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DE EERSTE DAG VAN DE WEEK
Het graf van Jezus is open…en leeg.
Wij, achterblijvers, zoeken
naar wat niet meer is.
Naar wat voorbij is?
Petrus en Johannes staan er ook,
hollend nabij gekomen,
ieder op zijn eigen manier.
Johannes, vol gevoel, ziet en gelooft.
Petrus probeert te begrijpen, vergeefs;
dat komt later pas, na vijftig dagen.
En dan die derde, een vrouw!
Maria van Magdala, zij weet,
wat zij gezien heeft.
Hem gezien,
aan de leegte voorbij.
Dat zal zij aan iedereen vertellen.
Ook aan ons,
als wij haar woorden
van leven willen verstaan.
Met deze mooie zinnen geeft schrijfster F. Dekkers uiting aan de subtiele weg van het
geloof. Ieder heeft zo zijn eigen weg. De eerste leerlingen en ook wij, eeuwen later.

1

Pasen laat niets en niemand koud, ook al duurt het soms lang. Gun jezelf en de ander de
tijd om tot geloof te komen. Voel, begrijp, luister….de Heer, jouw Heer, leeft! Zet je hart
wijd open voor die boodschap van leven. En laat onze parochies, gemeenschappen van
levend geloof zijn.
Mede namens alle collegae en kerkbestuursleden, alsook de kosters en redactie
wens ik u allen een zalig Paasfeest toe.
Deken John Dautzenberg
DE ROEP VAN JOEP
Het is een beetje vreemd om als Bordercollie te schrijven dat ik iets niet begrijp. Maar
het is echt zo; ik begrijp het niet of beter gezegd; ik begrijp het niet meer. Ruim twee
jaar heeft de onze wereld uitgezien naar een coronavrije maatschappij. Het blijkt een
illusie om corona de wereld uit te krijgen maar je kunt er wel mee leren leven, er
rekening mee te houden en je leven erop aan te passen.
In die aanpassing past totaal geen oorlog; bewust kiezen voor de aanval op onschuldige
mensen, vluchtende mensen het leven nog zwaarder maken, strijden zonder
overwinning, enkel en alleen verliezers. Ik begrijp het niet.
Evenmin begrijp ik dat de Palmpasenprocessie over het Vrijthof dit jaar verschoven
wordt omdat de organisatie van de start van de Amstel Goldrace al alle plannen gereed
heeft. Een combinatie op hetzelfde moment - al zou het uit protest zijn – is de kerk en
het geloof niet waardig. Hoe is het mogelijk dat onze stad dit toelaat?
Nog meer onbegrip maakt zich van mij meester wanneer ik hoor dat onze gewaardeerde
Oranjevereniging, die haast 75 jaar op rij bij ieder Koninginnedag cq Koningsdag een
prachtig programma met vlaggenparade presenteerde en onze stad een oranje gloed
bezorgde nu, bij de organisatie van de dag dat koning Willem-Alexander zelf onze mooie
stad bezoekt, niet wordt gekend?
Evenmin begrijp ik de keuze van de organisatie om de Raad van Kerken, die toch ieder
jaar een feestelijke en gewaardeerde oecumenische gebedsdienst voor Koning en volk
houdt, hierin te kennen noch uit te nodigen.
Wel hoor ik dat er een soort kapelaan opdraaft die onze koning de weg door Maastricht
zou moeten wijzen. Of deze kapelaan Odekerken echt weet hoe de Limburgse Strik op
zijn rug gebonden wordt blijft mij benieuwen.
Eerder denk ik dat hij verstrikt raakt in een sluwe reclame voor de komende musical. “
Een slecht begin, Erik Odekerke!” …. hoor ik de engelbewaarder kreunen.
In onze stad, de hoofdstad van onze provincie nog wel, van waaruit het christelijk geloof
eeuwenlang een weg vond naar talloze mensen, een stad waar het graf van Sint Servaas
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door de eeuwen heen door miljoenen pelgrims werd bezocht, wonen en werken nog
steeds zo’n 20 priesters, 5 leiders van andere christelijke geloofsgemeenschappen en
talrijke religieuze broeders en zusters. Is het dan nodig om een acteur te laten
aantreden om op ludieke manier te verwijzen naar deze rijke historie en hedendaagse
vitaliteit?
Ik begrijp het niet! U wel?
Maastricht, waar kom je vandaan? Maastricht, wie ben je geworden?
