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PAROCHIEBLAD
BASILIEK VAN
SINT SERVAAS
ALLES WAAR JE VAN HOUDT….
Beste parochianen,
In het weekend van 3 en 4 juli j.l., werd alsnog - op verzoek van de parochianen
- de zeswekendienst gehouden voor oud-pastoor Andries van den Berg. Dat is
een mooi gebaar. Zes weken, ongeveer 40 dagen, na het overlijden, bidden voor
iemands zielenrust. Dat is een oud en ook in onze streken vertrouwd beeld. Het
mag gezien worden als een zekere overgang naar een nieuwe periode. Maar
daarmee is het gemis van iemand die gestorven is niet voorbij. Zal dat gemis
überhaupt ooit voorbij gaan? De persoon zelf maar ook al datgene wat aan deze
persoon herinnert wordt gemist. Parochianen van de Sint Jozefparochie en de
Sint Theresiaparochie weten wat deze woorden betekenen. Het kerkbestuur
werd door het plotseling overlijden van de pastoor overvallen, in een tijd die al
sowieso heel verwarrend was; de Sint Jozefkerk zou aan de eredienst onttrokken
worden en de Sint Theresiakerk werd verbouwd. Dit alles bij elkaar kan teveel
zijn. Zoveel gemis en verandering in één keer is voor velen teveel gevraagd? De
vakantietijd brengt verstrooiing en afleiding, maar kan ook juist heel confronterend zijn. Zeker als het gemis van iets vertrouwds of een vertrouwd iemand je
parten speelt. Heimwee!!!

ALS JE JE STAANDE WILT HOUDEN,
ZUL JE OP JE KNIEËN MOETEN.

