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LICHT AAN OF UIT?

Het was avond en ik belde aan en er werd gelijk geopend. Dat is fijn teken; je 
wordt verwacht! Maar boven hoorde ik een kinderstem die bij het naar bed 
brengen aan moeder vroeg; “Mam, mag het licht nog even aan?” Zo herkenbaar. 
Al was het maar het licht op de gang en dan de deur op een kiertje. Toch een 
beetje licht en daardoor een beetje minder bang voor het donker. Want donker 
vinden heel veel kinderen niet fijn, soms zelfs al ze volwassen zijn. Maar het om-
gekeerde is ook waar; licht maakt mensen wakker. Dat is niet altijd fijn; wakker 
worden uit je dromen, weg uit de rust en de geborgenheid! Licht aan of licht uit?
In deze donkere dagen klopt ons hart van verwachting, want de duisternis om 
ons heen gunt ons weinig uitzicht of vergezicht. De natuur sterft af en lijkt ons 
te vergeten. Eerder zijn we op onszelf aangewezen, binnen in huis, vaak eenzaam 
en verlaten, ziek en onbegrepen. Mensen worden emotioneel en afhankelijk. De 
beelden van donkere steden in Oekraïne versterken dit gevoel. Wat kunnen we 
nog verwachten?
Eeuwen geleden verkondigde de profeet Jesaja al; ‘Het volk dat in het donker 
wandelt ziet een helder licht en een glans straalt over hen die wonen in het land 
van de dood.’ Een licht dat zich aan de mensen openbaarde in de geboorte van 
een Kind, Gods Zoon.
Op dit licht, waarvan wij de komst met Kerstmis vieren, bereiden wij ons deze 
maand voor, verlangend en met vertrouwen. Licht aan of uit? Het is onze eigen 
keuze. Als je gelooft hoef je niet bang te zijn, noch voor het duister, noch voor 
het licht. Het ware Licht zal ons wakker maken en doen beseffen dat wij kinde-
ren van het Licht zijn, zonder angst.
       Deken John Dautzenberg
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        De Roep van Joep
Er hangt iets in de lucht, dat merk ik meteen. Als de bel gaat wordt het beves-
tigd. Mijn baasje springt op ( dat gaat inmiddels weer met z’n nieuwe knie) en 
roept Väӧs en mij meteen mee te komen. We lopen door het donker mee naar 
de kerk. Buiten op het plein staan wel veertig mensen. Sommigen ken ik, ande-
ren niet. Het zijn de klokkenluiders van het gilde Monulphus en Gondulphus. Ze 
praten op zachte toon, zachter dan normaal. Bij hen de familie en vrienden van 
Huub. Huub Hermans was sinds 2004 lid van het klokkenluidersgilde, zo begrijp 
ik uit de eerste reacties en hij is onlangs overleden. Ja, en dan is er een mooie ‘ 
tradiiiisiiieee’ in Maastricht; voor leden van het klokkenluidersgilde wordt Gra-
meer geluid bij het overlijden. Dat is dus vanavond. Er zijn nog meer bekenden. 
Het zijn de schutters van de Maestrichtse DienstDoende Stadsschutterij 1815, 
samen met hun beschermvrouwe mevrouw Tiny Meese – van der Venne, in vol 
ornaat! Ja, want Huub was ook daar al 41 jaar lid. Maar er zijn ook nog andere 
mensen. Die ken ik niet zo goed. Het zijn leden van de Hasseltse Garde Civique 
in hun prachtige uniformen met mooie bolhoeden. Erg indrukwekkend. Samen 
gaan we de donkere kerk in. Ik maak van de gelegenheid gebruik en ga met 
Väӧs mee naar Grameer. Hij moet dat toch ooit te zien krijgen. Maar voordat 
het luiden begint, na het gebed door de deken van het gilde, maken we weer 
dat we weg komen. Die slagen van Grameer zijn niet zo best voor ons gehoor. 
Beneden in de stille kerk is ons baasje samen met de familie van Huub. Terwijl 
rondom ons de slagen van Grameer het eerbetoon voor Huub over de stad 
brengen bidt ons baasje samen met de familie voor de zielerust van Huub en 
z’n broer Gène die vlak na Huub stierf. Moeilijk voor de familie maar ook mooi 
om hen zo samen te gedenken.
Na afloop is er een kort treffen in het verenigingslokaal van de Schutterij. Ge-
zellig en warm. De schutters blijven hangen…het is hun vaste avond. Er wordt 
niet veel meer geschoten, maar toch is het gezellig. Maar er is ook zorg. Waar 
blijven de nieuwe leden? Ja, er wordt ook gezocht naar een nieuwe voorzitter. 
Mag het ook een vrouw zijn? Tuurlijk, kijk maar naar onze beschermvrouwe, die 
doet het opperbest. Tiny straalt.
We nemen afscheid en lopen ons rondje. Thuis komt mijn baasje erachter dat 
hij iets héél belangrijks vergeten is. Vandaag is ook iemand jarig en hij zou toch 
moeten feliciteren? Het is te laat! Heel jammer. Wie was de jarige, vraag je? 
Onze Tempeleers, vandaag precies 7x11, bijna zo oud als Huub, die was iets 
ouder, maar daar kijken we niet zo nauw naar. Als ‘ Keploan vaan de Tempeleers’ 
had ons baasje natuurlijk present moeten zijn. Tja, dat haal je nooit meer in…
denk ik dan. Maar, zo troost ik dan mijn baasje; een kapelaan mag fouten ma-
ken! We maken nog samen een kaarsje bij Maria aan en gaan slapen. Sub tuum 
praesidium confugimus…onder Uw bescherming nemen wij onze toevlucht, 
Maria. Het was een lange dag met een indrukwekkend slot.
          D’r Joep



