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Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer. 
Houdt Gij bij ons, Uw intocht, Heer. 
Verlicht ons duistere verstand, 
geef dat ons hart van liefde brandt. 
En dat ons zwakke lichaam leeft, 
vanuit de kracht die Gij het geeft.       ( Uit de Pinksterhymne) 
 
BESTE PAROCHIANEN 
In deze Paastijd bereiden wij ons voor op Pinksteren, de komst van de Heilige Geest bij 
de apostelen. Zoals de apostelen uitzagen naar een nieuwe toekomst, zo ook wij. Voor 
ons zou Pinksteren toch al bijzonder zijn omdat we eindelijk weer samen kunnen 
komen om te vieren. Voor pastoor Andries van den Berg zou het een heel bijzondere 
Pinksteren worden omdat hij dan zijn pastoors- en priesterjubileum zou vieren en 
bovendien – zo werd later besloten – het afscheid van zijn geliefde parochies. Maar het 
liep geheel anders dan verwacht en gehoopt. Pastoor Andries werd ernstig ziek en is 
daar niet bovenop gekomen. Een goede herder werd geroepen door de Goede Herder! 
Op indrukwekkende wijze hebben wij afscheid van hem genomen op 14 mei 
jongstleden. Hij werd begraven in Heer, in afwachting van de verrijzenis.  
Meer dan eerder wellicht ervaren wij de onmacht en gemis. Maar tegelijkertijd de 
behoefte om samen te zijn, om te bidden en Gods Geest te vragen ons te sterken. 
Samen Kerk, samen sterk! Ook nu, juist nu. Pinksteren zal ons helpen.  
 
                                                    Veel geestkracht en vertrouwen, zalig Pinksteren 
 

Deken John Dautzenberg   

http://www.annalambertus.nl/
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DE ROEP VAN JOEP 
Je krijgt er een neus voor! 

  
Ons baasje kijkt en heeft er oog voor, maar wij,  Vӓӧs en ik, hebben er een neus voor. 
Ik bedoel, voor de mensen die bij ons aan huis komen. Bepakt, met of zonder fiets, 
maar altijd met die open, ontvankelijke blik; pelgrims! 

 
Vandaag is het weer zover. Ik had hem al geroken, onder de deur door. Ons baasje had 
hem al gezien. Hij had ook al gezwaaid. Bij het openen van de deur zwaaien Vӓӧs  en ik 
mee met onze staart. Welkom, pelgrim! Welkom bij Sint Servaas.  

 
Doorgaans vragen pelgrims een stempel voor in hun pelgrimsboekje. Dan kunnen ze 
thuisgekomen nog eens nakijken waar ze overal geweest zijn. Maar dat vindt mijn 
baasje toch te mager. Als het de tijd heeft ( en vaak genoeg maakt hij die tijd) dan 
nodigt hij de pelgrim uit om mee te gaan naar het graf van Sint Servaas. Ze dalen de 
trappen af naar de crypte, en dan de cella in. En daar, daar waar Vӓӧs  en ik niet bij 
zijn, daar begint het pas echt. Niet zelden volgt er een indrukwekkend verhaal over 
pijn en ziekte, over “het stuur omgooien” en een nieuw begin maken, over intenties 
en noden. Ons baasje bidt voor de pelgrim, voor een veilige reis, voor bescherming en 
zegen, voor verhoring van gebeden, voor dankbaarheid en tevredenheid. En dan 
gebeurt het telkens weer…de pelgrim is geraakt, moet even slikken, wordt dankbaar 
en tevreden, krijgt nieuwe kracht en spreekt over een heel bijzonder moment. Niet 
zelden loopt er een traan over hun wangen… 

 
Dat is niet vreemd! Immers; in de loop van je leven ontdek je de kwetsbaarheid van 
kracht maar ook de kracht van kwetsbaarheid. Mensen geven uiting aan hun onmacht 
en kleinheid, hier in de bescherming van de eeuwenoude, dikke muren, afgeschermd 
voor nieuwsgierige blikken ben je veilig en kun je vrijuit spreken maar door gebed en 
“hulp van boven”  krijgt die kwetsbaarheid kracht.  
Terug in huis merken we aan ons baasje dat er iets moois gebeurd is. “Er is weer 
ingegrepen” fluistert hij ons toe. Daarbij kijkt hij met vertrouwen naar boven en geeft 
ons een knipoog.  

