
sporen ik in de parochies zal achterlaten? Wat zullen de mensen zich van mij herinneren? Mijn 
talenten? Mijn vaardigheden? Mijn projecten? Mijn fouten? Mijn gebreken? Mijn uiterlijk of mijn 
innerlijke? Ik hoop sporen achter te laten die getuigen van wie God, Jezus en de Kerk voor mij is 
en van de bron van geluk en vreugde van ons geloof.        
Sinds mijn diakenwinding (29 oktober 2016) ben ik werkzaam in onze parochie. Dit was na-
tuurlijk mijn eerste benoeming, ik kan me het nog heel goed herinneren, toen ik voor het eerst 
hoorde dat ik door Mgr. F. Wiertz tot kapelaan aan de St. Servaas en St. Anna-Lambertus werd 
benoemd, was ik ontzettend blij en ik verheugde mij hierover. Maar het was ook spannend, een 
nieuwe ervaring, onbekende situatie, anders dan wat ik gewend aan was. Dat maakte mij soms 
wat zenuwachting en bang, ook omdat ik misschien aan de verwachtingen van de parochianen 
niet kon voldoen. Uw hartelijkheid, openheid, vriendschap en belangstelling hebben me gehol-
pen om mij snel thuis te voelen en vreugde te vinden in mijn pastorale werk. Ik heb in die tijd 
veel meegemaakt; ouderavonden, lesgeven aan communicantjes en vormelingen, gesprekken 
met doopouders en bruidsparen, ontmoetingen met mensen bij de ziekencommunie, met stu-
denten, vergaderingen, en natuurlijk de dagelijkse ontmoetingen met parochianen in de heilige 
Mis of daarbuiten. Alles bij elkaar is dit heel veel en heel intensief geweest, maar ook vreugdevol 
en mooi. Ik heb heel veel van geleerd en daar ben ik ook erg dankbaar voor. 
Ik ben ook dank verschuldigd aan deken Dautzenberg en kapelaan Austin Joseph voor het ver-
trouwen, de goede en fijne begeleiding en samenwerking, aan alle vrijwilligers met wie ik nauw 
altijd graag samen heb gewerkt, aan de kerkbesturen voor hun prettige samenwerking en steun. 
Met mijn nieuwe benoeming in Bisdom Groningen- Leeuwarden herleef ik veel dingen die ik 
hier in onze parochies beleefd heb. Daarom vertrek ik vol vertrouwen. De Heer zal me helpen 
zoals Hij tot nu toe gedaan heeft. We blijven verbonden in onderling gebed.   
                                                                                                           Kapelaan Henyer Garcia

U kunt afscheid nemen van kapelaan Garcia na de heilige Mis op zondag 29 augustus in de Sint 
Servaasbasiliek om 10.00 uur  of op zaterdag 4 september  om 19.00 uur tijdens de h. Mis in 
de Annakerk.
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De Roep van Joep
Heeft u gezien dat de Tuin der Barmhartigheid prachtig bloeit? Er gebeurt van 
alles; bloemen, planten, groen…alles groeit en bloeit. Maar er gebeurt nóg meer. 
Op nummer 5 komen veel studenten en organisaties samen die zich met en voor 
elkaar inzetten. De samenwerking met het studentenpastoraat brengt veel jonge 
mensen in deze tuin samen. Een genot om te zien, zo ervaren de bewoners aan de 
Maternushof. Een van hen is kapelaan Austin. Ik ben bijzonder op hem gesteld. Op 
zijn wijdingskaart stond de mooie tekst; “Om de vreugde van de Heer met u te 
delen”. Nou, dat lukt beslist, Austin. Jouw sprankelende ogen en stralende glimlach 
helpen je daarbij. Voor zijn eerste mis werd een groot portret van hem opgehangen 
bij zijn woning. Maar er ging iets mis met de tekst.  Ik mag het best verklappen. Bij 
wijze van verrassing moest onder zijn foto de tekst komen; Weest blij, samen met 
mij. Maar de ontstellende digitale onhandigheid van  mijn baasje leidde ertoe dat 
er alleen kwam te staan; “Weest blij,” Mensen die goed lezen valt het op en vragen; 
“Waar staat die komma voor?”   Tja…daar ga je dan. Of niet!
Nee dus. Dan ga je niet… “Weest blij, “ met komma dus is een inspirerende in-
leiding op alles wat blij kan maken. Niet alleen kapelaan Austin, zijn vreugdevolle 
verkondiging van het Evangelie maar ook zoveel andere zaken die ons helpen om 
God te ontdekken, te ontmoeten en te danken.  Kapelaan Austin heeft wel een 
nieuwe benoeming gekregen aan de andere kant van Maastricht, maar zal voorlopig 
nog bij ons blijven wonen.  Heerlijk, gezellig. En weet je, vanaf medio juli komt er 
nog iemand bij. Een compagnon voor mij. Hij is enkele weken oud en gaat (hopelijk) 
luisteren naar de naam Väös. Ja, ik denk dat we van “d’r Väös” ook van alles gaan 
horen. Maar ik ben in ieder geval blij dat kapelaan Austin er ook nog is om samen 
met mij dat jonge ding wegwijs te maken in het leven op de dekenij. Jullie horen 
van ons.  Ik ga nog even, samen met mijn baasje, lezen in het boek; “Hoe voed ik 
een Border Collie op? ” Dom boek, oud nieuws! Ik weet het antwoord nu al:  MET 
VEEL LIEFDE !!!! 
                                                                             Weest blij,  D’r Joep