3

4 DECEMBER SINT BARBARA

De oudste broederschap in Maastricht is de broederschap van Sint Barbara, 
zo lezen we in de archieven. Precies 550 jaar ( plus 2 coronajaren) is voor de 
broederschap reden genoeg om een jubileum te vieren. Dat is inmiddels ook 
reeds ingezet. De kroon op dit jubileum is aanstaande zondag 4 december op 
de feestdag van Sint Barbara. Ter ere van het jubileum worden allen die naar 
Barbara vernoemd zijn uitgenodigd om de unieke expositie die aan Sint Barbara 
gewijd is te komen bezoeken, bovendien zijn deze Barbara’s, Berbkes, Beppies 
en Barbra’s eregasten bij de Heilige Mis om 18.00 uur. Alle genodigden worden 
verwacht om 16.45 uur bij de ingang aan het Keizer Karelplein 6. Ook zal er ter 
ere van het jubileum een bijzonder Carillonconcert gehouden worden door 
beiaardier Frank Steijns van 15.50 tot 16.20 uur. Om 17.40 zal traditiegetrouw 
Grameer luiden. Proficiat Broederschap Sint Barbara en alle Barbara’s!

ENERGIETOESLAG NIET (HELEMAAL) NODIG

Beste Parochianen,
Nu het er op lijkt dat de Corona pandemie op zijn retour is maken we ons op 
voor een Kersttijd zoals we die gewend zijn geweest in de Sint Servaasbasiliek, 
maar die we de afgelopen 2 jaar helaas hebben moeten missen.

Dat is goed nieuws. Minder goed nieuws is dat juist in deze tijd velen onder ons 
gebukt gaan onder prijsstijgingen van levensonderhoud en energie. De overheid 
helpt daar weliswaar bij met een prijsplafond voor energie en met twee keer 
een uitkering van € 190,- voor iedereen.

Het kerkbestuur,
haar priesters,

de vele vrijwilligers in onze 
parochie wensen u allen een 
zalig Kerstfeest en gezegend 
Nieuwjaar. We hopen elkaar 

te treffen op de
Nieuwjaarsreceptie op

1 januari 2023 na de Hoogmis
van 11.00 uur.

In de Heilige Nacht,
kwetsbaar en zacht,

bouwde God een brug
tussen Hem en ons…en terug.

Wees een bruggenbouwer, zoals Hij,
met Christus voor altijd aan je zij.
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Magisch Maastricht Vrijthof

Voor de ochtendmis en tot 11.30 uur evenals voor de zondagsmissen is 
de kerk in de decembermaand open via het Keizer Karelplein.