Vanuit mijn mand kijk ik op naar een kruis aan de wand. Het is een heel groot kruis. Het
hing er al toen ik samen met mijn baasje hier op de dekenij kwam wonen. Het corpus
hangt diep voorovergebogen. “Het is volbracht. Hij gaf de Geest”. Het kruisbeeld roept
vragen op. Veel blijft onbeantwoord. Ook het waarom! Maar er komt ook bezinning en
inkeer op gang. Begrijpen kan ik dit alleen wanneer ik ook luister naar die andere
woorden, verderop uit de Heilige Schrift, wanneer de engel aan het woord is; “ Hij is niet
hier, Hij is verrezen.”
Ik houd mijn adem in, sluit mijn ogen en prevel …Heer, van alzo veer, komt ons in de
doodse duisternis te hulp, geef ons nieuw licht. Laat Uw Verrijzenis ons pad verlichten.
Ons hemels vaderhuis wacht maar laat ons toch ook nog even thuis zijn in ons mooie
Maastricht, met onze eigen, mooie gebruiken die getuigen zijn van een levendig geloof.
Uit dat andere dagboek van een echte herdershond,
d’r Joep
PASTOOR VAN DEN BERG
Korte tijd na het schrijven van zijn prachtige Pelgrimsverhaal in het vorige parochieblad
werd pastoor Van den Berg ziek en met spoed in het ziekenhuis opgenomen. Laten we
hopen en bidden dat de gezondheid van de pastoor het toelaat om op 5 juni zijn 40 jarig
priesterjubileum te kunnen vieren zoals gepland. Op deze datum zal eveneens de
voorgenomen sluiting van de St. Jozefkerk plaatsvinden. U kunt deze datum (5 juni
2022) alvast in uw agenda noteren. Van de exacte invulling van die dag brengen wij u in
het volgende parochieblad op de hoogte.
Deken-pastoor Dautzenberg en kapelaan Nicholas zijn bereid gevonden om de diensten
in de Sint Jozefkerk en de Theresiakerk over te nemen, zij het met kleine aanpassing van
aanvangstijd.
De mistijden zijn vanaf 28 maart als volgt:
Zaterdagavond om 17.30 uur H. Mis Sint Jozef, 19.00 uur Sint Annakerk.
Zondagmorgen 10.00 uur in de Sint Annakerk en om 11.30 uur (!) in de Theresiakerk.
Wij wensen de pastoor alle goeds en voor dit moment een goed herstel.
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BRONPROCESSIE 2022
Traditiegetrouw wordt op de zondag voor de feestdag van Sint Servaas de
Bronprocessie gehouden. Dat jaar kan het Goddank weer. We hebben er allen naar
uitgezien. Vanaf het plein voor de Theresiakerk zal de processie zich vanaf 10.00 uur
richting de bron begeven, voorafgegaan door Fanfare Sint Servatius. Bij de Bron zal de
Heilige Mis worden opgedragen door onze deken. Dit jaar zal bij de bron de Cappella
Sancti Servatii, onder leiding van Hans Heykers zingen. Natuurlijk hopen we op goed
weer. Het zal een prachtig begin zijn van de jaarlijkse Servaasweek. U sluit toch zeker
aan?
HEER HERINNER U DE NAAM VAN
Hanneke Schnackers – Hoppé-Hoppée, 91 jaar, overleden 18 maart 2022
Nieke Wigny-Crombach ,90 jaar, overleden 20-03-2022
St. Anna/Lambertusparochie
Chrit Gielen, 25 februari 2022
Jean Smal, 26 februari 2022
Nico Wigny, 89 jaar, 21-3-2022
St. Theresia/St. Jozefparochie
DOOP:
Door de doop in de St. Annakerk in de kerkgemeenschap opgenomen op 3 april 2022:
Sereza Gehlen. Zij zal op 22 mei 2022 haar 1e Heilige Communie doen in voornoemde
kerk.
OPROEP VERSTERKING KERKELIJK ZANGKOOR ST. JOZEF
Vind u het fijn om te zingen en heeft u affiniteit met geestelijke koormuziek?
Kom dan ons kerkkoor versterken. Wij repeteren om de andere week op
woensdagavond in de St. Jozefkerk in Belfort van 20.00 uur – 22.00 uur. Ook luisteren
wij ongeveer 2 x per maand de H. Mis op, afwisselend in de Jozefkerk (tot juni 2022), de
St. Annakerk en de St. Theresiakerk. Wij zoeken voornamelijk sopranen maar natuurlijk
zijn Alten, Tenoren en Bassen ook van harte welkom. Komt u eens kijken, luisteren en
wellicht al meedoen. Voor informatie kunt u bellen naar onze vice-voorzitter dhr.
Beckers (043)8520633
Onze deur staat wagenwijd voor u open.

