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Doe goed en  zie 
niet om

God woont in ontoegankelijk licht, verborgen bron van al wat leeft, 

en niemand ziet Zijn aangezicht dan hij aan wie de Zoon het geeft. 

Hij gaf het u, Gods heiligen, Zijn kracht wordt in u openbaar;

Wij worden in u menselijk, zijn goedheid voor de mens gewaar. 

Met u verbonden gaan wij nu de lange weg van lief en leed, 

gedragen en gesteund door u, aan wie God grote dingen deed.

Met deze verzen uit de hymne van het ochtendgebed op Allerheiligen spreekt de 
bidder van het brevier zijn vertrouwen in hemelse vrienden uit. Wij kennen veel hei-
ligen, bekenden en onbekenden. De Kerk koestert hun inzet en hun bestemming en 
vertrouwt op hun voorspraak. Mensen kunnen zich eenzaam voelen, zich gesteld zien 
voor grote, haast onmogelijke opgaven. Daarbij worden de heiligen niet zelden verge-
ten. 

Ons leven is niet louter mensenwerk, we hoeven niet alles altijd alleen te doen. ‘Vraagt 
en u zal geven worden’, zegt de Heer. Leef en bid met vertrouwen. Voel je gedragen in 
plaats van te moeten dragen. Op Allerheiligen danken wij alle heiligen en kijken, bidden 
en zingen met vertrouwen hemelwaarts.

Gezegende Allerheiligen,                                   deken John Dautzenberg

PAROCHIEBLAD
BASILIEK VAN SINT SERVAAS
& 
SINT MATTHIJS
en HUBERTUS
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De Roep van Joep

‘Was ik ook zo? Vroeger?” De vragende blik in mijn ogen wordt door mijn baasje 
beantwoord met het tuiten van zijn lippen. Daarbij beweegt hij zijn hoofd ietwat 
naar links. Ik meen ook te bemerken dat hij zijn schouders een beetje ophaalt. Ik 
schrik. Maar dan geeft hij mij een stevige knipoog. He, he, gelukkig maar. Als ik na-
melijk ook zó geweest zou zijn zoals Väös nu is... nou dan heb ik toch te doen met 
mijn baasje. Väös is lief, ook als hij niet slaapt. Maar hij heeft zoveel energie!! Slopend, 
zeg ik je.

Ik ben beslist anders geweest, hoop ik. Maar dan begint mijn baasje te vertellen: 
“Weet je, Joep, dat is allang geleden en sommige dingen vergeet je gewoon. Noem 
het geboortepijn, kinderschoenen, jeugdzonden, puppystreken. Jij had die ook; je 
knabbelde aan de deurposten, sloopte de aanplant in de tuin, was ook een hele tijd 
niet zindelijk en je speelde met alles en iedereen en liep in onbewaakte ogenblik-
ken de terrassen bedelend af. Maar bovenal was je een hartendief. En dan vergeet 
je al die streken. Ja, jij was ook zó en toch anders. Je vader was een trotse show-
hond met diverse onderscheidingen, maar in een week tijd werd zijn mooie leven 
gesloopt en stierf hij op jonge leeftijd. Je moeder was een ontzettend lief ding en 
wilde alsmaar knuffelen. Je hebt van beide ouders het beste meegekregen!” Ik glim 
van trots en dankbaarheid. Ondertussen heeft Väös rust gevonden en ligt ergens 
in de buurt bij te komen. Mijn baasje gaat verder. “Het is goed je verleden te ken-
nen, maar je moet er niet in blijven steken. Je hoeft je komaf niet te verloochenen 
maar je moet wel verder. Je kunt veel meemaken in je leven maar de kunst is hoe 
je ermee verder gaat. De geschiedenis is nodig om het heden te begrijpen en de 
toekomst te plannen’.

Nu schrik ik opnieuw. De toekomst plannen? Wat een verbeelding! Hij merkt mijn 
reactie. “Ja, ik bedoel, als je het verleden kent en het heden begrijpt dan kun je 
daarvan leren en weet je wellicht beter hoe je voortaan de zaken aan kunt pakken!”