Daarbuiten, dus vanaf 12.00 uur tot 17.00 en op woensdag tot en met 
donderdag tot 19.00 uur zal de basiliek geopend zijn via het Zuid-

portaal aan het Vrijthof. Zo sluit de kerk aan bij de kerstmarkt op het 
Vrijthof. Ook dit jaar hopen wij veel mensen te kunnen begroeten om 

onze kerk en ook ons geloof beter te leren kennen. Meer dan 70
parochianen hebben zich bereid verklaard om te fungeren als suppoost 

en tevens klaar te staan om de bezoekers te woord te staan, de weg 
te wijzen en toezicht te houden. we zijn dankbaar voor zoveel inzet en 

toewijding om onze bezoekers gastvrij te ontvangen.
Hartelijke dank alvast.

ONDERSCHAT NOOIT DE WONDERLIJKE 
KRACHT VAN GEBED EN LIEFDE OM DE 
HARTEN EN GEDACHTEN TE VERANDEREN.

Voor iedereen!
Voor de een zal dat onvoldoende zijn, voor de ander niet noodzakelijk.
Deze laatste categorie zouden we graag willen aanspreken. We zijn in dit geval 
de Sint Servaas Parochie, de stichting Stille Armen Maastricht, de Deken Hanne-
man stichting en het Leger des Heils.
We doen een beroep op de mensen, die de bijdrage van 2 maal € 190,- niet of 
niet geheel nodig hebben om een normale fijne Kersttijd te vieren, om deze bij-
drage (deels) beschikbaar te stellen aan degenen die ze meer dan nodig hebben.
Degenen die hiertoe een bijdrage willen doen kunnen er op rekenen dat de ge-
noemde initiatiefnemers er voor zullen en kunnen zorgdragen dat hun bijdragen 
bij de juiste mensen terecht komen.
Uw bijdrage kunt u overmaken op rekeningnummer NL 15 INGB 0679460209 
ten name van Kerkbestuur van de Sint Servaasbasiliek.
Namens de stichting Stille Armen, de deken Hanneman Stichting, het Leger des 
Heils en de Parochie van Sint Servaas

Deken J. Dautzenberg
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Via Väös

Van mijn grote vriend Joep,
krijg ik vandaag ook een beetje ‘Roep’
Mijn boodschap is zeker niet geheim,

alleen zet ik het nu op rijm.
Want wat wil je in deze novemberdagen?

Als versjes en rijmpjes onze gedachten plagen?
De Sint komt, evenals Servaas, uit een ver land,

zijn Pieten strooien met gulle hand.
Zouden ze ook vrede en eendracht kunnen strooien,

of moeten de mensen het zelf maar rooien?
Ik denk, het moet van beide kanten komen,

handen uit de mouwen en ook een beetje dromen.
Immers genade en werken gaan al eeuwen samen,

dat is méér dan op alles zeggen; “Ja en Amen”.
Werk mee met alles wat je wordt gegeven,
dat maakt je tijd tot een welbesteed leven.

Begin er nu mee, niet morgen,
want het geluk ligt overal verborgen.

Op weg naar Kerstmis is dat toch een prachtige taak,
maar vergis je niet, het is geen makkelijke zaak.

Eén ding is zeker en gewis;
iedereen weet hoe goed dat echte vrede is.
De tijd van verwachten gaat nu komen,

…en laat het niet alleen bij dromen.
Ontwaak, sta op en wees paraat,

getuig van je geloof, in woord en daad.

D’r Väös, de jongste hond, met z’n grote mond.
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GEZINSMIS KERSTAVOND
Op 24 december wordt traditiegetrouw om 18.00 een gezinsmis gehouden 
waarin het Kerstverhaal wordt voorgelezen en uitgebeeld door kinderen.
Een mooie manier voor kinderen om actief deel te nemen aan deze
viering! Kinderen (van groep 5 tot en met groep 8) die graag mee willen doen,
kunnen een e-mail sturen naar Katja Tijssens (fam.tijssens@home.nl). 
Vervolgens horen jullie wanneer we de kleding gaan passen en wanneer we gaan 
oefenen.