Op velerlei wijzen kunnen mensen gemis ervaren. Gemis brengt ook verandering met zich mee. Het volgende verhaal doet de ronde, de bron is onbekend.
Maar het kan ons wel helpen. Ook in deze vakantietijd.
Op 40-jarige leeftijd liep Franz Kafka (1883-1924), die nooit trouwde en geen kinderen had, door het park in Berlijn toen hij een meisje ontmoette dat huilde omdat
ze haar favoriete pop was kwijtgeraakt. Zij en Kafka zochten tevergeefs naar de pop.
Kafka zei haar dat ze hem daar de volgende dag zou ontmoeten en dat ze terug
zouden komen om haar te zoeken.
De volgende dag, toen ze de pop nog niet hadden gevonden, gaf Kafka het meisje
een brief die door de pop was ‘geschreven’ en zei: ‘Huil alsjeblieft niet. Ik ging op reis
om de wereld te zien. Ik zal je schrijven over mijn avonturen . “ Zo begon een verhaal
dat doorging tot het einde van Kafka’s leven. Tijdens hun ontmoetingen las Kafka
de brieven van de pop zorgvuldig geschreven met avonturen en gesprekken die het
meisje schattig vond. Ten slotte bracht Kafka de pop terug (hij kocht er een) die was
teruggekeerd naar Berlijn. ‘Het lijkt helemaal niet op mijn pop’, zei het meisje. Kafka
overhandigde haar nog een brief waarin de pop schreef: “mijn reizen hebben mij
veranderd.” het kleine meisje omhelsde de nieuwe pop en nam de pop mee naar
haar gelukkige huis. Een jaar later stierf Kafka. Vele jaren later vond het inmiddels volwassen meisje een brief in de pop. In de kleine brief ondertekend door Kafka stond
geschreven:
“Alles waar je van houdt, zal waarschijnlijk verloren gaan, maar uiteindelijk zal
de liefde op een andere manier terugkeren.” Omarm de verandering. Het is
onvermijdelijk voor groei. Samen kunnen we pijn veranderen in verwondering
en liefde, maar het is aan ons om die verbinding bewust en opzettelijk tot
stand te brengen.
Veel sterkte en Godsvertrouwen gewenst,
En voor allen die op reis gaan, een veilige reis
en behouden aankomst,
deken John Dautzenberg
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De Roep van Joep
Honden zijn niet rationeel. Ze verwijten een persoon niets. Ze zien niet de
buitenkant, maar de binnenkant van een mens. Cesar Millan schreef deze
woorden en hij heeft gelijk! Ik zal het jullie vertellen. Een paar weken geleden
is het een prachtige zondagmiddag. Zo’n middag waarop je zegt; “ Kom, we
gaan er eens uit. Niet omdat het moet, maar omdat het te mooi is om binnen te blijven. Nou, dat dacht Väös dus ook. De deur stond op een kiertje,
ons baasje was met andere zaken bezig en ik sliep. En van dit alles maakte hij
gebruik. Hij nam de benen. Het duurde even voordat mijn baasje in de gaten
kreeg dat Väös niet meer in huis was. Hij belde met de sacristie, maar daar was
hij ook niet. Er werd een zoektocht gestart. Mevrouw Tanja ( van het kantoor)
en ik zouden de binnenstad naspeuren en mijn baasje per fiets de buitenwijken. Na een half uur zagen we Väös op de Markt, spelend met andere honden.
Na wat gedoe kregen we Väös zover dat hij met ons terug naar huis ging. In
de tussentijd werd mijn baasje met een appje gewaarschuwd; “ Wij hebben
hem. We zijn thuis!”.
Na 15 minuten kwam mijn baasje ook thuis. Väös lag op een bijzondere manier op de wacht. Het kon vriezen en het kon dooien! Kennelijk had hij dat in
de gaten….zijn staart kwispelde niet zoals gewoonlijk en toch een heel klein
beetje …je kon immers nooit weten. Ons baasje – zo bekende hij later in
zijn preek op de volgende zondag – was in eerste instantie heel opgelucht
geweest toen hij las dat Väös weer thuis was. Toen was hij echter boos geworden en had zich afgevraagd waarom die Väös toch weggelopen was, terwijl
toch zo goed voor hem gezorgd werd. En toen........ toen had ons baasje aan de
barmhartige vader gedacht. De vader die blij was toen zijn zoon weer thuisgekomen was….. Nee, hij moest niet boos zijn maar blij. Dus, toen mijn baasje
terugkwam terwijl Väös al lag te wachten sprak hij heel vriendelijk, hurkte op
z’n knieën, knuffelde de kleine Väös en ik hoorde hem fluisteren; “ We hebben
je, je bent weer thuis!” Ik werd er ook bij geroepen en we werden samen nog
eens flink geknuffeld.
Thuiskomen is fijn!
Een dikke maand geleden kwam kleine Gino niet meer thuis bij zijn familie.
Gino groeide op in Blauw Durrep, in de schaduw van de Theresiakerk, onder
de klanken van de kerkklokken. Een afschuwelijk drama ging aan zijn gewelddadige dood vooraf. Duizenden mensen kwamen op de been om familie en
vrienden van Gino te steunen en te troosten en hun onmacht en boosheid
te uiten. De kerkklokken luidden de veelzeggende stilte in. Kleurrijke balonnen
stegen hemelwaarts aan een strakblauwe hemel. Het leven kan hartverscheurend zijn. Laten we daarom dankbaar zijn voor ieder thuiskomen;
thuiskomen bij elkaar, hier en nu …….en straks in de hemel.
D’r Joep
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Vakantierooster
Tijdens de zomervakantie komt er tijd om op rust te komen. Dat geldt ook voor
de parochies. Zo maken bestuurders, koorleden, dirigenten, organisten, kosters,
collectanten, misdienaars en andere vrijwilligers van de gelegenheid gebruik om
even weg te gaan of andere dingen te doen. Dat geldt ook voor de priesters, de
diakens en catechisten. Toch wordt er getracht om met minder mensen het aanbod van eucharistievieringen in deze periode zo ruim en zo vertrouwd mogelijk
te houden. Maar hier en daar leidt dat tot kleine maar ingrijpende veranderingen.
Zo vervalt in de Sint Annakerk enkele zondagen op rij de zondagsmis ( maar
de zaterdagavondmis om 19.00 uur gaat wel door) , alsook de heilige MIs op
woensdagavond met het voorafgaand rozenkransgebed vervalt in die periode.
In de Servaaskapel vervalt het Taizegebed. Gelieve de liturgische kalender of de
website van de parochie te raadplegen. Wij vragen begrip voor deze regeling en
wensen u een fijne vakantietijd toe.