Stichting Tijdig, opvolger Dienst Kerk en Samenleving. 
Op 1 juni is in Weert de stichting ‘Tijdig’ opgericht. Dit is de opvolger van Dienst Kerk 
en Samenleving, die bij de reorganisatie van het Bisdom Roermond in 2019 werd 
opgeheven. De oprichtingsdatum en locatie waren niet toevallig gekozen, want op 1 
juni 1093 sprak toenmalig aalmoezenier van sociale werken Mgr. Henri Poels tijdens 
de vijfde Limburgse Katholiekendag in Weert zijn beroemd geworden rede ‘Tijdig’ uit. 
De naam van de nieuwe stichting is ook hiervan afgeleid. 
Bij het afscheidssymposium van de Dienst Kerk en Samenleving vorig jaar februari ga-
ven diverse partners aan de mogelijkheden van een doorstart te willen onderzoeken. 
Dat is nu de Stichting Tijdig geworden. Deze wil sociaal-maatschappelijke initiatieven 
tot in de kleinste haarvaten van Limburg stimuleren en faciliteren. ‘Tijdig’ wil vanuit 
haar expertise als gesprekspartner houvast en structuur bieden, en platform zijn voor 
netwerken en aan kennisuitwisseling en begeleiding doen in de vorm van supervisie/
intervisie. 
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In een eerste bericht laat de stichting Tijdig weten haar inspiratie te vinden in de 
Rooms katholieke sociale leer. “Het gaat erom dat mensen tot hun recht kunnen 
komen. Samen bouwen wij aan een toekomst, waarin niemand alleen voor zichzelf 
leeft, maar allen oog hebben voor elkaar en er voor elkaar zijn. Wij nemen daarbij de 
veerkracht in de kwetsbaarheid van mensen als uitgangspunt.”
De nieuwe stichting denkt de komende tijd met name een belangrijke rol te kunnen 
spelen in het aanpakken van problemen die door Corona zijn ontstaan. Het bisdom 
Roermond is via oud-hoofdaalmoezenier pastoor Wim van Meijgaarden sss nauw bij 
de oprichting van de stichting betrokken. De stichting wordt door diverse fondsen 
financieel ondersteund. 
Wij wensen de medewerkers veel succes bij de doorstart van dit belangrijke werk. 

Mededelingen: Het is maar dat u het weet!
Vanaf 26 juni vervalt de mondkapjesplicht binnen het kerkgebouw, maar we houden 
ons wel aan 1,5 meter afstand. Was uw handen, hoest en nies in uw ellenboog en bij 
klachten blijf thuis en laat U testen. Een koor mag met 12 leden zingen. 
St. Servaastreffen:
Iedere 1e zondag van de maand is er koffie  na de H. Mis van 10.00 uur.
Bij goed weer buiten in de Pandhof, bij slecht weer in de Kanunnikenkelder.