Aha, dat klinkt al anders. De toekomst…! Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. 
We kijken allebei onwillekeurig (?) naar Väös. Daarna kijken we elkaar weer aan. 
We zijn beiden niet oud, maar zeker ook niet jong. We besluiten te doen wat we 
zo vaak doen…ik krijg een dikke knuffel en hij fluistert in mijn oor; ‘We genieten 
gewoon van iedere dag. De Heer heeft zorg voor ons!”

Wij kijken naar buiten. Het donkert en ‘het herfst’. De machtige beukenboom in 
onze Tuin van Barmhartigheid zal weldra verkleuren en blad verliezen. Na een kale 
periode van bezinning springt het leven er weer uit. Zo gaat dat. Met vertrouwen 
leven, zo heet dat! De herfst kent kleuren waar de zomer geen weet van heeft.

Geniet van iedere dag, d’r Joep
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In het weekend 18 en 19 september was het een komen en gaan van onze 
kapelaans. Na vijf jaren van tomeloze en enthousiaste inzet voor onze parochies 
namen we afscheid van kapelaan Henyer Garcia. Hij is inmiddels verhuisd naar het 
bisdom Groningen, naar Assen om daar samen met een collega van het neo-ka-
techumenaat op verzoek van de bisschop enkele jaren te helpen. Wij zijn erg dank-
baar voor zijn inzet en zijn gebed en wensen hem Gods zegen voor zijn pastorale 
werk in Assen. Tegelijkertijd begroetten wij kapelaan Nicholas Pethuru. Hij was 
werkzaam in Geleen en werd afgelopen jaar in Srilanka tot priester gewijd. Wij zijn 
dankbaar dat we opnieuw een jonge priester in ons midden mogen begroeten. 
Kapelaan Austin Joseph is in afwachting van zijn nieuwe onderkomen in Maastricht 
aan de andere kant van de Maas. We zullen hem bij ons minder zien en wensen 
alle kapelaans Gods zegen bij hun werk hier in Maastricht.

Mededelingen:
Op Zondag 3 oktober vindt de dierenzegening plaats in de Basiliek van St. Servaas 
en wel na de Hoogmis om 11.30 uur. U bent van harte uitgenodigd met vissen, 
marmotten, konijntjes, katten en honden groot en klein etc. naar de Pandtuin te 
komen alwaar Deken Dautzenberg de dieren zal zegenen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We blijven graag het Basilicafonds onder uw aandacht brengen. Het werd 
onlangs in samenwerking met de Elisabeth Strouven-stichting opgericht voor de beiden 
Basilica’s! 

Ondersteun ons met uw bijdrage, zo kunnen de kerken behouden blijven. 

Onze dank is groot! 

 
 
Ontvallen zijn ons: 

Rita Bartels en Gina Knubben: beiden leefden in grote dienstbaarheid aan de mensen om 
zich heen; mevrouw Bartels in het onderwijs en talloze verenigingen in het Maastrichtse 
en mevrouw Knubben in de ziekenzorg en de zorg voor priesters, met name voor oud- 
deken Kleinen. Heer, geef Rita en Gina de eeuwige rust. En het eeuwige Licht verlichte 
hen. Dat zij mogen rusten in vrede. 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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Wereldjongerendag in de regio

Een keer in de twee, drie jaar vinden de Wereldjongerendagen plaats. Miljoenen 
katholieke jongeren van over de hele wereld komen dan naar één plek waar ze de 
paus en elkaar ontmoeten en samen hun geloof vieren. 

De eerstvolgende ‘grote’ Wereldjongerendagen zijn in 2023 in Lissabon. In alle an-
dere jaren vindt er in ieder bisdom een regionale viering van de Wereldjongeren-
dagen plaats. In het verleden was dit altijd op Palmzondag, maar paus Franciscus 
heeft dit verschoven naar de feestdag van Christus Koning. Dit jaar is dat op zondag 
21 november. 

Volg de website van het bisdom om te weten wat er op die dag voor jongeren 
wordt georganiseerd: www.bisdom-roermond.nl

Je leeft maar één keer,
als het aan Jezus ligt...

    eindeloos!

De Allerzielendienst op dinsdag 2 november 
wordt om 9.00 uur gehouden in de basiliek.