GOD GAAT NOOIT OP VAKANTIE,
MAAR HIJ LAAT WEL DE ZON
SCHIJNEN.
Het heilig Vormsel 2022
Op zaterdag 9 juli om 18.30 uur, tijdens de reguliere LIFETEEN-viering, zal Mgr.
W. van Rens het sacrament van het Heilig Vormsel toedienen aan de kinderen
van onze parochies. De Vormselviering vindt plaats in de Kerk van Malberg, Dukaatplein. Al enkele jaren gebeurt dit in gezamenlijkheid met andere parochies.
De vormelingen komen dus van alle kanten bij elkaar . Maar de voorbereiding
gebeurt in kleine groepjes. Het Vormsel heeft alles te maken met de Heilige
Geest en daarom lijkt het ook wel een beetje op het eerste Pinksterfeest. Bij de
voorbereiding staan we stil bij wat Gods Geest teweeg brengt in ons leven, hoe
Hij zijn goede gaven uitdeelt en wat zijn inspiratie en troost met mensen doen.
Het is ons beider ervaring dat de vormsellessen ook voor ons, de priesters, een
nieuwe vorming is. Inzichten groeien, maar we kunnen niet alles verstandelijk
begrijpen. Mysteries behouden hun aantrekkingskracht en hun ondoorgrondelijkheid. Dat is eigen aan ons katholieke geloof en de viering daarvan in de liturgie.
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Maar het is ook inspirerend om naar de taal en de beleving van de jonge mensen te luisteren en ons vertrouwde geloof op een andere manier te verwoorden zodat ook de jonge generaties geraakt worden door de liefde van God
voor de mens. Zo spreken we samen over de gaven van Gods Geest. Over de
wijsheid, het inzicht en het ontzag voor God, maar ook het geduld en de vergeving. De kracht om te getuigen is bijzonder uitdagend. De jonge mensen hebben
er zin, wij ook. U ook? De vormselvoorbereiding is een als een reis, naar een
zeker station, om vandaar weer over te stappen op een nieuwe reis. Wij wensen
de vormelingen een goede reis, een inspirerende vormselviering en een gelukkig
tienerleven.
Pastoor-deken John Dautzenberg en kapelaan Nicholas Pethuru

De Cappella met vakantie!
Wat zullen we ze gaan missen beste parochianen, maar we gunnen hun deze vakantie
van harte toe. Dank weer voor die mooie
klanken en veel dank aan dirigent Hans
Heijkers en Organist Marcel Verheggen. Bij
afwezigheid van onze organist Marcel zal
Poppeia Berden hem vervangen.
Tijdens de vakantie zal de Schola de liturgische gezangen verzorgen.