Vanaf 18 juli is er geen H. Mis meer om 09.00 uur in de Basiliek.
We hebben dan om 10.00 uur de Hoogmis en om 18.00 uur de Engelstalige Mis 
waarvoor iedereen is uitgenodigd. De Engelstalige H. Mis de 1e Donderdag om 19.00 
uur valt in de vakantieperiode uit. Ook is er dan geen Taizé-viering op de Woensdag-
avond.

Weest blij, samen met mij. 
Ja, lieve vrienden en parochianen. Ik ben heel dankbaar voor alle vreugde en blijdschap 
die ik mocht ervaren bij mijn priesterwijding en mijn eerste heilige Missen. U heeft mij 
blij gemaakt met kaarten, cadeautjes en andere zaken maar vooral door SAMEN te 
vieren en SAMEN te bidden. Het waren mooie vieringen in Roermond en in Maas-
tricht. Mijn Eerste heilige Mis, met de internetverbinding met mijn familie en bisschop 
in India was heel bijzonder en onvergetelijk. Mijn familie heeft alles kunnen meevieren, 
zo waren wij tóch bij elkaar, ondanks de 8000 kilometer afstand. ONTROEREND! 
Het mooie bedrag dat u samenbracht voor dit feest is besteed aan een prachtige 
hostieschaal, passend bij de kelk van mijn familie. Beide stukken zijn gegraveerd met 
dierbare teksten, als blijvende herinnering. Bovendien was ik in de gelegenheid om 
een goede telefoon aan te schaffen. Een telefoon met veel agenda mogelijkheden…ik 
wil graag werken. Maar ik kan met dit apparaat ook de verbinding met mijn thuisland 
en met jullie allen goed onderhouden.  Mede namens mijn familie dank ik u allen. Die 
dank zal blijven in mijn gebed voor u. Mag ik rekenen op uw gebed? Dan kunnen 
wij samen, ondanks problemen of moeilijkheden, blij zijn in de Heer. Dank u wel. De 
aanwezigheid van de oudste priester van het bisdom Roermond, pastoor Frans Lem-
mens, is een enorme bemoediging voor mij. 70 jaar priester…het lijkt het onmogelijk, 
maar het kan. Ik ben er met veel vertrouwen aan begonnen. 
                                                                                             Kapelaan Austin
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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 Ser-
vaasparochie (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. Vier communicanten 
zullen het sacrament van de H. Communie ontvangen in de Basiliek van St. Servaas op 
zaterdag 17 juli om 10.30 uur.  Op 18 juli is de 1e communie van de Theresia/Anna/ 
Lambertus. 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 H. Vormsel zal toegediend worden door Mgr. E. de jong op zaterdag 10 juli in de 
kerk van Malberg. Dat is heel toepasselijk. De kerk die toegewijd is aan de vier evan-
gelisten. Zo worden ook de vormelingen toegerust om te getuigen. 
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. 

Dinsdag 13 juli 
8.15  Aanbidding van het Allerheiligste
9.00  H. Mis: t.e.v. St. Servaas; t.e.v. H. Hart van 

Jezus; ouders Leseur-Jansen;
9.45  Rozenkrans in de dagkapel

Woensdag 14 juli
8.15  Aanbidding van het Allerheiligste
9.00  H. Mis: Congregatie Liefdezusters 

Borromeus; Biddende Moeders;
9.45  Rozenkrans in de dagkapel
Geen  Taizéviering

Donderdag 15 juli  H. Bonaventura, 
bisschop en kerkleraar

8.15  Aanbidding van het Allerheiligste
9.00  H. Mis: voor alle 

kloostergemeenschappen; 
9.45  Rozenkrans in de dagkapel

Zondag 11 juli 15e zondag door het jaar 
Vincentiuscollecte !

