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Zalig Kerstfeest:
Heilige Vader, machtige eeuwige God,
Gij hebt uw heerlijkheid ontvouwd voor onze ogen.
Nieuw licht is opgegaan, uw Woord is vlees geworden.
Zichtbaar zijt Gij geworden, onze God in Hem.
Naar U gaat ons verlangen, onze liefde,
Naar U die nog verborgen zijt.
Deze eeuwenoude regels uit één van de voornaamste gebeden uit de kerstliturgie
spreken over het mysterie van Gods menswording. God wordt mens en zo schuilt
in de mens ook de Heer. Al wordt het ‘kerstgevoel’ door de beperkende maatregelen anders; het mysterie van Gods menswording dringt telkens opnieuw dieper
door. De veranderingen van buiten, leggen nog méér focus op het innerlijk. Waar
gaat het uiteindelijk om? Om het besef dat de mens niet langer alleen is, dat God
niet enkel spreekt door de mond van profeten, maar dat Hij mét ons gaat, in Zijn
Zoon jezus Christus. Dat mét ons gaan verandert ons leven, onze inzichten, ons
handelen. Op vele wijzen leggen gelovige mensen daar getuigenis van af. Het afnemend kerkbezoek is slechts één fenomeen is onze tijd. Op sociale media en platforms zijn (gelovige) mensen weldegelijk met geloof bezig. Het is bijzonder interessant en inspirerend om er iets van mee te krijgen ( #ChristianTikTok; #Medianuns;
#popefrancis). Met korte video’s wordt enorm veel informatie doorgegeven en
kunnen mensen reageren. Zo ontstaan een levendige virtuele kerk. Anderzijds blijft
de lokale kerk en de concrete kerkgang dicht bij huis van groot belang; Eucharistie
vieren, zich laven aan de bron van alle sacramentele leven, is van levensbelang voor
de gelovige mens. En of we het belang van dat laatste onderstrepen ligt bij onszelf.
Naast de missen op hoogfeesten is er nog steeds iedere dag in veel kerken een
eucharistieviering, op veel verschillende momenten van de dag. En telkens opnieuw
komt de Heer onder ons, om met ons te zijn, om ons verlangen te stillen. Ik wens
u van harte een zalig kerstfeest met het besef dat God ook voor u, voor jou, mens
geworden is. Hij wil u, jou, nabij zijn.
Zalig kerstfeest, deken John Dautzenberg.