Maar op Dinsdagavond, de gedachtenis van Allerzielen, zal op de begraafplaats aan de 
Tongerseweg een bijzondere plechtigheid plaatsvinden. Om 17.00 uur verzamelen de 

mensen zich bij de oude hoofdingang aan de Tongerseweg 292 om in een stemmige licht-
processie naar de kapel op de begraafplaats te trekken. Hier zal - in samenwerking met 
uitvaarverzorging Sassen/Dielemans/Dickhout en medewerkers van de begraafplaats een 
korte gebedsdienst gehouden worden met afsluitende zegening van de graven aldaar. Voor 

deze plechtigheid bent u van harte uitgenodigd.

Het feest van Allerheiligen wordt in de 
St. Servaasbasiliek gevierd op zowel zondag 31 oktober 
om 10.00 uur alsook op 1 november om 9.00 uur.
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Donderdag 30 september: H. 
Hiëronymus

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

kloostergemeenschappen; Ouders 
Leseur-Jansen;

9.45  Rozenkrans in de dagkapel
19.00  Engelstalige Mis

Vrijdag 1 oktober: H. Teresia van het Kind 
Jezus, maagd en kerklerares m.m.v. 
de Schola

8.15  Aanbidding van het Allerheiligste
9.00  H. Mis: Ouders Leseur-Jansen;
9.45  Rozenkrans in de dagkapel
 1e Vrijdag De Communie wordt aan 

zieken en thuiszittenden gebracht

Zaterdag 2 oktober: HH. 
Engelbewaarders

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

Arme Kind Jezus;
9.45  Rozenkrans in de dagkapel
9.45-10.15 Biechtgelegenheid in de  

doopkapel
11.00 Doop met viering van Oscar Daemen
17.00-18.00 Aanbidding met vespers in de 

dagkapel

Zondag 3 oktober: 27e zondag door het 
jaar

10.00 Hoogmis m.m.v. cantor Hans Heijkers 
en organist Marcel Verheggen de 

Zondag 26 september: 26e zondag door 
het jaar.

10.00  Hoogmis m.m.v. cantor Hans Heijkers 
en organist Marcel Verheggen en 
de Cappella; Congregatie van de 
Liefdezrs. Carolus Borromeus; Ans 
Roijakkers van Strien; Frans van 
Slijpe; John Glaudemans, Jrd: Ouders 
Telgenkamp-Baez; Jrd. Lieke van Dijck- 
Eijssen; Bewoners Brusselsestraat;

18.00  Engelstalige mis: for inspiration and 
fraternity among students;

Maandag 27 september: H. Vincentius de 
Paul, priester

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

Dinsdag 28 september:
8.15  Aanbidding van het Allerheiligste
9.00  H. Mis: t.e.v. St. Servaas;
9.45  Rozenkrans in de dagkapel

Woensdag 29 september: HH. Michael, 
Gabriel en Rafael, aartsengelen

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

Borromeus; Biddende Moeders; Zr. 
Michaela

9.45  Rozenkrans in de dagkapel
18.00  Taizéviering

KERKDIENSTEN SINT SERVAAS
van 26 september t/m 7 november 2021

Heiligdomsvaart 
Maastricht
2018
Doe goed en  zie 
niet om

Heiligdomsvaart 
Maastricht
2018
Doe goed en  zie 
niet om
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Cappella; Jrd: Twan Schellekens; Jos 
Brouwers; Berty Muermans-Rondagh; 
Ans Roijakkers-van Strien; Frans van 
Slijpe; Servaasfamilie; Willy Cremers; 
John Glaudemans; Congregatie van 
de Liefdezrs. Carolus Borromeus; 
aansluitend dierenzegening in de 
Pandhof.

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

Maandag 4 oktober: H. Franciscus van 
Assisi

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

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

Woensdag 6 Oktober:
8.15  Aanbidding van het Allerheiligste
9.00  H. Mis t.e.v. St. Servaas, Biddende 

Moeders; Congregatie Liefdezusters 
Carolus Borromeus

9.45  Rozenkrans in de dagkapel
18.00  Taizéviering

Donderdag 7 oktober: H. Maagd Maria 
van de Rozenkrans

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

Vrijdag 8 oktober:
8.15  Aanbidding van het Allerheiligste
9.00  H. Mis t.e.v. St. Servaas,