Orgelfestival L’Europe & L’Orgue:
19 juli t/m 23 augustus 2022
Graag maken wij u attent op het bijzondere
slotconcert van ons festival: “Dromen als Messiaen”, op dinsdag 23 augustus 2022 om 21.30u
(en niet – zoals gebruikelijk – om 20u!) door
organist Marcel Verheggen in samenwerking met lichtkunstenaar Marcel Wierckx.
Vanwege de corona-maatregelen moest het in 2021 helaas geannuleerd worden. Bij dit prachtige concert hoor je niet alleen de klanken, maar zie je ook de
bijpassende kleuranimaties, geprojecteerd op het orgel van de Sint Servaas.
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Een unieke uitvoering.
Zie ook: www.dromenalsmessiaen.nl
L’Europe & L’Orgue bestaat meer dan 60 jaar (1960-2020). Op dinsdag 19 juli
2022 opent Laurens de Man het internationale orgelfestival* op het Séverin-orgel van de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek. Een week later, op 26 juli, hoort u de
befaamde Jean Baptiste Monnot (F), op het hoofdorgel van de Sint-Servaasbasiliek. Op de dinsdagen erna (t/m 23 augustus) kunt u in een van de beide Basilieken genieten van nog een drietal top-organisten, resp. Anne-Gaëlle Chanon (F),
Hans Leenders, de Deense Tina Christiansen en Marcel Verheggen met Marcel
Wierckx.
Op alle tussenliggende vrijdagen zijn er lunchconcerten (12.30-13u) op drie verschillende locaties: de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek op het OLV-plein, de Sint-Martinuskerk in Wyck en de Lutherse kerk in de Hondstraat. Reserveren voor onze
concerten is niet nodig.
*Zie hieronder het complete overzicht. Medio juni zijn de volledige programma’s en info van de uitvoerenden toegevoegd. Zie daarvoor: ‘Programma 2022’ en ‘Organisten 2022’.
Programma zomerfestival L’Europe & L’Orgue 2022
Avondconcerten op dinsdag om 20.00 uur (laatste: 23/8 om 21.30u!)
Onze-Lieve-Vrouwebasiliek | Sint-Servaasbasiliek
Laurens de Man
19 juli, OLV
Jean Baptiste Monnot (FR)
26 juli, St. Servaas
Anne-Gaëlle Chanon (FR)
2 augustus, St. Servaas
Hans Leenders
9 augustus, OLV
Tina Christiansen (DK)
16 augustus, OLV
Marcel Verheggen, Marcel Wierckx
23 augustus, Servaas
Lunchconcerten op vrijdag om 12.30 uur
Onze-Lieve-Vrouwebasiliek | Sint-Martinuskerk | Lutherse kerk
Gauthier Bernard (BE)
22 juli, OLV transept
Bart Wuilmus (BE)
29 juli, St. Martinus
Johannes Güdelhöfer (DE)
5 augustus, Lutherse
Nils Hellemans (BE)
12 augustus, OLV transept
Christine Moraal (DE)
19 augustus, Lutherse
Avondconcerten €10 | Lunchconcerten €5 | Passe-partout €75
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Hoge pauselijke onderscheiding voor oud-rijksarchivaris
Jacques van Rensch
Voormalige Rijksarchivaris in Limburg Jacques van
Rensch heeft woensdagavond een hoge pauselijke
onderscheiding gekregen. Hij is door paus Franciscus
benoemd tot Ridder in de Orde van Sint-Sylvester.
De heer Van Rensch krijgt deze onderscheiding
vanwege onder andere zijn grote inzet voor het
roerend religieus erfgoed in Limburg. De onderscheiding is hem woensdagavond 1 juni uitgereikt door emeritus-bisschop Frans
Wiertz tijdens een bijeenkomst in de Sint-Servaasbasiliek, nadat onze deken op
ludieke wijze de toekenning van deze uitzonderlijke onderscheiding had toegelicht. De ridderorde van Sint-Sylvester is een van de hogere pauselijke onderscheidingen. De ridderorde werd in 1841 ingesteld door paus Gregorius XVI. De
orde wordt verleend aan mensen die op het grensvlak van kerk en samenleving
grote verdiensten hebben gehad. De heer Dr. Jacques van Rensch is een kleine
tien jaar voorzitter van de Stichting Schatkamer van Sint Servaas geweest. In
deze functie heeft hij zich ingezet voor het behoud en de uitbreiding van de collectie maar ook om de Schatkamer meer toegankelijk te maken voor een breder
publiek. Wij danken hem voor zijn uitzonderlijke staat van dienst voor Kerk en
samenleving en wij wensen hem van harte proficiat. Wij mogen ons nog altijd
verheugen over zijn voortdurende raad en bijstand bij relevante zaken. Adviseurs
zijn zeer belangrijk. Mensen die de geschiedenis kennen weten in de toekomst
beter te koersen.
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St. Servaasspel!
In aanloop naar de Heiligdomsvaart 2025 wordt
er achter de schermen gewerkt aan een Sint Servaasspel. Het zal een 1-uur-durend theaterstuk zijn
waarin de Paasverhalen en de missie van Sint Servaas een prominente plek krijgen. Acteurs en musici
zullen tekst en velerlei soorten muziek en gezang
voor hun rekening nemen. Geplande uitvoeringen,
wellicht ook in Engelse taal worden verwacht in
de weekenden van eind september, begin oktober.
Deze vooraankondiging gaat uit van doorgang van
dit inspirerend theaterstuk in onze basiliek van Sint
Servaas, Houd er alvast rekening mee in uw agenda. Wij wensen alle acteurs en
musici succes bij de voorbereiding.
Afscheid de heer Roger Römkens
Op 31 juli a.s. beëindigt de heer Roger Römkens zijn werkzaamheden voor de
Schatkamer en de Basiliek van Sint Servaas. Hij heeft zich dan gedurende bijna
vier jaren ingezet voor wat ons allen dierbaar is. Het kerkbestuur en het bestuur
van de Schatkamer danken Roger Römkens voor zijn inzet en betrokkenheid en
wensen hem in een nieuwe werkkring veel succes.