4

VASTENACTIE 2022

In het vorige parochieblad kondigden wij onze gezamenlijke vastenactie aan. Het doel
van deze actie is het St. John’s Hospital in Ghana met name de orthopedische afdeling
van dit ziekenhuis financieel te ondersteunen. In onze kerken zullen tot en met Pasen
collectebussen bij de uitgangen staan en indien u wil, kunt u uw donatie ook overmaken
naar NL70 INGB 0679815015 t.n.v. Kerkbestuur St. Anna/Lambertus o.v.v. VASTENACTIE
2022. (zowel voor parochianen van de St. Theresia/Jozef als de St. Anna/Lambertus)
De stichting heeft ook een website: www.orthopedieghana.nl
We hopen met uw hulp een heel mooi bedrag aan de stichting te kunnen overhandigen!
CONTANTE GIFTEN NIET MEER AFTREKBAAR van de BELASTING
Vanaf 01-10-2021 zijn contante giften aan goede doelen niet meer aftrekbaar van de
belasting. Dat geldt ook voor giften aan uw kerk en misstipendia.
Wil u een misintentie opgeven, neem daarvoor contact op met het parochiekantoor om
dit te melden en dan kunt u het verschuldigde bedrag overmaken naar de achterin van
dit parochieblad vermelde rekeningnummers onder vermelding van de tekst
“misstipendium” / datum waarop de mis wordt opgedragen / naam voor wie de mis
wordt opgedragen.
Natuurlijk kunt u ook nog altijd cash bij het parochiekantoor betalen!
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55-JARIG JUBILEUM VOCALGROUP ALLIANCE
Wij, Vocalgroup Alliance, onder leiding van dirigent Eric Feron, vieren binnenkort ons
55- jarig jubileum.
We bestaan momenteel uit 32 enthousiaste zang- en comboleden. Met allemaal
dezelfde passie; samen zingen, muziek maken en verbinding zoeken bij elkaar.
Wij zijn blij dat we na de zorgelijke tijd van corona weer samen mogen repeteren en de
vieringen weer muzikaal mogen opluisteren. Op deze manier raken wij, middels onze
zang, muziek en teksten ook opnieuw met u verbonden.
Wij zijn dankbaar dat we dit heugelijke feit mogen beleven en vieren. Wij nodigen u van
harte uit om dit samen met ons te doen op Paaszondag 17 april om 10 uur in de SintAnna kerk. Wees Welkom!
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Liturgische Kalender
Al=St.Anna/Lambertus, TH=St.Theresia, J=St.Jozef
Kerk
AL

Datum
Za. 9 apr.

J

Za. 9 apr.

AL

Zo. 10 apr.

TH

Zo. 10 apr.

AL
J

Ma. 11 apr.
Do. 14 apr.

J

Vrij. 15 apr.

J

Za. 16 apr.

AL

Za. 16 apr.