SFEERVOL KERSTCONCERT DOOR DE CAPPELLA SANCTI 
SERVATI
Zondag 11 december om 15.00 uur geeft de Cappella Sancti Servatii o.l.v. 
dirigent Hans Heykers haar jaarlijkse Kerstconcert in de Sint Servaasbasiliek te 
Maastricht. Ook voor dit jaar is wederom een sfeervol programma samengesteld 
van traditionele Kerstliederen.
Het koor wordt begeleid door haar vaste organist Marcel Verheggen. Iedereen is 
van harte welkom dit concert bij te wonen.

KERSTMIS
Tijdens de Nachtmis in de Sint Servaasbasiliek op 24 december (23.00 uur) als 
ook op 1e Kerstdag (11.00 uur) voert de Cappella Sancti Servatii o.l.v. Hans 
Heykers de Missa Brevis Sancti Joannes de Deo van Jozef Haydn uit.
Medewerking wordt verleend door Marcel Verheggen (orgel), Elke Janssens 
(sopraan) en het Limburgs Kamerorkest.

Ga mee naar de Wereldjongerendagen in Portugal
De Wereldjongerendagen is het grootste jongerenevenement ter wereld. Elke 
twee á drie jaar komen meer dan een miljoen katholieke jongeren bij elkaar om 
samen hun geloof te beleven. Een hoogtepunt tijdens de WJD is altijd de viering 
met de paus.

De eerstvolgende Wereldjongerendagen vinden plaats van 1 tot en met 6 
augustus 2023 in Lissabon in Portugal. Ook vanuit Limburg gaat er een groep 
jongeren naartoe. Naast het officiële programma in Lissabon bezoeken ze ook 
andere bijzonder plaatsen onderweg. De WJD-reis vertrekt op 22 juli en komt 
terug op 9 augustus. Interesse? Houd dan de website in de gaten: www.bis-
dom-roermond.nl/wjd of kijk op www.wjd.nl

DE BALANS VAN JE ZIEL OPMAKEN AAN 
HET SLOT VAN HET JAAR IS EEN GOED 
BEGIN VAN HET NIEUWE JAAR.
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LIEFDE GEEFT FRISSE KRACHT OM HET 
ONMOGELIJKE WAAR TE MAKEN EN 
GEBED DOET JE BESEFFEN DAT JE ER 
NIET ALLEEN VOOR STAAT.
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9.00  H. Mis in de dagkapel; voor de 
 overleden priesters
9.45  Rozenkrans in de dagkapel

Woensdag 7 december: H. Ambrosius
8.25  Aanbidding in de dagkapel
9.00  H. Mis in de dagkapel; Biddende 
 Moeders, Congregatie Liefde-
 zusters Carolus Borromëus.
9.45  Rozenkrans in de dagkapel

Donderdag 8 december: 
Onbevlekte Ontvangenis van de 
Heilige Maagd Maria
8.25  Aanbidding in de dagkapel
9.00  H. Mis in de dagkapel; Engelbert 
 en Elisabeth Leeters-Jansen; Anna 
 Dassen;
9.45  Rozenkrans in de dagkapel

Vrijdag 9 december:
8.25  Aanbidding in de dagkapel
9.00  H. Mis in de dagkapel
9.45  Rozenkrans in de dagkapel

Zaterdag 10 december:
8.25  Aanbidding in de dagkapel
9.00  H. Mis in de dagkapel; Bid-
 dende Vaders
9.45  Rozenkrans in de dagkapel
17.00  Aanbidding in de dagkapel

Zondag 11 december: 3e zondag 

Zondag 4 december: 2e zondag van de 
Advent; Grameer luidt
10.00 Hoogmis m.m.v. de Cappella o.l.v.
 Dirigent Hans Heykers en Orga- 
 nist Marcel Verheggen; misinten-
 ties: Fred Bucx; Valerie Merks-Jans-
 sen; Frans Duynstee; Servaas 
 familie; overleden ouders en voor
 levenden en overledenen van de 
 fam. Lemmens m.n. voor hun 
 overleden priesterzoon en broer; 
 Wies Brouns-Gerits; als jaardienst 
 voor de ouders Jenniskens-Raas-
 sens en hun overleden kinderen 
 en schoonkinderen en m.n. de 
 recent overleden zoon Pierre; 
 zusters en broeders van de Kom-
 melgemeenschap; zusters van Sint
 Petrus Claver ;
18.00  Heilige Mis ter ere van Sint Barba-
 ra m.m.v. Broederschap Sint Bar-
 bara.
ATTENTION; 17.00 Adoration and 
Confession en 18.00 uur Engelstalige Mis is 
verplaatst naar Onze Lieve Vrouwebasiliek