De Roep van Joep
Het is een vreemde tijd geworden, mompel ik in mijzelf. Mijn
baasje lijkt het gehoord te hebben en zegt heel wijs; “Dat is het
leven, Joep, het verandert telkens weer. Maar hoe ga je er mee
om? Als je niet meedeint op de golven van het leven, dan wordt
het vermoeiend en afmattend. Er komt beslist een oplossing…”
Normaal gesproken heerst er een zenuwachtige spanning in huis. Het loopt tegen
Kerstmis aan en tja, dan neemt de spanning toe. Er is veel extra werk door de
voorbereiding van de heilige Missen in de nachtmis en overdag. En ik ben zelf al
een hele tijd in de weer om die kleine Väös in het gareel te houden zodat hij in de
kerstnacht zijn werk goed kan doen. En dan, in plaats van engelenzang midden in de
winternacht…komt het besluit van de bisschoppen om na 17.00 uur geen Heilige
Missen en andere religieuze vieringen te houden in verband met de bestrijding van
de pandemie. Einde verhaal! Nee, natuurlijk niet. Het is en blijft kerstmis, met of
zonder nachtmis. Denk niet in problemen maar in oplossingen!
Mijn baasje roept Väös en mij bij zich, wij kruipen tegen hem aan en hij leest de
tekst van de eerste strophe van óns lied; “De herdertjes lagen bij nachte, zij lagen bij
nacht in het veld, zij hielden vol trouwe de wacht’, zij hadden hun schaapjes geteld.
Toen hoorden zij d ’engelen zingen, hun liederen vloeiend en klaar. De herders naar
Bethlehem gingen, ’t liep tegen het nieuwe jaar”. Mijn baasje stopt met voorlezen
en kijkt ons afwachtend aan, met de typische glinstering in zijn ogen. Ja, nu begrijp ik
het ook. De herders gingen op weg naar Bethlehem en kwamen dáár aan….in de
vroege ochtend! Beslist na 5.00 uur, zegt mijn baasje met een knipoog. Väös snapt
hem niet, maar ik heb ‘m door. Komt dik voor mekaar, laat ik mijn baasje weten.
Met trots kan ik dan nu vertellen dat geheel buiten iedere verwachting op kerstdag
in de Sint Servaasbasiliek om 9.00 uur een herdertjesmis gehouden wordt. Natuurlijk is die bedoeld voor de ouders met hun kleine kinderen. Ja, er moet ook voor
deze gezinsmis gereserveerd worden, gewoon bij mevrouw Tanja. En weten jullie,
kinderen; het zou heel fijn zijn als jullie je een beetje (ver-)kleden als een herder of
een herderin; met een hoed of een sjaal, of misschien wel een schapenvacht, misschien heb je wel een knuffelschaap? Welkom! Väös en ik, ja zelfs de schapen uit de
‘Tuin der barmhartigheid’ zullen er zijn. Oma, en ons baasje natuurlijk ook. Jullie komen toch zeker? Er is ook mooie muziek. Het wordt een feest, dat zeg ik jullie. Dan
zullen we met veel devotie ook in de volgende strofe van het ‘herderslied’ zingen;
“Wij kunnen van het kribje niet scheiden, wij wachten het nieuwe jaar”.
Welkom in de Herdertjesmis, d’r Joep en d’r Väös
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Kerstmis 2021 – 2022
Belangrijke informatie:
Wilt U de H. Mis bijwonen dan moet u hiervoor reserveren
en dat kan vanaf 13 december bij voorkeur via de mail
parochiebureau@sintservaas.nl of tel. 043-3212082.
Dan:
I.v.m. de Coronamaatregelen hebben we de aanvangstijden van de H. Missen etc.
aangepast. Mochten de regels weer versoepelen raadpleeg onze website of neem
contact op met 043-3212082.
Dear believers. In connection with Due to the Corona measures, the start time
may have changed. Please follow our website or call 043-3212082.
To follow the Holy Mass please make a reservation by mail from 13 december
parochiebureau@sintservaas.nl
Nieuw Kerstprogramma;
Door het besluit van de bisschoppen om na 17.00 uur geen
publieke vieringen te houden in de kerk is het liturgisch programma enigszins veranderd. Voor de Sint Servaasbasiliek betekent dit dat er voortaan gereserveerd moet worden om
aan missen op de kerstdagen deel te nemen. De gezinsviering op 24 december wordt verplaatst naar 25 december om
9.00 uur. Deze heilige mis is bedoeld voor gezinnen met jonge
kinderen. Om 11.00 uur volgt dan de hoogmis. Op tweede
kerstdag is er eveneens om 11.00 uur een heilige Mis.
De nachtmis zal – zonder fysieke aanwezigheid van gelovigen
– gevierd worden om 23.00 uur en zal rechtstreeks uitgezonden worden via RTV Maastricht. Opgave van intenties is natuurlijk mogelijk via het
parochiekantoor.
Oudejaarsavond zal er een heilige Mis uit dankbaarheid zijn in de Annakerk om 16.00 uur
(reserveren parochiekantoor Anna-Lambertus 3432929) . Nieuwjaarsdag is de Hoogmis
weer om 11.00 uur.
Vanaf 2 januari is de zondagsmis weer om 10.00 uur.