10.45  Rozenkrans in de dagkapel

Zaterdag 9 oktober
8.15  Aanbidding van het Allerheiligste
9.00  H. Mis t.e.v. St. Servaas; Biddende 

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

dagkapel

Zondag 10 oktober: 28e zondag door het 
jaar St. Vincentiuscollecte

10.00  Hoogmis m.m.v. cantor Hans Heijkers 
en organist Marcel Verheggen en de 
Cappella; Huub Canisius; Congregatie 
van de Liefdezrs. Carolus Borromeus; 
Sterre der Zee; Jo Schreurs; Rita 
Bartels;

18.00  Engelstalige Mis: for inspiration and 
fraternity among students;

Maandag 11 oktober:
8.15  H. Aanbidding van het Allerheiligste
9.00  H. Mis: t.e.v. St. Servaas; Zrs Arme 

Kind Jezus;
9.45  Rozenkrans in de dagkapel

Dinsdag 12 Oktober:
8.15  Aanbidding van het Allerheiligste
9.00  H. Mis: t.e.v. St. Servaas; Zrs Petrus 

Claver
9.45  Rozenkrans in de dagkapel

Woensdag 13 oktober:
8.15  Aanbidding van het Allerheiligste
9.00  H. Mis: Congregatie van de 

Liefdezusters Carolus Borromeus; 
Biddende Moeders; Ouders Leseur-
Jansen;
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9.45  Rozenkrans in de dagkapel
18.00  Taizéviering

Donderdag 14 oktober:
8.15  Aanbidding van het Allerheiligste
9.00  H. Mis: voor de zieken
9.45  Rozenkrans in de dagkapel

Vrijdag 15 oktober:
8.15  Aanbidding van het Allerheiligste
9.00  H. Mis: voor roepingen tot het 

priesterschap
9.45  Rozenkrans in de dagkapel

Zaterdag 16 oktober:
8.15  Aanbidding van het Allerheiligste
9.00  H. Mis: de Biddende Vaders;
9.45  Rozenkrans in de dagkapel
17.00-18.00 uur Aanbidding met vespers in 

de dagkapel

Zondag 17 oktober: 29e zondag door het 
jaar

10.00  Hoogmis: m.m.v. de Cappella; cantor 
Hans Heijkers en organist Marcel 
Verheggen; Jeroen van Hilten; 
Congregatie van de Liefdezrs. Carolus 
Borromeus.; Frans van Slijpe; John 
Glaudemans; Willy Cremers; 2e Jrd: 
Henk van de Berg;

13.30  Doop Lou Rosier
18.00  Engelstalige mis: met muziek door 

de studenten; for vocations to the 
priesthood and religious life

Maandag 18 oktober: H. Lucas
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 19 oktober:
8.15  Aanbidding van het Allerheiligste
9.00  H. Mis: t.e.v. St. Servaas;
9.45  Rozenkrans in de dagkapel

Woensdag 20 oktober:
8.15  Aanbidding van het Allerheiligste
9.00  H. Mis: Biddende Moeders; 

Congregatie Liefdezusters Carolus 
Borromeus; Zrs. Arme Kind Jezus;

9.45  Rozenkrans in de dagkapel
18.00  Taizéviering

Donderdag 21 oktober:
8.15  Aanbidding van het Allerheiligste
9.00  H. Mis:
9.45  Rozenkrans in de dagkapel

Vrijdag 22 oktober:
8.15  Aanbidding van het Allerheiligste
9.00  H. Mis: Willy Dassen;
9.45  Rozenkrans in de dagkapel

Zaterdag 23 oktober:
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 24 oktober: 30e zondag door het 
jaar

10.00 Hoogmis; m.m.v. de Cappella; cantor 
Hans Heijkers en organist Marcel 
Verheggen; Congregatie Liefdezusters 
Carolus Borromeus; Jo Schreurs; 
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Rita Bartels; zeswekendienst Gina 
Knubben;

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

Maandag 25 oktober:
8.15  Aanbidding van het Allerheiligste
9.00  H. Mis: t.e.v. St. Servaas; Ouders 

Leseur Jansen;
9.45  Rozenkrans in de dagkapel

Dinsdag 26 oktober:
8.15  Aanbidding van het Allerheiligste
9.00  H. Mis: t.e.v. St. Servaas;
9.45  Rozenkrans in de dagkapel