Maandag 5 december: H. Bartholomeus
8.25  Aanbidding in de dagkapel
9.00  H. Mis in de dagkapel t.e.v. St 
 Servaas
9.45  Rozenkrans in de dagkapel

Dinsdag 6 december: H.Nicolaas
8.25  Aanbidding in de dagkapel

KERKDIENSTEN BASILIEK SINT SERVAAS

van 4 DEC 2022 t/m 22 JAN 2023

Heiligdomsvaart 
Maastricht
2018
Doe goed en  zie 
niet om

Heiligdomsvaart 
Maastricht
2018
Doe goed en  zie 
niet om
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van de Advent (Gaudete); 
Sint Vincentiuscollecte
10.00  Hoogmis m.m.v. de Cappella 
 o.l.v. Dirigent Hans Heykers en 
 Organist Marcel Verheggen; 
 Congregatie Liefdezusters 
 Carolus Borromeus; Bruin 
 Stallenberg-Stiphout; Jacques 
 Ritz en Tineke Ritz-Kramer;
17.00  Adoration and Confession
18.00  Engelstalige Mis met zang van 
 het Community Choir Maas-
 tricht o.l.v. Hans Heykers.

Maandag 12 december:
8.25  Aanbidding in de dagkapel
9.00  H. Mis in de dagkapel t.e.v. St. 
 Servaas
9.45  Rozenkrans in de dagkapel

Dinsdag 13 december:
Heilige Lucia
8.25  Aanbidding in de dagkapel
9.00  H. Mis in de dagkapel; voor de
 zieken;
9.45  Rozenkrans in de dagkapel

Woensdag 14 december: 
H. Johannes van het Kruis
8.25  Aanbidding in de dagkapel
9.00  H. Mis in de dagkapel; Bid-
 dende Moeders; Congregatie 

 Liefdezusters Carolus Borro-
 meus; voor de wereldvrede;
9.45  Rozenkrans in de dagkapel
18.00 Taizéviering

Donderdag 15 december:
8.25  Aanbidding in de dagkapel
9.00  H. Mis in de dagkapel voor alle
 mantelzorgers
9.45  Rozenkrans in de dagkapel

Vrijdag 16 december:
8.25  Aanbidding in de dagkapel
9.00  H. Mis in de dagkapel voor de
 zieken;
9.45  Rozenkrans in de dagkapel

Zaterdag 17 december:
8.25  Aanbidding in de dagkapel
9.00  H. Mis in de dagkapel. Bidden-
 de Vaders;
9.45  Rozenkrans in de dagkapel
17.00  Aanbidding in de dagkapel

Zondag 18 december:
4e zondag van de Advent
10.00  Hoogmis: m.m.v. de Cappel-
 la o.l.v. Dirigent Hans Hey-
 kers en Organist Marcel Ver-
 heggen; overleden ouders 
 Pierre en Maria Frissen; 
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 Grootouders Jansen-Lepage; 
 Valerie Merks-Janssen; Frans 
 Duynstee; Wies Brouns-Gerits; 
 jrd: Thei en zoon Provaas; 
 Viering voor de Ridderlijke 
 Militaire en Hospitaal Orde 
 van St. Lazarus van Jerusalem 
 waarin ze haar patroonheilige, 
 de H. Lazarus van Bethanië 
 gedenken.
17.00  Adoration and Confession
18.00  Engelstalige Mis

Maandag 19 december:
8.25  Aanbidding in de dagkapel
9.00  H. Mis in de dagkapel; t.e.v. St. 
 Servaas ;
9.45  Rozenkrans in de dagkapel