HET EINDE IS
EEN NIEUW BEGIN
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KERKDIENSTEN SINT SERVAAS
van 12 december 2021 t/m 16 januari 2021
Zondag 12 december 3e zondag van de
advent. Zondag Gaudete.
St. Vincentiuscollecte
10.00 Hoogmis m.m.v. cantor Hans Heijkers
en organist Marcel Verheggen en
de Cappella; Congregatie van de
Liefdezrs. Carolus Borromeus; Leden
van de Militaire en hospital orde van
St. Lazarus van Jerusalem, inclusief de
commanderij van St. Servaas; Jacques
Ritz en Tineke Kramer; Paul Martens;
12.30 doop: Olivier Kuypers
16.00 Engelstalige mis:
Maandag 13 december:
8.15 Aanbidding van het Allerheiligste
9.00 H. Mis: t.e.v. St. Servaas;
9.45 Rozenkrans in de dagkapel
Dinsdag 14 december H. Johannes van
het Kruis
8.15 Aanbidding van het Allerheiligste
9.00 H. Mis: t.e.v. St. Servaas;
9.45 Rozenkrans in de dagkapel
Woensdag 15 december:
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
16.00 Taizéviering
Donderdag 16 december:
8.15 Aanbidding van het Allerheiligste
9.00 H. Mis:
9.45 Rozenkrans in de dagkapel
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Vrijdag 17 december:
8.15 Aanbidding van het Allerheiligste
9.00 H. Mis:
9.45 Rozenkrans in de dagkapel
Zaterdag 18 december:
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
16.00-17.00 Aanbidding met Vespers in de
dagkapel
Zondag 19 december: Pelgrimsgroep
Acutis Maria Magdalena uit Els.
10.00 Hoogmis m.m.v. cantor Hans Heijkers
en organist Marcel Verheggen en de
Cappella Sancti Servatii; Congregatie
Liefdezusters Carolus Borromeus;
overleden ouders Pierre en Maria
Frissen; Rita Bartels; Arno Roijakkers,
Edmond Hosselet; Jrd. Jan Breuer;
16.00 Engelstalige Mis: in the chapel.
Maandag 20 december:
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 21 december:
8.15 Aanbidding van het Allerheiligste
9.00 H. Mis: t.e.v. St. Servaas; Grootouders
Jansen-Lepage;
9.45 Rozenkrans in de dagkapel
Woensdag 22 december :
8.15 Aanbidding van het Allerheiligste

H. Mis: Biddende Moeders; Congregatie
Liefdezrs. Carolus Borromeus
9.45 Rozenkrans in de dagkapel
16.00 Taizéviering

Piet van Dooren;
Voor prof. Dr. Pater Robert Regout S.J.
die op 28 december 1942 in Dachau is
omgekomen;

Donderdag 23 december:
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

Zondag 26 december: H. Familie Jesus,
Maria, Jozef. (H. Stefanus)
10.00 Hoogmis; m.m.v. de Cappella Santi
11.00
Servatii o.l.v. Hans Heijkers en organist
Marcel Verheggen; Congregatie
Liefdezusters Carolus Borromeus;
Gerardus en Gertrudis NotermansBeckers; Gerda en Willy ReindersNotermans; Grootouders JansenLepage; Ouders- Knubben Muijs en hun
dochter Gina; Ouders Kleinen-Spätgens;
Overledenen van de fam. KleinenSpätgens; Roelof Tijssens
16.00 Engelstalige Mis: (See website)