Woensdag 27 oktober:
8.15  Aanbidding van het Allerheiligste
9.00  H. Mis: Biddende Moeders; 

Congregatie Liefdezrs. Carolus 
Borromeus

9.45  Rozenkrans in de dagkapel
18.00  Taizéviering

Donderdag 28 oktober: HH. Simon en 
Judas, apostelen

8.15  Aanbidding van het Allerheiligste
9.00  H. Mis: Zrs van het Arme Kind Jezus; 

Jrd. Robert van Dongen;
9.45  Rozenkrans in de dagkapel

Vrijdag 29 oktober:
8.15  Aanbidding van het Allerheiligste
9.00  H. Mis: Biddende Vaders; ouders 

Leseur-Jansen;
9.45  Rozenkrans in de dagkapel

Zaterdag 30 oktober:
8.15  Aanbidding van het Allerheiligste

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

dagkapel

Zondag 31 oktober: 31e zondag door het 
jaar. We vieren het hoogfeest van 
Allerheiligen

10.00  Hoogmis; m.m.v. de Cappella; 
cantor Hans Heijkers en organist 
Marcel Verheggen; Congregatie 
Liefdezusters Carolus Borromeus; 
Berty Muermans-Rondagh; Willy 
Cremers; Servaasfamilie; Jo Schreurs; 
John Glaudemans; Frans van Slijpe; Jos 
Brouwers; JRD: Dhr en Mevr. Meijs-
Vreuls;

12.30  Doop: Beaujay Meese
13.30  Doop: Liz en Sen de Groot
18.00  Engelstalige Mis: for the preservation 

of Christian values in our society;

Maandag 1 november: Allerheiligen 
m.m.v. de Schola

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

Leseur-Jansen; Overleden ouders 
Bouvrie-Moermans; Familie Dassen-
Kroll; Dhr en Mevr. Nijst-Hoogland;

Dinsdag 2 november: Allerzielen, m.m.v. 
de Schola

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

Leseur-Jansen; Dhr. en Mevr. Nijst 
Hoogland;

9.45  Rozenkrans in de dagkapel
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Woensdag 3 november:
8.15  Aanbidding van het Allerheiligste
9.00  H. Mis: Biddende Moeders; 

Congregatie Liefdezrs. Carolus 
Borromeus

9.45  Rozenkrans in de dagkapel
18.00  Taizéviering

Donderdag 4 november: H. Carolus 
Borromeus, bisschop

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

Carolus-Borromeus; Zrs van het 
Arme Kind Jezus; Jrd William en 
Jeanne Dassen-Kroll;

9.45  Rozenkrans in de dagkapel
19.00  Engelstalige Mis

Vrijdag 5 november: m.m.v. de Schola
8.15  Aanbidding van het Allerheiligste
9.00  H. Mis: voor de zieken
9.45  Rozenkrans in de dagkapel
 De H. Communie wordt gebracht 

naar zieken en thuiszittenden

Zaterdag 6 november: Alle heilige 
verkondigers van het geloof:

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

Geuskens en familie;
9.45  Rozenkrans in de dagkapel
09.45-10.15 Biechtgelegenheid in de 

doopkapel
17.00-18.00 Aanbidding met vespers in de 

dagkapel

Zondag 7 november: 32e week door het 
jaar: H. Willibrord

10.00  Hoogmis; m.m.v. de cappella; cantor 
Hans Heijkers en organist Marcel 
Verheggen; Congregatie Liefdezusters 
Carolus Borromeus; Rita Bartels;

 Doop?
18.00  Engelstalige Mis: for the preservation 

of Christian values in our society;

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

JEZUS’
BLOED WAST
WITTER DAN
SNEEUW

 
 
 
 

 
PAROCHIEBLAD St. MATTHIAS – ST. HUBERTUS 

 

Agenda bijzondere dagen en H. Missen met persoonlijke intenties 
 
16e Jaargang no. 7 zondag 26 september– zondag 7 november 2021 

 
Heilige Diensten in Mathiaskerk 
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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 blijven graag het Basilicafonds onder
uw aandacht brengen.