09.00 H. Mis; Zrs. Arme kind Jezus; bewoners 
Abtstraat;

10.00 Hoogmis: m.m.v. cantor Hans Heijkers 
en organist Marcel Verheggen; 
de Liefdezrs Carolus Borromeus;  
bewoners Patersbaan; Jeanette 
Romelberg-Deckers; Dhr en Mevr. 
Mouren-Wittelings;

12.30 Doop Mace Hol  
13.30 Doop Dewi Ternatus
18.00 Engelstalige Mis for support students 

and young people;

Maandag 12 juli 
8.15  Aanbidding van het Allerheiligste
9.00  H. Mis: t.e.v. St. Servaas ; Zrs Arme Kind 

Jezus
9.45  Rozenkrans in de dagkapel

KERKDIENSTEN SINT SERVAAS
van 11 juli t/m 15 augustus 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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Vrijdag 16 juli 
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

Zaterdag 17 juli  
8.15  Aanbidding van het Allerheiligste
9.00  H. Mis: voor de Biddende Vaders; 
9.45  Rozenkrans in de dagkapel
10.30  1e H. Communie
17.00-18.00 Aanbidding met vespers in de 

dagkapel

Zondag 18 juli 16e zondag door het jaar.
10.00  Hoogmis: m.m.v. cantor Hans Heijkers 

en organist Marcel Verheggen; 
bewoners Minderbroedersberg; 
Margriet Smeets-Rondagh; Ans 
Roijakkers van Strien; Congregatie 
Liefdezrs. Carolus Borromeus; 
Lenculenhof; Voor Lies Hollewijn haar 
47e sterfdag;

12.00  Doop Djayson van der Sluis
13.30  Doop Råni Libens 
18.00  Engelstalige Mis: for the preservation of 

Christan values in our society;

Maandag 19 juli
8.15  Aanbidding van het Allerheiligste
9.00  H. Mis: t.e.v. St. Servaas; Suzanne 

Menten;
9.45  Rozenkrans in de dagkapel

Dinsdag 20 juli
8. 15  Aanbidding van het Allerheiligste
9.00  H. Mis: t.e.v. St. Servaas; Ouders Leseur-

Jansen;
9.45  Rozenkrans in de dagkapel

Woensdag 21 juli
8.15  Aanbidding van het Allerheiligste
9.00  H. Mis: Biddende Moeders; Congregatie 

Liefdezusters Carolus Borromeus; 
9.45  Rozenkrans in de dagkapel
Geen Taizéviering 

Donderdag 22 juli H. Maria Magdalena
8.15  Aanbidding van het Allerheiligste
9.00  H. Mis:
9.45  Rozenkrans in de dagkapel

Vrijdag 23 juli H. Brigitta, patrones van 
Europa

8.15  Aanbidding van het Allerheiligste
9.00  H. Mis:
9.45  Rozenkrans in de dagkapel

Zaterdag  24 juli  
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
17.00-18.00 aanbidding met vespers in de 

dagkapel

Zondag 25 juli 17e zondag door het jaar 
10.00  Hoogmis m.m.v. cantor Hans Heijkers 

en organist Marcel Verheggen; Dhr en 
Mevr. Nijst-Hoogland; Ans Brennert-
Delvoux, Piet van Dooren; Congregatie 
van de Liefdezrs. Carolus Borromeus; 
bewoners Lenculenhof;

18.00  Engelstalige Mis: for inspiration and 
fraternity among students;

Maandag 26 juli HH. Joachim en Anna, 
ouders van de H. Maagd Maria

8.15  H. Aanbidding van het Allerheiligste
9.00  H. Mis: t.e.v. St. Servaas; Zrs Arme Kind 

Jezus; Anna Dassen;
9.45  Rozenkrans in de dagkapel

Dinsdag 27 juli Z. Titus Brandsma, priester 
en martelaar

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

Woensdag 28 juli
8.15  Aanbidding van het Allerheiligste 
9.00  H. Mis: Congregatie van de 

Liefdezusters Carolus Borromeus; 
Biddende Moeders;
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9.45  Rozenkrans in de dagkapel
geen Taizéviering 

Donderdag 29 juli H. Martha
8.15 Aanbidding van het Allerheiligste
9.00 H. Mis: Ben Husson;
9.45 Rozenkrans in de dagkapel

Vrijdag 30 juli
8.15  Aanbidding van het Allerheiligste
9.00  H. Mis: Jrd. Mevr. Annelies Jenniskens-van 