9.00

Vrijdag : 24 december Geboorte van
de Heer, Grameer luidt! In de
Kerstnacht wordt zonder publiek
de Missa : St. Joannes de Deo van
Joseph Haydn uitgevoerd in zowel
de nachtmis als ook op 1e kerstdag
(met publiek) Dit i.s.m. Het
Limburgs Kamer Orkest en Claudia
Couwenbergh, sopraan.
23.00 Plechtige Nachtmis: alleen via RTV
Maastricht , Hub en Els Hameleers-Kohl
en hun zoon Leon ; Voor prof. Dr. Pater
Robert Regout S.J. die op 28 december
1942 in Dachau is omgekomen; Jrd. Fred
Bucx; Jo Quodbach en zijn zoon Rob; uit
dankbaarheid;
Zaterdag 25 december: 1e Kerstdag,
Grameer luidt!
9.00 Herdertjes Mis.
11.00 Plechtige Hoogmis m.m.v. de Cappella
o.l.v. dirigent Hans Heijkers en organist
Marcel Verheggen. Hier wordt de Missa
wordt Joannes de Deo van Joseph
Haydn uitgevoerd. Dit is i.s.m. Het
Limburgs Kamer Orkest en Claudia
Couwenbergh sopraan.; Ouders LeseurJansen; William en Jeanne Dassen-Kroll;
Dhr en Mevr. Nijst-Hoogland; Godelieve
Serpenti van Uden; Piet Pierce; Fam.
Loontjes-Brouwers; Jos Brouwers; Jan
Vrijhof; Harrie Meesters; 1e jrd. Paul
Martens; Guus en Els Lemmens-Meijers;

Maandag 27 december
8.15 Aanbidding van het Allerheiligste
9.00 H. Mis: t.e.v. St. Servaas; Josephina
Vrijhoeven-van Deurse;
9.45 Rozenkrans in de dagkapel
Dinsdag 28 december: Onnozele-Kinderen,
martelaren
8.15 Aanbidding van het Allerheiligste
9.00 H. Mis: t.e.v. St. Servaas;
9.45 Rozenkrans in de dagkapel
Woensdag 29 december
8.15 Aanbidding van het Allerheiligste
9.00 H. Mis: Biddende Moeders; Congregatie
Liefdezrs. Carolus Borromeus
9.45 Rozenkrans in de dagkapel
16.00 Taizéviering
Donderdag 30 december
8.15 Aanbidding van het Allerheiligste
9.00 H. Mis: Zrs van het Arme Kind Jezus;
9.45 Rozenkrans in de dagkapel
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Vrijdag:31 december
8.15 Aanbidding van het Allerheiligste
9.00 H. Mis: voor de zieken
9.45 Rozenkrans in de dagkapel
Zaterdag: 1 januari 2022 Heilige Maria,
Moeder van God;
Octaafdag van Kerstmis
11. 00 Hoogmis m.m.v.; de Cappella dirigent
Hans Heijkers en organist Marcel
Verheggen;
Zeswekendienst: Zr. Margarita Gonzalez;
Dhr en Mevr. Bouvrie-Moermans
16.00 Aanbidding en Vespers
Zondag 2 januari : Openbaring des Heren
10.00 Hoogmis; m.m.v. de Cappella; cantor
Hans Heijkers en organist Marcel
Verheggen; Congregatie Liefdezusters
Carolus Borromeus; Jrd: Frits Gijbels;
16.00 Engelstalige Mis:
Maandag 3 januari:
8.15 Aanbidding van het Allerheiligste
9.00 H. Mis: t.e.v. St. Servaas;
9.45 Rozenkrans in de dagkapel
Dinsdag 4 januari
8.15 Aanbidding van het Allerheiligste
9.00 H. Mis: t.e.v. St. Servaas;
9.45 Rozenkrans in de dagkapel
Woensdag 5 januari
8.15 Aanbidding van het Allerheiligste
9.00 H. Mis: Biddende Moeders; Congregatie
Liefdezrs. Carolus Borromeus; Jrd. Marga
Bartulet:
9.45 Rozenkrans in de dagkapel
16.00 Taizéviering
Donderdag 6 januari : Drie Koningen
8.15 Aanbidding van het Allerheiligste
9.00 H. Mis: Jrd: Willem Meerten; Zrs van het
Arme Kind Jezus;
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9.45 Rozenkrans in de dagkapel
19.00 Engelse mis vervalt
Vrijdag : 7 januari
8.15 Aanbidding van het Allerheiligste
9.00 H. Mis: voor de zieken; Vick en
Madeleine Sonneville;
9.45 Rozenkrans in de dagkapel
De H. Communie wordt gebracht naar
zieken en thuiszittenden
Zaterdag 8 januari
8.15 Aanbidding van het Allerheiligste
9.00 H. Mis: Biddende Vaders
9.45 Rozenkrans in de dagkapel
09.45-10.15 Biechtgelegenheid in de
doopkapel
16.00 –17.00 Aanbidding met vespers in de
dagkapel.
Zondag 9 januari; Doop van de Heer
1e week door het jaar. ST.
Vincentiuscollecte
10.00 Hoogmis; m.m.v. de cappella; cantor
Hans Heijkers en organist Marcel
Verheggen; Congregatie Liefdezusters
Carolus Borromeus; Arno Roijakkers;
Edmond Hosselet; Jrd. Charles Servaes;
Dhr en Mevr. Mouren-Wittelings
16.00 Engelstalige Mis: (18.00 PM? See the
website)
Maandag 10 januari
8.15 Aanbidding van het Allerheiligste
9.00 H. Mis: t.e.v. St. Servaas; Zr. Margarita
9.45 Rozenkrans in de dagkapel
Dinsdag 11 januari
8.15 Aanbidding van het Allerheiligste
9.00 H. Mis: t.e.v. St. Servaas;
9.45 Rozenkrans in de dagkapel
Woensdag: 12 januari
8.15 Aanbidding van het Allerheiligste