Dinsdag 20 december:
8.25  Aanbidding in de dagkapel
9.00  H. Mis in de dagkapel; groot-
 ouders Jansen-Lepage;
9.45  Rozenkrans in de dagkapel
13.00  Kerstviering Montesorischool

Woensdag 21 december:
8.25  Aanbidding in de dagkapel
9.00  H. Mis in de dagkapel: Bidden-
 de Moeders;
9.45  Rozenkrans in de dagkapel

Donderdag 22 december:
8.25  Aanbidding in de dagkapel
9.00  H. Mis in de dagkapel voor de 
 vluchtelingen
9.45  Rozenkrans in de dagkapel

Vrijdag 23 december
8.25  Aanbidding in de dagkapel
9.00  H. Mis in de dagkapel;
9.45  Rozenkrans in de dagkapel

Zaterdag 24 december; Heilige 
Kerstavond , Grameer luidt
18.00  Gezinsmis; kinderen beelden 
 het kerstverhaal uit; muzikale 
 opluistering door opleidingsor-
 kest van de Koninklijke Har-
 monie Ster van Maastricht.
 Intentie voor: Gino Verstraeten 
 en zijn moeder.
23.00  Plechtige nachtmis: m.m.v. de
 Cappella o.l.v. Dirigent Hans 
 Heykers en Organist Marcel
 Verheggen uitvoering van de
 Missa Brevis Sancti Joannes de
 Deo van Jozef Haydn met Elke
 Janssens (sopraan) en het 
 Limburgs Kamerorkest; Hub en 
 Els Hameleers-Kohl en hun 
 zoon Leon; Pater Robert Reg-
 out S.J. die op 28 december 
 1942 in Dachau is omgeko-
 men; Cor en Mien Timmer-
 mans-Sloesen; Niek Bastiaens; 
 ( TV UITZENDING DOOR 
 RTV MAASTRICHT)

Zondag 25 december; 1e Kerstdag; 
Grameer luidt
11.00  Hoogmis m.m.v. de Cappella 
 o.l.v. Dirigent Hans Heykers en 
 Organist Marcel Verheggen 
 uitvoering van de Missa Brevis 
 Sancti Joannes de Deo van 
 Jozef Haydn met Elke Jans-



11

 sens (sopraan) en het Lim-
 burgs Kamerorkest; Liefdezus-
 ters Carolus Borromeus; Zrs 
 van het Arme Kindje Jezus; 
 Ouders Leseur-Jansen; William 
 en Jeanne Wasser-Kroll; Dhr. en 
 Mevr. Nijst-Hoogland; Godelie-
 ve Serpenti- van Uden; Alex-
 ander en Nellie Gagliardi-Kang; 
 Robert Regout S.J. die op 28 
 december 1942 in Dachau 
 is omgekomen; Peter Pierce; 
 Ouders Brouwers-Loontjes; 
 Jan Vrijhof; Jos Brouwers en 
 Alice Brouwers.

Maandag 26 december: H. Stefanus
11.00 Plechtige Hoogmis: Ou-
 ders Gerardus en Gertru-
 dis Notermans-Beckers; Gerda
 en Willy Reinders-Notermans; 
 Ouders Knubben-Muys en hun 
 dochter Gina: Ouders Klei-
 nen-Spätgens; overledenen 
 van de fam. Kleinen-Spätgens; 
 Roelof Tijssens;

Dinsdag 27 december: H. Johannes
8.25  Aanbidding in de dagkapel
9.00  H. Mis in de dagkapel: Over-
 ledenen van de fam. Jansen-Le-
 page; Josephina Vrijhoeven- van 
 Weurse;
9.45 Rozenkrans in de dagkapel

Woensdag 28 december: 
HH. Onnozele Kinderen
8.25  Aanbidding in de dagkapel
9.00  H. Mis in de dagkapel; Bidden-

 de Moeders. Zrs. Arme Kind 
 Jezus
9.45  Rozenkrans in de dagkapel

Donderdag 29 december:
8.25  Aanbidding in de dagkapel
9.00  H. Mis in de dagkapel: voor de 
 zieken van de parochie
9.45  Rozenkrans in de dagkapel