Heesch;
9.45  Rozenkrans in de dagkapel

Zaterdag 31 juli H. Ignatius van Loyola, 
priester 

8.15  Aanbidding van het Allerheiligste
9.00  H. Mis: de Biddende Vaders; 
9.45  Rozenkrans in de dagkapel
17.00-18.00 Aanbidding met vespers in de 

dagkapel

Zondag 1 augustus 18e zondag door het jaar
10.00  Hoogmis: m.m.v. cantor Hans Heijkers 

en organist Marcel Verheggen; 
Servaasfamilie; bewoners Heggenstraat; 
Congregatie van de Liefdezrs. Carolus 
Borromeus.; Margriet Smeets-
Rondagh;  Ans Roijakkers- van Strien; 
Servaasfamilie;

 Zeswekendienst Willy Cremers; 2e Jrd 
van Bèr Meese;

18.00  Engelstalige mis: met muziek door 
de studenten; for vocations tot the 
priesthood and religious life

Maandag 2 augustus
8.15  Aanbidding van het Allerheiligste
9.00  H. Mis: t.e.v. St. Servaas; ; Zrs Arme Kind 

Jezus
9.45  Rozenkrans in de dagkapel

Dinsdag 3 augustus
8.15  Aanbidding ban het Allerheiligste
9.00  H. Mis: t.e.v. St. Servaas; Broeder Edward 

Bloetjes F.I.C.
9.45  Rozenkrans in de dagkapel

Woensdag 4 augustus H. Johannes Maria 
Vianney

8.15  Aanbidding ban het Allerheiligste
9.00  H. Mis: Biddende Moeders; Congregatie 

Liefdezusters Carolus Borromeus;
9.45 R ozenkrans in de dagkapel
Geen Taizéviering 

Donderdag 5 augustus
8.15 Aanbidding ban het Allerheiligste 
9.00 H. Mis: William en Jeanne Dassen-Kroll; 

overledenen van de Fam. Sonneville-
Moes;

9.45 Rozenkrans in de dagkapel
(Geen Engelstalige Mis) 

Vrijdag 6 augustus Gedaanteverandering 
van de Heer

8.15  Aanbidding ban het Allerheiligste
9.00  H. Mis: Jeu en Fie Gémenique-Leonard;
9.45  Rozenkrans in de dagkapel

Zaterdag 7 augustus
8.15  Aanbidding ban het Allerheiligste
9.00  H. Mis: Sterfdag Moeder Elisabeth 

v/d Congregatie Liefdezrs. Carolus 
Borromeus; biddende Vaders

9.45  Rozenkrans in de dagkapel
9.45-10.15 Biechtgelegenheid in de 

doopkapel
17.00-18.00 Aanbidding met vespers in de 

dagkapel

Zondag 8 augustus 19e zondag door het 
jaar: St. Vincentiuscollecte

10.00  Hoogmis; m.m.v. cantor Hans Heijkers 
en organist Marcel Verheggen; 
Congregatie Liefdezusters Carolus 
Borromeus; Bewoners Ezelmarkt; 
Margriet Smeets-Rondagh; 
zeswekendienst Jo Schreurs;

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

Maandag 9 augustus H. Teresia Benedicta 
van het kruis (Edith Stein) 

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

Dinsdag 10 augustus H. Laurentius
8.15  Aanbidding van het Allerheiligste
9.00  H. Mis: t.e.v. St. Servaas
9.45  Rozenkrans in de dagkapel

Woensdag 11 augustus H. Clara
8.15  Aanbidding van het Allerheiligste
9.00  H. Mis: Ouders Leseur-Jansen; Biddende 

Moeders; Congregatie Liefdezrs. 
Carolus Borromeus

9.45  Rozenkrans in de dagkapel
Geen  Taizéviering

Donderdag 12 augustus
8.15 Aanbidding van het Allerheiligste
9.00 H. Mis: Zrs van het Arme Kind Jezus;
9.45 Rozenkrans in de dagkapel

Vrijdag 13 augustus
8.15 Aanbidding van het Allerheiligste
9.00 H. Mis: Ouders Leseur-Jansen;
9.45 Rozenkrans in de dagkapel

Zaterdag 14 augustus H. Maximiliaan 
Maria Kolbe

8.15  Aanbidding van het Allerheiligste
9.00  H. Mis: biddende Vaders; Frank en Rob 

Geuskens en familie; Ouders Bartelet-
Ramakers; Hun dochters Marga en 
Germaine en voor Suzanne Meerten