9.00

H. Mis: Biddende Moeders; Congregatie
Liefdezrs. Carolus Borromeus; Engelbert
en Elisabeth Leeters-Jansen; Anna
Dassen;
9.45 Rozenkrans in de dagkapel
16.00 Taizéviering (16.00 u, hangt af van de
coronamaatregels)
Donderdag: 13 januari
8.15 Aanbidding van het Allerheiligste
9.00 H. Mis: Congregatie Liefdezusters
Carolus-Borromeus; Zrs van het Arme
Kind Jezus;
9.45 Rozenkrans in de dagkapel
Vrijdag : 14 januari
8.15 Aanbidding van het Allerheiligste
9.00 H. Mis: voor de zieken
9.45 Rozenkrans in de dagkapel

Zaterdag: 15 januari
8.15 Aanbidding van het Allerheiligste
9.00 H. Mis: Biddende Vaders;
9.45 Rozenkrans in de dagkapel
16.00 Aanbidding en Vespers.
Zondag: 16 januari: 2e Zondag door het jaar
10.00 Hoogmis; m.m.v. de cappella; cantor
Hans Heijkers en organist Marcel
Verheggen; Congregatie Liefdezusters
Carolus Borromeus; Jrd. Arnold en Truus
Veenhof-v/d Flier;
16.00 Engelstalige Mis: (See the webside)

JEZUS

HIJ KWAM
HIJ STIERF
HIJ OVERWON

Adventsretraite in eigen huis
De digitale adventsretraite 2021 van de Jezuïeten
“Hoop bedriegt niet” is de titel van de adventsretraite 2021. De retraite gaat op
zondag 28 november van start en loopt tot zaterdag 25 december. Deelnemers
krijgen dagelijks een gebedsmail met bijbelteksten, meditatieve vragen, citaten en
technische gebedstips. Het geheel vormt een innerlijke reis om het mysterie van
Kerstmis intenser te beleven.
Jezuiet Jan Stuyt zegt over de retraite die hij schreef: “De decembermaand is
voor veel mensen een drukke periode. Een echt feest is iets waar je naar uitkijkt:
laat je niet overvallen door Kerstmis. De digitale retraite geeft je de kans om je
voor te bereiden op dit feest. Een kwartier per dag is genoeg. Laat je vier weken
inspireren door Bijbelse woorden: hoop, verwachting, licht, Vredevorst, dageraad.
God komt bij mensen op bezoek als zij zich daarvoor openstellen.” U kunt zich
voor deze gratis digitale retraite inschrijven via www.ignatiaansbidden.org.
Het pastorale team en het kerkbestuur van de Sint Servaasbasiliek
wensen u een zalig Kerstfeest en een gezegend Nieuwjaar met
bijzondere dank voor uw gebed en financiële steun
in het afgelopen jaar.
Samen zijn we sterk!
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Ons zijn ontvallen:

Zr. Morquillas Gonzalez (Zr. Margarita)

St. Servaastreffen:
I.v.m. de Coronamaatregelen zal voorlopig aansluitend aan de
H. Mis van 10.00 uur geen treffen zijn voor de St. Servaasfamilie.
Anders is er iedere 1e zondag van de maand koffie na de
H. Mis van 10.00 uur.
Bij goed weer buiten in de Pandhof, bij slecht weer in de
Kanunnikenkelder.

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!

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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PAROCHIE
BLAD
Pastoor:
G.H.A. Hove
Maastrichter
Pastoorstraat 10
6211 BV Maastricht
Tel. 043 - 321 33 03

Rek.no van Mathias:
IBAN NL05INGB0001045396

Koster::
Vincent Kranen
Maastrichter
Pastoorstraat 10
6211 BV Maastricht
Tel. 043 - 325 51 67

16e Jaargang no. 9

zondag 19 december 2021 – zondag 16 januari 2022

St. Matthijs
VAN DEUR TOT DEUR

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 Missen met
persoonlijke intenties.
Zondag 19 december Vierde zondag van de
Advent
+ 11.15 u. H. Mis z. Nettie Bosch-Werlotte
H. COMMUNIE MET KERSTMIS
Wie vanwege ziek-zijn of hoge ouderdom met
Kerstmis niet aanwezig kan zijn bij de vieringen
in de kerk, kan de H. Communie thuis gebracht
krijgen.
Bel een paar dagen voor Kerstmis de pastoor,
dan kunnen we samen kijken welke dag en welk
uur het beste uitkomt. (Tel.: 3213303)
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+ Vrijdag 24 december Kerstavond: Vanwege corona regels vandaag geen
H. Mis !

+ Zaterdag 25 december Eerste Kerstdag
11.15 u. z. Kitty Bonfrère-Van Hout; overl. fam. Paulissen-Janssen; z. Fred Leenders;
overl. fam. Vandoorn-Jeuken

+ Zondag 26 december Tweede Kerstdag / H. Familie, Jezus, Maria, Jozef
11.15 u. Toewijding van alle gezinnen aan de bescherming van de H. Familie van
Nazareth;
z. Vic Kamm en Mia Jacobs; overl. grootouders Kamm-Piets

Dinsdag 28 december Feest van de Onnozele (=onschuldige) kinderen
Kinderen die door koning Herodes gedood werden om er zeker van te zijn
dat de pas geboren koning – Jezus – hem niet van de troon zou stoten.
8.30 u. H. Mis t.i.v. alle kinderen

In onze dagen ondergaan kinderen nog altijd talloze vormen van geweld.
Jaarlijks zijn er 100.000 meldingen van kindermishandelingen waarvan in 2021
18 kinderen met de dood tot gevolg!
Wij houden deze dag ook de kinderen voor ogen die nog niet geboren zijn en
omgebracht worden onder bescherming van wetten die abortus toestaan.

+ Vrijdag 31 december Oudjaars dag / H. Paus Silvester I
8.30 u. H. Mis uit dankbaarheid en om Gods zegen over het nieuwe jaar
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+ Zaterdag 1 Januari 2020 Nieuwjaars dag H. Maria, Moeder van God
11.15 u. H. Mis met bede om Gods zegen over het Nieuwe Jaar; z. Jef Reijnaerts;

+ Zondag 2 januari Openbaring des
Heren / Driekoningen
Het feest van Driekoningen leert ons
dat de Verlosser niet alleen
gekomen voor het Joodse volk, maar
voor alle volkeren
11.15 u. H. Mis z. Nettie Bosch-Werlotte;
z. pastoor Frans Rouwet