Vrijdag 30 december: H. Familie, 
Jesus, Maria, Jozef
8.25  Aanbidding in de dagkapel
9.00  H. Mis in de dagkapel: voor de
 nieuwe evangelisatie
9.45  Rozenkrans in de dagkapel

Zaterdag: 31 december:
8.25  Aanbidding in de dagkapel
9.00  H. Mis in de dagkapel: Bidden-
 de Vaders
9.45  Rozenkrans in de dagkapel
17.00  Aanbidding in de dagkapel

Zondag 1 januari: Heilige Maria, 
Moeder van God
11.00  Hoogmis m.m.v. de Cappella 
 o.l.v. Hans Heykers en Marcel
 Verheggen; Ouders Leseur-Jan-
 sen; Bruin Stallenberg-Stiphout; 
 Wies Brouns-Gerits; Zusters 
 Sint Petrus Claver voor de 
 Kommel Gemeenschap;
17.00  Adoration and Confession
18.00  Engelstalige Mis

Maandag 2 januari: HH. Basilius de 
Grote en Gregorius van Nazianze
8.25  Aanbidding in de dagkapel
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9.00  H. Mis in de dagkapel; voor alle
 mantelzorgers
9.45  Rozenkrans in de dagkapel

Dinsdag 3 januari:
8.25  Aanbidding in de dagkapel
9.00  H. Mis in de dagkapel:
9.45  Rozenkrans in de dagkapel

Woensdag 4 januari:
8.25  Aanbidding in de dagkapel
9.00  H. Mis in de dagkapel: Bidden-
 de Moeders; Liefdezusters Ca-
 rolus Borromeus; Zrs. Arme 
 Kind Jezus;
9.45  Rozenkrans in de dagkapel

Donderdag 5 januari:
8.25  Aanbidding in de dagkapel
9.00  H. Mis in de dagkapel ; voor de
 zieken;
9.45  Rozenkrans in de dagkapel
19.00  Engelstalige Mis

Vrijdag 6 januari:
8.25  Aanbidding in de dagkapel; 
 Schola
9.00  H. Mis in de dagkapel voor alle 
 Mariavereerders
9.45  Rozenkrans in de dagkapel
De H. Communie wordt gebracht 
naar zieken en thuiszittenden

Zaterdag 7 januari:
8.25  Aanbidding in de dagkapel
9.00  H. Mis in de dagkapel: Bidden-
 de Vaders;
9.45  Rozenkrans in de dagkapel
10.15-10.45 Biechtgelegenheid in de

 doopkapel
17.00  Aanbidding in de dagkapel

Zondag 8 januari: Openbaring des 
Heren; Sint Vincentiuscollecte
10.00  Hoogmis m.m.v. de Cappel-
 la o.l.v. Dirigent Hans Heykers 
 en Organist Marcel Verheggen; 
 Zusters Sint Petrus Claver 
 voor de Kommel Gemeen-
 schap; Bruin Stallenberg-Stip-
 hout; Ouders Leseur-Jansen; 
 Wies Brouns-Gerits;
17.00  Adoration and Confession
18.00  Engelstalige Mis

Maandag 9 januari: 
Doop van de Heer
8.25  Aanbidding in de dagkapel
9.00  H. Mis in de dagkapel: m.m.v. 
 de Schola
9.45  Rozenkrans in de dagkapel

Dinsdag 10 januari:
8.25  Aanbidding in de dagkapel
9.00  H. Mis in de dagkapel; voor de 
 zieken en hun verzorgers
9.45  Rozenkrans in de dagkapel

Woensdag 11 januari:
8.25  Aanbidding in de dagkapel
9.00  H. Mis in de dagkapel; Bidden-
 de Moeders
9.45  Rozenkrans in de dagkapel
18.00  Taizéviering

Donderdag 12 januari:
8.25  Aanbidding in de dagkapel
9.00  H. Mis in de dagkapel;
9.45  Rozenkrans in de dagkapel
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Vrijdag 13 januari:
8.25  Aanbidding in de dagkapel
9.00  H. Mis in de dagkapel voor de 
 vluchtelingen; Ouders Le-
 seur-Jansen;
9.45  Rozenkrans in de dagkapel