Intenties
19.00 uur Vooravondmis Palmzondag
Voor de bewoners van het Mariabastion;
17.30 uur H. Mis Palmzondag
Miep van der Velden
10.00 uur H. mis Palmzondag opgeluisterd door koor
Ascension
ouders Leseur-Jansen; Ton Hellwig en zoon Marco;
Sjeng en Annie Rompelberg- Janssen; Theo en Fien
Daalmans-Lemmens; Jos en Hélène Dejong-Tieleman
en hun zonen Dieudonné en André Dejong;
voor de bewoners van de Mr. Ulrichweg;
11.30 uur H. Mis Palmzondag
Jim en Lucien Soulier. Ferry Soulier. Tilly LeclaireRopers.
19.00 uur Boeteviering
19.00 uur Witte Donderdag gezamenlijke viering
voor St.Anna/Lambertus en St.Jozef/
St.Theresiaparochie
ouders Leseur-Jansen;
15.00 uur Goede Vrijdag herdenken lijden en sterven
van de Heer. Opgeluisterd door St. Jozefkoor
gezamenlijke viering voor St.Anna/Lambertus en
St.Jozef/St.Theresiaparochie
17.30 uur Paaswake opgeluisterd door St. Jozefkoor.
Gerda en Willy Reinders-Notermans. Miep van der
Velden. Margriet Thimister. Bèr Koster & AnnekeFabry (jrd.)
19.00 Paaswake met orgelmuziek
Jaardienst Willy Niesten;
Voor de bewoners van de Menno van
Coehoornstraat;
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TH

Zo. 17 apr.

AL

Zo. 17 apr.

AL

Ma. 18 apr.

AL

Woe. 20 apr.

AL

Za. 23 apr.

J
AL

Za. 23 apr.
Zo. 24 apr.

TH

Zo. 24 apr.

11.30 uur 1e Paasdag orgelspel J. Devens
Overl. Zusters en familieleden van de Zusters onder
de Bogen.
Marcel Schillings en Elisa Schillings-Schiepers. Hugo
Bollen. Jim en Lucien Soulier. Ferry Soulier. Tilly
Leclaire-Ropers. Echtpaar Priems-van Bentum (jaard.).
Ria Bergmans-Huits.
10.00 uur 1e Paasdag
H. Mis opgeluisterd door Vocalgroup Alliance
José en Tjitske Nijst-Hoogland; stg. Jan en Jacqueline
Huisinga-Claes; Gerda Cools en overl. familie; Ton
Hellwig en zoon Marco; Franka Sohl;
Jean Zengers en José Zengers-Demacker; Annie
Demacker; Pierre Geelen en Marquerite Geelen;
Thérèse Volders en Marie –Thérèse Volders-Didier;
Jrd. Willem Lodewijk Vincentie; Jrd. Bob Hering; de
overleden ouders Gense – Gerardu en ouders Botty –
Schleipen; Theo en Hanneke Schanckers-Hoppé
Hoppée; voor de bewoners van het Mercatorplein;
10.00 uur 2e Paasdag
H. Mis met orgelmuziek
Voor de bewoners van de Lambrecht van
Middelhovenweg;
18.15 Aanbidding met Rozenkrans
18.45 H. Mis voor de intenties van de biddende
moeders;
19.00 uur Vooravondmis
Voor de bewoners van de Gebroeders Moorsweg;
17.30 uur H. Mis Beloken Pasen
10.00 H. Mis met orgelmuziek
Ton Hellwig en zoon Marco; Sjeng en Annie
Rompelberg-Janssen; Theo en Fien DaalmansLemmens; Giel Bouvrie; voor de bewoners van de
Fons Olterdissenstraat;
11.30 uur H. Mis Beloken Pasen
Jim en Lucien Soulier. Ferry Soulier
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AL

AL
J

AL

TH

AL

AL

J
AL

TH

AL

Woe. 27 apr.