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

dagkapel

Zondag 15 augustus  Maria ten 
Hemelopneming

10.00  Plechtige Hoogmis: m.m.v. cantor Hans 
Heijkers en organist Marcel Verheggen; 
Congregatie van de Liefdezrs. Carolus 
Borromeus; St. Servaasfamilie; 
Bewoners Tongersestraat;  Ouders 
Leseur-Jansen; Miets Dassen; Josephine 
Vrijkhoeven van Deurse; Dhr en 
Mevr. Nijst-Hoogland; Zrs Arme Kind 
Jezus; Ans Roijakkers van Strien; Willy 
Cremers; Jrd. Guus & Els Lemmens-
Meijers;

18.00  Engelstalige mis: for inspiration and 
fraternity among students; 

Overledenen in onze Parochie:

Ans Roijakkers van Strien 09 mei 2021 
Willy Cremers 18 juni 2021
Jo Schreurs 24 juni 2021

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

We brengen nogmaals het
Basilicafonds onder uw
aandacht. 
Het werd onlangs in 
samenwerking met 
de Elisabeth Strou-
ven-stichting opge-
richt voor de beiden 
Basilica’s!
Ondersteun ons 
met uw bijdrage, zo 
kunnen de kerken 
behouden blijven.  
Onze dank is groot!

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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16e Jaargang no. 5 Maandag 12 juli –  zondag 15 augustus 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

Vrijdag 23 juli  H. Birgitta, kloosterlinge, patrones van Europa
8.30 u. H. Mis ter intentie van de Kerk in Europa.
Birgitta, geboren 1303, was de dochter van een adelijke rechter te Finsta, 
Zweden. Zij werd uitgehuwelijkt en kreeg 8 kinderen. 
Na het overlijden van haar man in 1344 leefde zij als religieuse.
Zij beijverde zich om de terugkeer van de pausen naar Rome, die destijds
leefden als bannelingen in Avignon. 
In 199 verhief paus Johannes Paulus II haar samen met Catharina van Siëna 
tot co-patrones van Europa. Zij overleed 23 juli 1373.

Vrijdag 6 augustus Feest van de Gedaanteverandering van de Heer
8.30 u. H. Mis ter ere van het H. Hart van Jezus.
Samen met de apostelen Petrus, Johannes en Jacobus beklom Jezus
de hoge berg Tabor.  Hier liet Jezus iets van zijn goddelijke aard zien
door van gedaante te veranderen. Deze gedaanteverandering wordt
gezien als aankondiging van Jezus’ verrijzenis.

Zaterdag 14 augustus H. Maximilaan Maria Kolbe
17.30 u. H. Mis ter ere van Maximilaan Kolbe t.i.v. allen die in onze tijd
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vanwege hun geloof en strijd voor waarheid en gerechtigheid onderdrukt
en vervolgd woren. 
Mis met zegening van veldkruiden = kroedwusj. De vruchten der aarde bevatten 
alles wat goed is voor de gezondheid van de mens. 
Maximilaan Kolbe was een Poolse franciscaner pater. Vanwege zijn verzet tegen
de nazis werd hij op 14 augustus 1941 in Auschwitz vermoord.
Na een ontsnapping van een gevangene werden 10 mannen veroordeeld tot
de hongerdood in een bunker.
Pater Kolbe bood zich aan om de plaats in de nemen van een vader van
2 kinderen. ‘Want’ zo zei hij, ‘ik heb geen kinderen’. 
Toen hij op 14 augustus nog steeds in leven was, kreeg hij een dodelijke 
injectie met fenol. Paus Johannes Paulus II – ook een Pool – verklaarde pater
Maximiliaan op 10 oktober 1982 heilig.
De man voor wie pater Kolbe zijn leven offerde overleefde de oorlog en was
In Rome aanwezig tijdens de heiligverklaring van Kolbe.