Het werd onlangs in samenwerking met de
Elisabeth Strouven-stichting opgericht voor de

beiden Basilica’s!
Ondersteun ons met uw bijdrage, zo kunnen

de kerken behouden blijven.
Onze dank is groot!

Ontvallen zijn ons:

Rita Bartels en Gina Knubben: beiden leefden in grote dienstbaarheid aan de mensen 
om zich heen; mevrouw Bartels in het onderwijs en talloze verenigingen in het Maas-
trichtse en mevrouw Knubben in de ziekenzorg en de zorg voor priesters, met name 
voor oud- deken Kleinen. Heer, geef Rita en Gina de eeuwige rust. En het eeuwige 
Licht verlichte hen. Dat zij mogen rusten in vrede. Amen.

Het had zo mooi kunnen zijn!
Drs. L.M.J.M. Kleinen, em. pastoor-deken. 50 jaar priester!

Op 14 maart 2020 was het 50 jaar geleden dat Deken Kleinen door
Z.H.E. Petrus Moors z.g. tot priester werd gewijd. 
Door Corona is het feest twee maal uitgesteld.

Uiteindelijk werd voor 5 september 2021 gekozen.
Maar na een tragische val van zijn huisgenote Gina, 

heeft het feest weer niet kunnen plaatsvinden.
Na een mooi en waardig afscheid van haar 

wensen we Deken Kleinen heel veel sterkte toe.
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16e Jaargang no. 7 zondag 26 september –  zondag 7 november 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 Heilige Misen met persoonlijke 
intenties.
 
Woensdag 29 september Aartsengelen Michaël, 
Gabriël en Rafaël

Wie gelooft er nog in engelen? Wie wil er voor naïef en 
niet bij de tijd versleten worden? In de bijbel lezen we op 
tal van plaatsen over engelen, vanaf het boek der schep-
ping tot en met het laatste boek van de apostel Johannes 
over de Openbaring, het einde der tijden.  

Telkens blijkt dat engelen dienaren Gods zijn en voor ons 
strijden tegen de machten der duisternis. Immers onze 
strijd is er niet een ‘tegen vlees en bloed, maar tegen de 
wereldbeheersers der duisternis, de boze geesten’. (Weet 
u niet wie of wat dat is? Blader eens in de geschiedenis-
boeken en volg het actuele nieuws.)
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Op 29 september worden de engelen met naam en toenaam geëerd: Michaël, wat 
betekent ‘wie is als God’, Gabriël, wat betekent ‘held van God’. Hij is het die van Gods-
wege naar Maria wordt gezonden waar hij het Wees Gegroet uitspreekt en Rafaël 
betekent ‘God geneest’. Engelen openen onze ogen voor de onzichtbare werkelijkheid 
van de schepping. Engelen zijn onze bovennatuurlijke vrienden.

Vrijdag 1 oktober Heilige Theresia van het Kind Jezus, kerklerares
Dat God de jaren niet telt, maar weegt, kunnen we zien aan het leven van Theresia.
Zij stierf al op 24 jarige leeftijd. Mogelijk is deze heilige zo geliefd, omdat haar eenvoud,
bescheidenheid en godsvertrouwen in onze wereld zo gemist worden. Ergens schrijft 
zij: ‘Het enige wat niemand nastreeft, dat is de laatste plaats’. Zij werd geboren als 
Thérèse Martin op 2 januari 1873 en werd op 15 jarige leeftijd carmelietes in Lisieux. 
Zij stierf op 30 september 1897 en is nu de patrones van de missies. Haar ‘kleine weg’ 
naar heiligheid bestond daarin dat die weg zo gewoon was.
 
Zaterdag 2 oktober De Heilige Engelbewaarders
De leerlingen vroegen Jezus eens ‘wie is de grootste in het rijk der hemelen?’
Jezus riep een kind, plaatste het in hun midden en zei ‘Ik verzeker jullie, als je niet wordt 
als kleine kinderen, zul je het koninkrijk der hemelen zeker niet binnengaan. Wie zich-
zelf vernedert en wordt als dit kind, die is het grootste in het rijk der hemelen’.
‘En wie in Mijn Naam zo’n kind bij zich opneemt, neemt Mij op’.
‘Hoed u er voor ook maar een van deze geringen te verachten, want ik zeg u:
Hun engelen in de hemel aanschouwen onophoudelijk het gelaat van Mijn hemelse
Vader’.
 