 
Ik lik over mijn neus, die moet nat blijven en alert, De volgende pelgrim  kan zomaar, 
pardoes, voor de deur staan. Heerlijk toch, hond zijn op de pastorie. Vӓӧs  ziet mij 
likken en doet mij na. Hij weet nog niet helemaal wat ons baasje met dat ingrijpen 
bedoelt, maar hij ervaart wel de rust en innerlijke vrede.  Hij gaat liggen, in de buurt 
van de deur… hij wil straks als eerste paraat staan. Een Border leert snel.  

 
                                                           Laat de ( Heilige) Geest maar waaien, d’r Joep 
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GOD SCHIJNT ALTIJD GENOEG LICHT OP JE PAD OM DE VOLGENDE STAP TE KUNNEN 
ZETTEN.  (Visje) 
De Eerste Heilige Communie 
 
Op 22 mei (Sint Annakerk) en op 26 mei ( Sint Servaasbasiliek) is het weer zover. De 
plechtige viering van de Eerste Heilige Communie. De kinderen van zes verschillende 
basisscholen worden voorbereid op deze belangrijke stap in hun groei naar christelijke 
volwassenheid. Er wordt geoefend en gezongen, menig communicantje is nerveus, 
ondanks alle geruststellingen. Gaat het goed met de hoepel? Kan ik mijn tekst goed 
uitspreken? Hoe zal het gaan met de Heilige Hostie? De “oefenhostie” is een noodzaak 
geworden om erger te voorkomen. Zo herinner ik mij een communicantje, erg klein van 
stuk. Hij kon een hele hostie niet aan. Hij verzette zich enorm.  Er werd gepraat en op 
ingepraat door leerkrachten en ouders, maar de jongen weigerde pertinent. Er werd 
een compris gesloten. Niemand zou er iets van merken. Hij zou slechts een klein stukje 
van de heilige hostie nuttigen. Dat zou voldoende zijn, anders had hij immers de Eerste 
Heilige Communie “niet gedaan”. Natuurlijk was het spannend, voor hem maar ook 
voor mij. Toen hij dan eindelijk aan de beurt was die zondag, keek hij mij vastberaden 
aan en mompelde iets. Ik aarzelde en boog voorover en vroeg of hij het zojuist gezegde 
wilde herhalen. Kordaat en duidelijk zei hij; “ Ich wil unne ganse!” Ik glimlachte 
ontspannen en hij kreeg een Heilige Hostie zoals alle communiekinderen die dag. Was 
er ooit iemand zo blij en opgelucht geweest?  
 
Dat de Heer zelf bij ons komt in de Heilige Communie is een groot mysterie. Of je groot 
of klein bent, volwassen of kind. Het mysterie overstijgt ons allen, maar het gaat ons 
niet voorbij. Zijn genade blijft. De ontvankelijkheid voor “unne ganse” was ontroerend. 
De Heer was er welkom. En daar gaat het toch uiteindelijk om. Is Hij ook welkom bij jou, 
bij u?  
 
Proficiat aan alle communicantjes en hun families. Wij wensen jullie een fijne dag en 
vooral een mooie vriendschap met de Heer in het Heilig Sacrament.  
 

Mede namens kapelaan en Katja, de katechiste, 
deken John Dautzenberg, met dank aan allen 

die ons geholpen hebben. 
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Ter herinnering aan pastoor 

Andries van den Berg 
 

* Zwolle, 28 oktober 1946 te Maastricht, 8 mei 2022 
 

Andries werd geboren als jongste van een gezin met vier kinderen. Hij groeide op in 
Haren bij Groningen. Na zijn middelbare school volgde hij een opleiding aan de 
'Kweekschool met den Bijbel' in Groningen en werd hij onderwijzer. Van huis uit was hij 
gereformeerd, maar steeds meer raakte hij geboeid door het katholieke geloof. Na een 
periode van voorbereiding trad hij in de zomer van 1975 toe tot de R.K. kerk. In 
diezelfde tijd rijpte in hem het verlangen om priester te worden. Hij koos ervoor om 
naar Rolduc, het toen nieuw opgerichte seminarie van het bisdom Roermond, te gaan. 