Zondag 15 augustus Feest van Maria Tenhemelopneming
11.15 u. H. Mis ter ere van Onze Lieve Vrouw, de Moeder van Jezus.
Zegening van de kroedwusj. 
De dag van 15 augustus, de Tenhemelopneming van Maria, is de feestdag
waarop de opneming van Maria in de hemel “met lichaam en ziel” wordt
herdacht en gevierd.  De katholieke Kerk belijdt het geloof dat Maria,
de Moeder van Jezus, de Heer en oorsprong van alle leven, het bederf 
van de dood nooit heeft gezien. 
EEN GEBED DAT GOD ZOEKT
Pater Henri Greve klaagde ooit in een meditatie dat nog maar zo weinig
mensen de oude reisgebeden uit hun hoofd kenden.
Gerard Reve schreef de pater een brief als reactie.

Reve schrijft:
Ik ben nog nooit een gebed tegengekomen dat mij niet, wegens zijn hebberige 
toon, met weerzin vervulde.  Die weerzin geldt ook uw reisgebed, afgedrukt bij 
uw meditatie. Wie op reis gaat, bestede zijn tijd liever aan bijvoorbeeld het
laten controleren van zijn remmen en richtingaanwijzers, dan aan dit infantiel 
gedoe. 

Ik zou eindelijk wel eens een gebed onder ogen willen krijgen, dat God zoekt,
in plaats van Hem om van alles en nog wat aan Zijn kop te zeuren. Uw gebed
heeft volgens mij met geloof niets te maken, want waarachtig geloof is 
belangeloos en vraagt niets, en smeekt zeker geen onheil af over anderen:
want het kan niet overal tegelijk mooi weer zijn, en we weten evenzeer dat elke 
dag, onherroepelijk, een aantal ongelukken gaat brengen. 

Welnu, als men voor zichzelf goed weer of een veilige tocht afsmeekt verzoekt
men God dus de naaste met tent en al te laten weg regenen, respectievelijk 
zich te pletter laten rijden, want iets in de trant van ‘indien het uw wil is dat 
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iemand op de weg omkomt, laat mij dat dan zijn’ kom ik in uw gebed niet 
tegen. Een reisgebed, dat God en mens althans waardig genoemd zou kunnen
worden, zou ongeveer als volgt moeten luiden: 

O God, Ik sta op het punt op reis te gaan.
                Ik weet niet, of het misschien mijn laatste reis is.

Ik wil U liefhebben.
Ik hoop, dat ik onderweg niemand enig ongeluk of ander

kwaad zal berokkenen.
Ik wil proberen niet, of veel minder, te drinken.

Ik sta voor U. 
Ik weet dat ik, of ik veilig zal aankomen dan wel onderweg verwonding, 

ziekte of dood zal vinden,
altijd U toebehoor.

Want in leven en sterven zijt Gij in mij, en ben ik in U.
Ik ga nu weg. Vaarwel, o God. 

Gerard Reve

KENT U DEZE TEKST VAN DE APOSTEL APULUS AL?
Het gaat over de ware liefde
“Al ken ik alle geheimen en alle wetenschap, al heb ik het volmaakte
geloof, als ik de liefde niet heb, ben ik niets.
Al deel ik heel mijn bezit uit, al geef ik mijn lichaam prijs aan
de vuurdood, als ik de liefde niet heb, baat het mij niets.

De liefde is lankmoedig en goedertieren
(= clement, genadig, barmhartig).
De liefde is niet afgunstig, zij praalt niet, zij beeldt zich niets in.
Zij geeft niet om de schone schijn,
zij zoekt zichzelf niet,
zij laat zich niet kwaad maken en rekent het kwade niet aan.
Zij verheugt zich niet over onrecht, maar vindt haar vreugde in
de waarheid.
Alles verdraagt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles duldt zij.
De liefde vergaat nooit”.

SCHILDERWERK
We zijn blij dat het aangezicht van onze Mathiaskerk weer het aankijken waard is.
Deze verfbeurt gaat de parochie 2.125,50 euro kosten. Dus mocht u nog wat 
penningen in een ouwe sok hebben liggen, is dit wellicht een goede bestemming:
de toegangspoorten van de eerbiedwaardige Mathijs. Het banknummer van onze 
parochie is:
NL05 INGB 000 1045396 tnv. Parochie st. Mathias.
Bij voorbaat dank !
Pastoor GH.
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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