Muziek en zang in de vakantietijd;
Op Woensdag 13 juli 2022 van 20.00-21.45
Concert in de Pandhof door de Harmonie
St. Petrus en Paulus uit Wolder
Summer Sunset Concerts
Jonge professionals van het conservatorium verzorgen al jaren in de vakantieperiode miniconcerts van 17.00 tot 17.45 uur in “ de Lange Gaank” van de Basiliek.
Dit jaar te bezoeken op Zondag 7 op 14 en op 21 augustus 2022.
Wij bevelen u dit miniconcert van harte aan.
Vrij entree, maar na afloop kunt u de musici financieel steunen met een gift.
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Pelgrimeren naar het graf van St. Servaas,
vertrekkend bij de basiliek.
Het kerkbestuur van de Sint Servaas basiliek wil de eeuwenoude en vertrouwde
traditie van het pelgrimeren naar het Graf van Sint Servaas bevorderen. Immers
eeuwenlang bezoeken pelgrims uit geheel Europa onze basiliek. Echter, in de onmiddellijke nabijheid wonen ook mensen die graag pelgrimeren. Zo zijn er korte
pelgrimstours mogelijk.
Een volgende pelgrimswandeling vindt plaats op zaterdag 10 september om 10
uur. Iedereen is van harte welkom. U hoeft zich niet aan te melden. Er zijn geen
kosten aan verbonden.
Pelgrimeren naar het graf van St. Servaas,
vertrekkend vanuit Houthem.
In navolging van Sint Gerlach, die iedere dag (! behalve ’s zaterdags ) vanuit
Houthem naar het graf van Sint Servaas liep, lopen ook parochianen al vele jaren
op rij deze weg. Op de laatste zaterdag van augustus, vroeg in de ochtend. Vertrek bij de grafkerk in Houthem is om 6.30 uur. Biddend, samen en ieder voor
zich, pelgrimeert de groep, rondom het borstbeeld van Sint Gerlach naar Maastricht. Aankomst is rond 8.45 uur om deel te nemen aan de eucharistieviering
om 9.00 uur. Na afloop is er een verkwikkend samenzijn in de Kanunnikenkelder.
Opgave is niet nodig. Wel op tijd komen.
Rondleidingen in de Basiliek:
In onze eeuwenoude kerk wordt door deskundige gidsen voor groepen rondleidingen gegeven in verschillende talen. U kunt zich daarvoor
aanmelden via het parochiebureau 043-3212082, bij voorkeur
via de mail: parochiebureau@sintservaas.nl
Wilt u zelf fungeren als suppoost tijdens de openingstijden van
de basiliek dan bent u van harte welkom. Meer info bij mevrouw
Coenen, via het parochiekantoor.

HEBT U HET AL GEPROEFD?
Ons St. Servaasbier “Väös”
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KERKDIENSTEN BASILIEK SINT SERVAAS
van 10 JULI 2022 t/m 4 SEPTEMBER 2022
Zondag 10 juli: 15e Zondag
door het jaar; Collecte St.
Vincentius
10.00 Hoogmis: m.m.v. de Cappella
o.l.v. Hans Heijkers dirigent en
Marcel Verheggen organist: Jrd:
Josephine Servaes-Wassenberg;
Dhr en mevr. Mouren-Wittelings;
Annie Willems-Wijler; Nico
Wigny; JRD: Willy Cremers; JRD;
Overleden ouders Jo en Paula
Schreurs-Erven; Congregatie
Liefdezusters Carolus
Borromeus ;
18.00 Engelstalige Mis; for safe holydays
and travellers.
Maandag 11 juli: H. Benedictus
8.15 Aanbidding in de Dagkapel
9.00 H. Mis in de Dagkapel; t.e.v. St.
Servaas, Jrd. Joep Dautzenberg
9.45 Rozenkrans
Dinsdag 12 juli:
8.15 Aanbidding in de Dagkapel
9.00 H. Mis in de Dagkapel; t.e.v. St.
Servaas
9.45 Rozenkrans
Woensdag 13 juli:
8.15 Aanbidding in de Dagkapel
9.00 H. Mis in de Dagkapel; Biddende
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Moeders; t.e.v. Heilig Hart van Jezus;
Ouders Leseur-Jansen;
9.45 Rozenkrans
Donderdag 14 juli:
8.15 Aanbidding in de Dagkapel
9.00 H. Mis: in de Dagkapel
9.45 Rozenkrans
Vrijdag 15 juli: H. Bonaventura
8.15 Aanbidding in de dagkapel
9.00 H. Mis: in de Dagkapel; voor Liesbeth
Bartels haar verjaardag;
9.45 Rozenkrans
Zaterdag 16 juli:
Monulphus en Gondulphus
8.15 Aanbidding in de Dagkapel
9.00 H. Mis: in de Dagkapel; Biddende
Vaders;
9.45 Rozenkrans
17.00 Aanbidding in de dagkapel
Zondag 17 juli: 16e zondag door het
jaar
10.00 Hoogmis m.m.v. de Cappella o.l.v.
Hans Heijkers dirigent en Marcel
Verheggen organist; Nieke WignyCrombach; Albertus Bringmans; Jrd:
Gertrude en Michel Bollen-Kerkhofs
en voor hun zoon Peter; Zusters
Arme Kind Jezus
18.00 Engelstalige Mis: for hope and trust.