Dinsdag 16 oktober Sint Gerardus
Gerardus werd geboren in een arm gezin. Hij kreeg dezelfde naam als een ouder 
broertje dat maar een week geleefd had. Na de dood van zijn vader moest hij de kost 
gaan verdienen.
Hoewel hij kloosterling wilde worden, werd hij meerdere keren geweigerd: te mager,
te ziekelijk, te onnozel. Vond men. Uiteindelijk vond hij toch een klooster waar men 
hem wel als ‘werkpaard’ wilde hebben. Hij moest werken op het land en men stuurde 
hem uit om te bedelen.
Hij werd beschuldigd door een vrouw van een oneerbare toenadering. Deze vrouw 
was met Gerardus’ hulp ingetreden in een slotklooster, maar dat bleek geen succes.
Ze was al weer snel thuis. Uit pure jaloezie klaagde ze Gerardus aan. Strafmaatregelen
volgden. Zo mocht hij van zijn overste niet meer ter communie. Pas vele maanden
later kwam vast te staan dat de beschuldigingen volkomen vals waren. Maar het was te 
laat, kort hierna stierf Gerardus op 16 oktober 1755, 29 jaar oud.
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Als bescheiden portier opende Gerardus niet alleen de poort van het klooster,
maar ook de deur van menig gesloten hart dat Gods liefde en barmhartigheid buiten 
sloot.
Zo bracht hij velen weer tot verzoening met God en elkaar.
 
Zondag 25 oktober Wereldmissiedag
Op deze dag gaat onze aandacht uit naar de honderden mannen en vrouwen die huis 
en haard verlaten hebben om in verre landen het evangelie te verkondigen en de 
mensen te helpen bij de opbouw van hun maatschappij: de bouw van scholen, zieken-
huizen en het bewerken van het land.
En Jezus sprak ‘Gaat heen in de hele wereld en verkondigt het evangelie aan de hele
schepping en leert hen alles onderhouden wat Ik u bevolen heb. En zie, Ik ben met u 
alle dagen tot aan de voleinding der wereld’. (Matheus 28,19).
 
Zondag 31 oktober feest van Alle Heiligen en gedachtenis van alle overleden 
gelovigen (= Allerzielen).
 
Woensdag 3 november heilige bisschop Hubertus
Hubertus was in het begin van de 8e eeuw bisschop van Maastricht. Hij bracht het 
evangelie in het merendeels nog heidens gebied van de Ardennen, waaruit hijzelf 
afkomstig was.
Hij bracht het lichaam van zijn (vermoorde) voorganger Lambertus over naar Luik.
Daar vestigde hij definitief de zetel van zijn bisdom. Hij stierf op 30 mei 727 te Tervu-
ren bij Brussel. Hij was de zoon van een machtige hertog en diende in zijn jonge jaren 
aan het hof van de koning. Leefde in grote rijkdom en weelde. Geïnspireerd echter 
door de woorden van het evangelie en de leer van de Kerk gaf hij alle bezittingen op, 
deed afstand van zijn titels en werd kluizenaar. Niet lang daarna werd hij priester en 
bisschop.
 
Zondag 7 november Heilige bisschop Willibrord, verkondiger van ons geloof, 
patroon van de Nederlandse kerkprovincie.
Willibrord was een Angelsaksische monnik die met elf gezellen naar onze streken 
werd gestuurd om hier het evangelie te verkondigen. De paus wijdde hem in 695 tot 
bisschop. Bijna een halve eeuw werkte hij hier onder de heidenen en stierf op hoge 
leeftijd in de abdij van Echternach. (Luxemburg).
De apostel Paulus schrijft ‘Gedenkt uw leiders die u het eerst het woord van God 
hebben verkondigd en neem een voorbeeld aan hun geloof, want Jezus Christus is 
dezelfde gisteren, heden en tot in alle eeuwen’.
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BAAS IN EIGEN BUIK

Natuurlijk is iedereen ‘baas in eigen buik’. Zo zijn we allemaal ook baas in ons eigen 
huis. Maar wanneer we dat huis verhuren, komt de huurbescherming om de hoek 
kijken. De wet beschermt de huurder. De huurder kan niet zomaar uit het huis gezet 
worden.
Vreemd dat voor iemand die negen maanden de ruimte van de buik van een vrouw 
huurt andere regels gelden…….
 