18.15 Aanbidding met Rozenkrans
18.45 H. Mis voor de intenties van de biddende
moeders
Za. 30 apr.
19.00 Vooravondmis
Voor de bewoners van het Orleansplein;
Za. 30 apr.
17.30 uur H. Mis
Ouders Aussems-Keijsers en Peter Aussems (jaard.).
Els Hermans Overhof
Zo. 1 mei 10.00 H. Mis opgeluisterd door vocalgroup Alliance
Ton Hellwig en zoon Marco; Theo Hagen; Piet
Dresens; voor de bewoners van de Orleansstraat;
2de Jrd. Ria Hesemans-Kuijpers
12.00 Doop Juwanny Demacker
Zo. 1 mei
11.30 uur H. Mis opgeluisterd door Aajd Koper
Overl. Zusters en familieleden van de Zusters onder
de Bogen. Elisa Schillings-Schiepers.
Leny van Deurse - Ritchi. Frans Sondeijker. Jim en
Lucien Soulier. Ferry Soulier. Tilly Leclaire-Ropers.
Ben, Annie, Jos, Mart en Yvonne Hermans. MarieJosé, Jacqueline en Gusta Veldkamp. Arnaud
Hesselink. Hugo Bollen
Woe. 4 mei
18.15 Aanbidding met Rozenkrans
18.45 H. Mis voor de intenties van de biddende
moeders
Za. 7 mei
19.00 Vooravondmis
Jr. dienst Trees en Theo Hochstenbach-Schellinx
Voor de bewoners van de Pastoor Delruellestraat;
Za. 7 mei
17.30 uur H. Mis
Zo. 8 mei
10.00 H . Mis opgeluisterd door koor Ascension
Ton Hellwig en zoon Marco; ouders Leseur-Cortleven;
Sjeng en Annie Rompelberg-Janssen; Theo en Fien
Daalmans-Lemmens; Willem Lodewijk Vincentie; Theo
en Hanneke Schnackers-Hoppé-Hoppée;
voor de bewoners van de Past. Habetsstraat;
Zo. 8 mei
11.30 uur H. Mis
Annie en Pierre Ploumen-Schillings. Hugo Bollen.
Jim en Lucien Soulier. Ferry Soulier
Woe. 11 mei
18.15 Aanbidding met Rozenkrans
18.45 H. Mis voor de intenties van de biddende
moeders
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AL

J
AL

TH

AL

AL
J
AL

TH

Za 14 mei

19.00 Vooravondmis
zeswekendienst Hanneke Schnackers-Hoppé-Hoppée;
Voor de bewoners van Laurent Polisstraat;
Za 14 mei
17.30 uur H. Mis
Mathilde Ruyters. Peter Aretz
Zo. 15 mei 10.00 H. Mis met orgelmuziek
Ton Hellwig en zoon Marco; Gerda Cools en overl.
familie; Jrd. oud-Pastoor Louis Claessen; Franca Sohl;
voor de bewoners van de Proosdijweg;
Zo. 15 mei
11.30 uur H. Mis
Overl. Zusters en familieleden van de Zusters onder
de Bogen. Jim en Lucien Soulier. Ferry Soulier. Tilly
Leclaire-Ropers
Woe. 18 mei
18.15 Aanbidding met Rozenkrans
18.45 H. Mis voor de intenties van de biddende
moeders
Za. 21 mei
19.00 Vooravondmis
Voor de bewoners van de Ravelijnstraat;
Za. 21 mei
17.30 uur H. Mis
Zo. 22 mei
10.00 Eerste heilige Communie opgeluisterd door
koor Ascension
Ton Hellwig en zoon Marco; Ton en Ria VernooyNelissen; Sjeng en Annie Rompelberg-Janssen; Theo
en Fien Daalmans-Lemmens; voor de bewoners van
de Christian Sterckstraat;
Zo. 22 mei
11.30 uur H. Mis
Jozef en Maria Stassen-Cauberg (jaard.).
Jim en Lucien Soulier. Ferry Soulier. Leny van DeurseRitchi.