Maandag 18 juli:
8.15 Aanbidding in de Dagkapel
9.00 H. Mis in de Dagkapel; t.e.v. St.
Servaas
9.45 Rozenkrans
Dinsdag 19 juli:
8.15 Aanbidding in de Dagkapel
9.00 H. Mis in de Dagkapel; t.e.v. St.
Servaas; Susanne Meertens;
9.45 Rozenkrans
Woensdag 20 juli :
8.15 Aanbidding in de Dagkapel
9.00 H. Mis in de Dagkapel; Biddende
Moeders; Ouders Leseur-Jansen;
9.45 Rozenkrans
Donderdag 21 juli
8.15 Aanbidding in de Dagkapel
9.00 H. Mis in de Dagkapel;
9.45 Rozenkrans
Vrijdag 22 juli: H. Maria Magdalena
8.15 Aanbidding in de dagkapel
9.00 H. Mis in de Dagkapel;
9.45 Rozenkrans
Zaterdag 23 juli: H. Brigitta
8.15 Aanbidding in de Dagkapel
9.00 H. Mis: in de Dagkapel; Biddende
Vaders;
9.45 Rozenkrans
17.00 aanbidding in de dagkapel
Zondag 24 juli: 17e Zondag door het
jaar
10.00 Hoogmis: met Schola; José en Tjitske
Nijst-Hoogland; Annie Willems-

ACHTER DE

WOLKEN SCHIJNT
GODS LIEFDE

Wijler; Nico Wigny;
18.00 Engelstalige Mis; for the refugees in
our midst.
Maandag 25 juli: H. Jakobus, apostel
8.15 Aanbidding in de Dagkapel
9.00 H. Mis: in de Dagkapel; t.e.v. St.
Servaas
9.45 Rozenkrans
Dinsdag 26 juli: HH. Joachim en Anna,
ouders van de H. Maagd Maria
8.15 Aanbidding in de Dagkapel
9.00 H. Mis in de Dagkapel; t.e.v. St.
Servaas; Anna Dassen;
9.45 Rozenkrans
Woensdag 27 juli: Titus Brandsma
8.15 Aanbidding in de Dagkapel
9.00 H. Mis in de Dagkapel; Biddende
Moeders; Congregatie Liefdezusters
Carolus Borromeus
9.45 Rozenkrans
Donderdag 28 juli :
8.15 Aanbidding in de Dagkapel
9.00 H. Mis in de Dagkapel; voor de
zieken
9.45 Rozenkrans
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Vrijdag 29 juli: HH. Marta, Maria en
Lazarus
8.15 Aanbidding in de dagkapel
9.00 H. Mis in de Dagkapel; Ben Husson;
9.45 Rozenkrans
Zaterdag 30 juli:
8.15 Aanbidding in de Dagkapel
9.00 H. Mis in de Dagkapel; Biddende
Vaders; Voor Annelies Jenniskens-van
Heesch en de overleden families
Hermans en van Heesch
9.45 Rozenkrans
17.00 Aanbidding in de dagkapel
Zondag: 31 juli: 18e Zondag door het
jaar
10.00 Hoogmis: m.m.v. gastkoren St
Pieter/beneden en Wolder o.l.v. P.
Willems, gezongen wordt de PreisMesse Salve Regina van Gustave
Stehle; Nieke Wigny; Albertus
Bringsma; Bèrry Meese;
18.00 Engelstalige Mis; for Faith among the
young people
Maandag 1 aug: H. Alfonsus Maria de
Liguori
8.15 Aanbidding in de Dagkapel
9.00 H. Mis in de Dagkapel; t.e.v. St.
Servaas
9.45 Rozenkrans
Dinsdag 2 aug:
8.15 Aanbidding in de Dagkapel
9.00 H. Mis in de Dagkapel; t.e.v. St.
Servaas
9.45 Rozenkrans
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Woensdag 3 aug:
8.15 Aanbidding in de Dagkapel
9.00 H. Mis in de Dagkapel; Biddende
Moeders; Congregatie Liefdezusters
Carolus Borromeùs; Broeder
Edward Bloetjes F.I.C.;
9.45 Rozenkrans
Donderdag 4 aug: H. Johannes Maria
Vianney
8.15 Aanbidding in de Dagkapel
9.00 H. Mis in de Dagkapel; voor de
zieken
9.45 Rozenkrans