Zaterdag 8 januari
17.30 u. z. Harrie Zwarts

Zondag 9 januari Feest van de doop van de Heer
11.15 u. z. Mattie Jongen; z. Louis Sohl

Zaterdag 15 januari
17.30 u. H. Mis voor alle intenties van Z.H. de Paus

Zondag 16 januari
11.15 u. H. Mis z. Harrie Zwarts
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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DE ENIGE MOGELIJKHEID OM TOT JEZELF TE
KOMEN
De mens komt niet het meest tot zichzelf door wat hij doet, maar
door dat wat hij ontvangt.
Er bestaat geen betere mogelijkheid om totaal mens te worden, dan
dat men bemind wordt, zich láát beminnen.
Hij moet echter op het geschenk van de liefde wachten. Liefde kan
men niet anders dan als geschenk ontvangen. Men kan zich de liefde
niet zelf bezorgen of maken. Men moet op ze wachten, ze zich laten
geven.
De liefde van de mens is zijn grootste en mooiste mogelijkheid en tegelijk ook zijn diepste noodzakelijkheid tot compleet mens-zijn.
Liefde is het meest vrije dat je niet kunt afdwingen. Dat betekent dat
de mens voor zijn ‘heil’ is aangewezen op ‘het ontvangen’.
Wijst hij het af zich op deze wijze te laten ‘beschenken’, dan verwoest
hij zichzelf.
Menselijke activiteit die zichzelf voor absoluut houdt, die het mens-zijn
alleen uit eigen kunnen wil realiseren, staat in tegenspraak tot zijn eigen
wezen.
Kerstmis openbaart ons wat de mens ten diepste is: een ontvangend
wezen.

Een Kind is ons geboren, een Zoon ons gegeven.
Christenen spreken dan ook niet van ‘een kind maken’,
maar een kind krijgen.
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EEN NIEUW TIJDPERK DE GEBOORTE VAN JEZUS
In Bethlehem werd Hij geboren die voor mens en wereld een totaal nieuwe weg zou wijzen.
In plaats van het tot dan toe gebruikelijke ‘oog om oog, tand om
tand’, heet het nu: niet eenmaal vergeven, maar zeven maal zeventig
keer.
De ander zijn schuld vergeven, zoals je ook hoopt dat God jou
vergeeft.
Barmhartigheid betonen in plaats van wraak nemen.
Niet de berouwvolle overspelige stenigen, maar compassie tonen.
Van je eigen leven geven en offeren ten bate van het leven en het
geluk van de ander: je partner, je kinderen, je naaste, de gemeenschap.
Jezus van Nazareth bracht een boodschap die men vóór die tijd
nog nooit zo vernomen had en die sinds Zijn komst niets aan glans,
kracht en uniciteit verloren heeft.
Waarlijk dus een licht in onze duisternis.
Wenst u allen een Zalig Kerstfeest en een
Gelukkig Nieuw Jaar!
G. Hover, pastoor.
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Rek. no. van Mathias!
NL 05 INGB 000 104 53 96
tnv. Parochie St. Mathias
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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

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

Sint Servaas

Financiën

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

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

Website
www.sintservaas.nl
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

Sint Matthijs (VAN DEUR TOT DEUR)

Financiën

Pastoor G.H.A. Hover
Parochiebureau St. Matthijs
Maastrichter Pastoorstraat 10
6211 BV Maastricht
Tel. 043-321 33 03

Rek.no. van Mathias:
IBAN NL05INGB0001045396

Koster Vincent Kranen
Maastrichter Pastoorstraat 12a
6211 BV Maastricht
Tel. 043-325 51 67
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Uw bijdrage is welkom op:
postbank: NL09 INGB 0001024275
of op banknummer:
ING: NL86 INGB 0679510729
onder vermelding van: Kerkbijdrage St.Servaas