Zaterdag 14 januari:
Z. Petrus Donders
8.25  Aanbidding in de dagkapel
9.00  H. Mis in de dagkapel: Bidden-
 de Vaders; Jrd. Maria Meer-
 ten-Satijn uit dankbaarheid;
9.45  Rozenkrans in de dagkapel
17.00  Aanbidding in de dagkapel

Zondag 15 januari: 2e zondag
10.00  Hoogmis m.m.v. de Cappella 
 o.l.v. Dirigent Hans Heykers 
 en Organist Marcel Verheggen; 
 Congregatie Liefdezusters 
 Carolus Borromeus; Zrs. Arme
 Kind Jezus; Wies Brouns-Gerits; 
 Bruin Stallenberg-Stiphout;
17.00  Adoration and Confession
18.00  Engelstalige Mis

Maandag 16 januari:
8.25  Aanbidding in de dagkapel
9.00  H. Mis in de dagkapel: ter ere 
 van Sint Servaas
9.45  Rozenkrans in de dagkapel

Dinsdag 17 januari: H. Antonius
8.25  Aanbidding in de dagkapel
9.00  H. Mis in de dagkapel: voor 
 allen die Sint Servaas trouw 
 vereren
9.45  Rozenkrans in de dagkapel

Woensdag 18 januari:
8.25  Aanbidding in de dagkapel
9.00  H. Mis in de dagkapel: Bidden-
 de Moeders
9.45  Rozenkrans in de dagkapel

Donderdag 19 januari:
8.25  Aanbidding in de dagkapel
9.00  H. Mis in de dagkapel: voor de 
 zieken
9.45  Rozenkrans in de dagkapel

Vrijdag 20 januari:
8.25  Aanbidding in de dagkapel
9.00  H. Mis in de dagkapel voor de 
 stervenden
9.45  Rozenkrans in de dagkapel

Zaterdag: 21 januari: H. Agnes
8.25  Aanbidding in de dagkapel
9.00  H. Mis in de dagkapel: Voor de 
 Biddende Vaders
9.45  Rozenkrans in de dagkapel

Zondag: 22 januari:
10.00  Hoogmis m.m.v. de Cappella 
 o.l.v. Dirigent Hans Heykers en
 Organist Marcel Verheggen; 
 Liefdezusters Carolus Borro-
 meus; Zusters van het Arme 
 Kindje Jezus;
17.00  Adoration and Confession
18.00  Engelstalige Mis

ALS JE NAAR HET LICHT 
BLLIJFT KIJKEN
KAN DE DUISTERNIS 
JE NOOIT TE 
PAKKEN KRIJGEN
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Mededelingen:

De Eerste Heilige Communie 2023

In samenwerking met de andere parochies wordt er binnenkort gestart met de 
voorbereiding op de Eerste Heilige Communie. 
Een traject van les, ontmoeting en ontspanning. Samen groeien in de vriendschap 
met de Heer. 
Wij wensen alle communicantjes en hun begeleiders een mooie voorbereiding toe. 

De communievoorbereiding in de Basiliek van
St. Servaas start januari 2023

Indien er dringend een priester nodig is kunt u de 

priesterwachtdienst inschakelen via

Envida Verpleegkliniek “Larissa” tel. 043-3690670. 

Van hieruit wordt dan een priester opgeroepen. 

Neem tijdig contact op met de parochiepriester 

indien u om een bezoek of ziekenzalving door de 

eigen priesters verzoekt.
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Lc. 2, 6-7

Terwijl zij daar verbleven brak het uur aan waarop zij moeder zou worden;

Zij bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene.

Zij wikkelde Hem in doeken en legde Hem neer in een kribbe, omdat er voor 

hen geen plaats was in de herberg.
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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: parochiebureau@sintservaas.nl

Website
www.sintservaas.nl 

Stichting Schatkamer Sint Servaas

Tel. 043-321 04 90 
Mail: pieternel.coenen@sintservaas.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 N. Pethuru

Pastorie St. Anna-Lambertus

Dr. van Kleefstraat 12, 6217 JJ Maastricht
tel. 043-343 29 29

ZONDER JEZUS IS JE KERST MIS