WIE AAN MIJ
KOMT,

KOMT AAN
HEM

Vrijdag 5 aug: 12 Vrijdag m.m.v. de
Schola
De H. Communie wordt gebracht naar
zieken en thuiszittenden
8.15 Aanbidding in de dagkapel
9.00 H. Mis in de Dagkapel; Marie
Breen; William en Jeanne DassenKroll; Overledenen van de Fam.
Sonneville-Moes;
9.45 Rozenkrans
Zaterdag 6 aug: Gedaanteverandering
van de Heer
8.15 Aanbidding in de Dagkapel

9.00 H. Mis in de Dagkapel; Biddende
Vaders;
9.45 Rozenkrans
9.45-10.15 Biechtgelegenheid in de
doopkapel
17.00 Aanbidding in de dagkapel
Zondag 7 aug: 19e Zondag van het jaar
10.00 Hoogmis: Bert Beenkens; Dre
Donders; Nico Wigny; Annie
Willems-Wijler; Servaasfamilie;
18.00 Engelstalige Mis;
13.00 Doop Nisha Geelen
Maandag 8 aug: H. Dominicus
8.15 Aanbidding in de Dagkapel
9.00 H. Mis in de Dagkapel; t.e.v. St.
Servaas; Jeu en Fie GéminiqueLeonard;
9.45 Rozenkrans
Dinsdag 9 aug : H. Teresia Benedicta van
het Kruis ( Edith Stein)
8.15 Aanbidding in de Dagkapel
9.00 H. Mis in de Dagkapel; t.e.v. St.
Servaas
9.45 Rozenkrans
Woensdag 10 aug: H. Laurentius
8.15 Aanbidding in de Dagkapel
9.00 H. Mis in de Dagkapel; Biddende
Moeders
9.45 Rozenkrans
Donderdag 11 aug: H. Clara
8.15 Aanbidding in de Dagkapel
9.00 H. Mis in de Dagkapel; Ouders
Leseur-Jansen;
9.45 Rozenkrans

Vrijdag 12 aug :
8.15 Aanbidding in de dagkapel
9.00 H. Mis in de Dagkapel; voor de
vluchtelingen in ons midden
9.45 Rozenkrans
Zaterdag 13 aug:
8.15 Aanbidding in de Dagkapel
9.00 H. Mis in de Dagkapel; Biddende
Vaders;
9.45 Rozenkrans
17.00 Aanbidding in de dagkapel
Zondag 14 aug: 20e Zondag door het
jaar, St. Vincentiuscollecte
10.00 Hoogmis: Congregatie Liefdezusters
Carolus Borromeùs; Nieke WignyCrombach; Albertus Bringsma; José
en Tjitske Nijst-Hoogland; JRD: Voor
overleden ouders Donselaar-Brouns;
JRD: Bert Janssen; Jrd; Ouders FabryMaes;
18.00 Engelstalige Mis; for all the new
students and their families.
Maandag 15 aug: Maria ten Hemelopneming, m.m.v. de Schola
8.15 Aanbidding in de Dagkapel
9.00 H. Mis in de Dagkapel; t.e.v. St.
Servaas; Ouders Leseur-Jansen;
Ouders Bartelet- Ramakers; Hun
dochters Marga en Germaine;
Susanne Meertens; Miets Dassen;
Josephina Vrijhoeven van Deurse;
9.45 Rozenkrans
Dinsdag 16 aug:
8.15 Aanbidding in de Dagkapel
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9.00 H. Mis in de Dagkapel; t.e.v. St.
Servaas
9.45 Rozenkrans

9.00 H. Mis in de Dagkapel; t.e.v. St.
Servaas;
9.45 Rozenkrans

Woensdag 17 aug:
8.15 Aanbidding in de Dagkapel
9.00 H. Mis in de Dagkapel; Biddende
Moeders;
9.45 Rozenkrans

Dinsdag 23 aug:
8.15 Aanbidding in de Dagkapel
9.00 H. Mis in de Dagkapel; t.e.v. St.
Servaas
9.45 Rozenkrans

Donderdag 18 aug :
8.15 Aanbidding in de Dagkapel
9.00 H. Mis in de Dagkapel; voor de
zieken en alle mantelzorgers
9.45 Rozenkrans

Woensdag 24 aug: H. Bartholomeus
8.15 Aanbidding in de Dagkapel
9.00 H. Mis in de Dagkapel; Biddende
Moeders;
9.45 Rozenkrans

Vrijdag 19 aug:
8.15 Aanbidding in de dagkapel
9.00 H. Mis in de Dagkapel; voor de
stervenden
9.45 Rozenkrans

Donderdag 25 aug :
8.15 Aanbidding in de Dagkapel
9.00 H. Mis in de Dagkapel; voor de
zieken en hun mantelzorgers
9.45 Rozenkrans