KERKBIJDRAGE

De financiële bijdrage van de parochianen aan onze parochiekerk is niet 
bepaald om te juichen.
Ook niet van degenen die wekelijks de diensten bezoeken. Het zal geen 
kwade onwil zijn en wellicht ziet men de Kerk ‘voor vol aan’. In ons 
geval – de Mathiaskerk – betreedt men een gebouw met grandeur, een 
gebouw waarin alles blinkt en glanst. Maar dat is alles rijkdom van het 
verleden, de tijd waarin de parochianen vaak van hun spaarzame centjes 
toch nog wisten te offeren ter ere Gods.
Misschien dat velen denken dat de ‘kerkfabriek’ onderhouden wordt door 
het Rijk of de bisschop.
Van het Rijk krijgt een parochie slechts een kleine bijdrage in geval er 
gerestaureerd moet worden.
Van de bisschop krijgen de parochies helemaal niets. Integendeel, iedere 
parochie moet 16% van de vaste inkomsten afdragen aan het bisdom. De 
gezamenlijke parochies onderhouden de bisschop, zijn adviseurs, de eco-
nomen, enz. Zij staan allen ten dienst van de parochies. Met raad en daad.
 
Des te groter onze dank aan degenen die trouw iedere maand, 
kwartaal of jaar hun bijdrage doneren.
Zonder ondersteuning van de gelovigen zal een parochie vroeg of 
laat de poort van de kerk moeten sluiten.  
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WESTERSE WAARDEN

Met de regelmaat van de klok horen we dat het Westen moet stoppen met haar 
waarden proberen op te leggen aan andere culturen. Zoals bv. de laatste 20 jaar in 
Afghanistan.
Culturen die vaak doordrongen zijn van streng religieuze opvattingen die wij, verlicht 
als we zijn, al lang achter ons gelaten hebben.
Pardon? De waarden die wij in het Westen koesteren werden ons gebracht door ie-
mand die uit die culturen stamt: Jezus van Nazareth. Ook hij kreeg in de madrasschool 
– Joodse variant – alle ge- en verboden ingepompt. Honderden wetten en voorschrif-
ten tot en met wat men op welke dag mocht eten. Vele lijfstraffen, oog om oog, tand 
om tand. Overspelige vrouwen dienden gestenigd te worden. Besnijdenis van mannen 
en vrouwen. Uitsluiting van iedereen die van dit alles ook maar een jota afweek.
 
Jezus heeft dit alles van tafel geschoven. Hij preekte liefde en barmhartigheid voor 
iedere mens.
Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen. Niets wat van buiten af in de mens komt, 
bezoedelt de mens, (voedselvoorschriften), maar wat uit zijn hart komt bezoedelt de 
mens. Geen fysieke besnijdenis, maar ‘besnijdt’ alles wat staat tussen uw hart en God. 
De mens is er niet voor de sabbat, maar de sabbat voor de mens. Bemint uw vijanden, 
doet wel aan die u haten, zegent hen die u vervloeken.
 
Zelfs de apostel Paulus, in zijn vroegere leven een soort Taliban-achtige fundamentalist, 
een geleerde uit de school der farizeeërs, die de volgelingen van Jezus te vuur en te 
zwaard bestreed, kwam tot het inzicht dat het meeste van wat hij in de madrasschool 
had geleerd, niets met God van doen kon hebben. Met name door zijn toedoen werd 
de leer van Jezus van Nazareth in het hele Middellandse zeegebied verspreid en inmid-
dels ver daarbuiten.
Die leer is de basis van onze Westerse waarden en stamt dus uit die hoek van de 
wereld.
 
Dat Joden en Moslims nog steeds vasthouden aan het Oude Testament en de leer van 
het Christendom verwerpen, maakt van het Christendom nog geen ‘westerse’ waarde.
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 N. Pethuru
Pastorie St. Anna-Lambertus
Dr. van Kleefstraat 12, 6217 JJ Maastricht
tel. 043-343 29 29

Financiën

Rek.no. van Mathias:
IBAN NL05INGB0001045396