Mistijden in de parochies van de federatie Johannes Paulus II
Maandag in Daalhof om 9:00 – Dinsdag in Wolder om 19:00 – Woensdag in Malberg om
09:00 – Donderdag in Daalhof om 09:00 en in Malberg om 19:00 Vrijdag in Oud-Caberg
om 09:00 Zondag in Wolder om 9.30, in Malberg om 10.00, in Oud-Caberg om 11.30 en
in Daalhof om 11.30. Elke 2e zaterdag van de maand om 18.30 uur Life Teen in de kerk
van Malberg
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PAASCOMMUNIE
Op Paaszaterdag 16 april in de ochtend kunt u de Paascommunie ontvangen.
Parochianen van zowel de St. Anna/Lambertus als parochianen van St.Theresia/St.Jozef
kunnen zich hiervoor aanmelden telefonisch: 043-3432929 maandag - woensdag en
vrijdagmorgen 9.00 –12.30 uur of per email: post@annalambertus.nl;
H.COMMUNIE THUIS ONTVANGEN
Voor parochianen die niet meer naar de kerk kunnen komen door ziekte of andere
omstandigheden, bestaat de mogelijkheid om thuis de H. Communie te ontvangen.
Wil u hier gebruik van maken, neem dan contact op met het parochiekantoor :
St. Anna-Lambertus 043-3432929 maandag - woensdag en vrijdagmorgen 9.00 –12.30
uur of mail naar post@annalambertus.nl;
NOODGEVALLEN
Heeft u dringend een priester nodig? Is uw eigen parochiepriester niet bereikbaar?
Bel dan ( 043) 6314500
VERHUIZING
Bent u verhuisd? Heeft u een nieuw mail-adres? Geef dat dan a.u.b. ook door aan het
parochiekantoor: Parochie Sint Anna-Lambertus 043-3432929 tussen 9.00 – 12.30 uur
op maandag - woensdag en vrijdagmorgen of mail naar post@annalambertus.nl
Parochiekantoor St. Theresia/St.Jozef 043-3215591 tussen 10.30 uur en 12.30 uur op
maandag-,woensdag-, en vrijdagochtend. Of mail naar info.theresiamaastricht@gmail
PAROCHIEBLAD DIGITAAL ONTVANGEN?
Meld u aan via onze website www.annalambertus.nl of www.theresiakerkmaastricht.nl
Of mail naar post@annalambertus.nl
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Parochie St. Anna-Lambertus
Pastoor-Deken J. Dautzenberg
Pastorie St. Servaas
Keizer Karelplein 3
6211 TC Maastricht
Tel. 043-3212082

Financiën
Kerkbijdrage
Administrateur Mevr. M. Thijssens
Tel. 043-343 29 29
Maandag - woensdag - vrijdag
9.00 - 12.30 uur

Kapelaan N. Pethuru
Pastorie St. Anna-Lambertus
Dr. van Kleefstraat 12
Tel. 043-3432929

Uw bijdrage is welkom op:
NL70 INGB 0679815015
onder vermelding van:
Kerkbijdrage St. Anna-Lambertus
Stipendia:
NL70 INGB 0679815015
t.n.v. St. Anna-Lambertus

Parochiebureau
Dr. van Kleefstraat 12
6217 JJ Maastricht
Tel. 043-3432929
Maandag- woensdag- vrijdag
9.00 – 12.30 uur

Website: www.annalambertus.nl
Email: post@annalambertus.nl
FACEBOOK Onze parochie is ook op
facebook: Sint Anna – Lambertus parochie

Parochie St. Theresia-Jozef
Pastoor A. van den Berg
Pastorie St. Theresia
St. Theresiaplein 8
6213 CG Maastricht
Tel. 043-321 55 91

Financiën
St. Theresia
ING bank:
NL19 INGB 0001033892 BIC: INGBNL2A
Rabo bank:
NL30 RABO0131398334
BIC: RABONL2U
St. Jozef
NL14 INGB 0001417423

Parochiebureau
St. Theresiaplein 8
6213 CG Maastricht
Tel. 043-321 55 91
Maandag, woensdag, vrijdag
10.30 - 12.30 uur
Mail: info.theresiamaastricht@gmail.com
www.theresiakerkmaastricht.nl
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