Zaterdag 20 aug: H. Bernardus
8.15 Aanbidding in de Dagkapel
9.00 H. Mis in de Dagkapel; Biddende
Vaders;
9.45 Rozenkrans
17.00 Aanbidding in de dagkapel

Vrijdag 26 aug:
8.15 Aanbidding in de dagkapel
9.00 H. Mis in de Dagkapel; voor de
vluchtelingen en hun hulpverleners
9.45 Rozenkrans

Zondag 21 aug: 21e Zondag door het
jaar
10.00 Hoogmis: Gina Knubben; Bert
Beenkens; Dre Donders;
18.00 Engelstalige Mis; for Christian values
among the students

Zaterdag 27 aug: H. Monica
8.15 Aanbidding in de Dagkapel
9.00 H. Mis in de Dagkapel; Biddende
Vaders; Bedevaartgangers
Houthem- St. Gerlach;
9.45 Rozenkrans
17.00 Aanbidding in de dagkapel

Maandag 22 aug: Heilige Maagd Maria
Koningin
8.15 Aanbidding in de Dagkapel

Zondag 28 aug: 22e Zondag door het
jaar
10.00 Hoogmis: m.m.v. de Cappella o.l.v.
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Hans Heykers en organist Marcel
Verheggen; Rector Henk Dieteren;
Jrd: Els Bröls; Uit dankbaarheid voor
de 100ste verjaardag van Mevr.
A. Pans-Dielemans; Congregatie
Liefdezusters Carolus Borromeus.
13.00 Doop: Mia Alberts
Maandag 29 aug: Marteldood v/d H.
Johannes de Doper
8.15 Aanbidding in de Dagkapel
9.00 H. Mis in de Dagkapel; t.e.v. St.
Servaas;
9.45 Rozenkrans
Dinsdag 30 aug:
8.15 Aanbidding in de Dagkapel
9.00 H. Mis in de Dagkapel; t.e.v. St.
Servaas
9.45 Rozenkrans
Woensdag 31 aug:
8.15 Aanbidding in de Dagkapel
9.00 H. Mis in de Dagkapel; Biddende
Moeders; Mgr. Deken Matthieu
Hanneman;
9.45 Rozenkrans
Donderdag 1 Sept. :
8.15 Aanbidding in de Dagkapel

9.00 H. Mis in de Dagkapel; voor de
zieken
9.45 Rozenkrans
Vrijdag 2 Sept: m.m.v. de Schola
De H. Communie wordt gebracht naar
zieken en thuiszittenden
8.15 Aanbidding in de dagkapel
9.00 H. Mis in de Dagkapel; voor hen die
de thuiscommunie ontvangen
9.45 Rozenkrans
Zaterdag 3 sept: H. Gregorius de
Grote
8.15 Aanbidding in de Dagkapel
9.00 H. Mis in de Dagkapel; Biddende
Vaders;
9.45 Rozenkrans
9.45-10.15 Biechtgelegenheid in de
doopkapel
17.00 Aanbidding in de dagkapel
Zondag 4 sept: 23e Zondag door het
jaar. Bevrijdingsdag!
10.00 Hoogmis: m.m.v. de Cappella o.l.v.
Hans Heykers en organist Marcel
Verheggen; Bert Beenkens; Dre
Donders; Servaasfamilie; Anna
Dassen; JRD: Gina Knubben;
18.00 Engelstalige Mis;
13.00 Doop: Jip Smulders

Ons zijn ontvallen:
Bert Beenkens overleden op 13 juni 2022
Dre Donders overleden op 20 juni 2022
Theo Heijnens overleden op 30 juni 2022
Dat ze mogen rusten in vrede en we wensen de familie veel sterkte toe.
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Priesters:
Pastoor-Deken J. Dautzenberg

Kapelaan N. Pethuru

Pastorie St. Servaas

Pastorie St. Anna-Lambertus

Keizer Karelplein 3, 6211 TC Maastricht

Dr. van Kleefstraat 12, 6217 JJ Maastricht

Tel. 043-321 20 82

tel. 043-343 29 29

Sint Servaas

Financiën

Parochiebureau St. Servaas

Kerkbijdrage

Keizer Karelplein 4

Administrateur Mevr. M. Brans Brabant

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

Tel. 06-25 06 67 43

Mail: parochiebureau@sintservaas.nl

Uw bijdrage is welkom op:

Website

of op banknummer:

www.sintservaas.nl

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

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

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