 
Op 5 juni 1982 werd Andries in Roermond tot priester gewijd. Hij werd kapelaan in 
Tegelen en vervolgens in De Heeg. Zijn eerste pastoorsbenoeming was in Roermond 
en daarna in Maastricht: in 1989 in de Sint Jozefparochie en daar kwam in 1992 de 
Sint Theresiaparochie bij. 
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Andries was een markante persoon met een zeer veelzijdige interesse. Hij was dol op 
muziek en met name opera. Maar ook geschiedenis en literatuur boeiden hem zeer.  
 
Zijn pastoraat kenmerkte zich door een grote betrokkenheid bij de hem 
toevertrouwde parochianen. Hij was onbevangen, open en non-conformistisch. 
Hij betoonde zich een ware (be)dienaar van het Woord (bijna al zijn preken zijn parels 
van het bij-de-tijd-brengen van Gods Woord). Het voorgaan in de Eucharistie was voor 
hem een wezenlijke vervulling van zijn priesterschap. 

 
Hij was trouw aan zijn veelkleurige contacten met parochianen, met familie en 
vrienden. Hij bezat het vermogen om met woorden te toveren, zowel mondeling als 
schriftelijk. Hij was trefzeker en scherp in zijn observaties. Het ging hem aan het hart 
dat de Sint Jozefkerk gesloten wordt, maar hij was blij dat de Sint Theresiakerk als kerk 
en als klassieke muziektempel blijft bestaan. 

 
Andries zou op 5 juni 2022 niet alleen zijn 40-jarig priesterjubileum vieren, maar ook 
zijn afscheid van zijn Maastrichtse parochies. Hij verheugde zich op een nieuw, maar 
bescheidener pastoraat in Leiden. 
Het mocht niet zo zijn. Zijn pelgrimstocht door dit leven eindigde op 8 mei jl. Wij 
vertrouwen Andries toe aan de Goede Herder in wiens voetspoor hij heeft willen leven 
en werken. 

---------------------------- 
 
 
HEER HERINNER U DE NAAM VAN:  
Pastoor Andries van den Berg 75 jaar overleden 8 mei 2022 
St. Theresia/St. Jozefparochie 
 
Mia Thans-Verhoven   79 jaar  overleden 2 april 2022 
Niké Mommers-Ummels 94 jaar overleden 17 april 2022 
St. Anna/Lambertusparochie 

 
HELIG DOOPSEL: 
Feline Widdershoven  Alentelaan 30 
Juwanny Demackers  Rhapsodiestraat 82 
Sint Anna-Lambertusparochie 
 
Olivier van den Pol 3 april 2022 
Sint Theresia-St. Jozefparochie 
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ONTTREKKING AAN DE EREDIENST ST. JOZEFKERK 
Op zaterdag 4 juni zal de laatste H. Mis in de Sint Jozefkerk in Belfort plaatsvinden 
waarna de onttrekking aan de eredienst zal worden verricht door Deken Dautzenberg 
en pastoor De Lange. 
Het voor velen zo vertrouwde kerkje zal niet langer de fysieke ruimte zijn waar mensen 
bij elkaar komen om hun geloof te belijden maar de St. Jozefparochie blijft bestaan. Alle 
mensen vormen tezamen deze gemeenschap en zij willen ook in de toekomst samen 
kerk zijn en blijven.  

 
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 in 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. U bent van harte welkom! 

 
OPBRENGST VASTENACTIE: 
In de Anna-Lambertusparochie is de opbrengst voor de vastenactie € 914,28. 
In de St. Theresia – Jozefparochie is de opbrengst € 607,99. 
Namens de stichting St. John’s Hospital Ghana hartelijk dank voor uw gulle gaven. 

 
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! 
 
ACTIVITEIT 55+ 
De 55+groep heeft haar werkzaamheden na 2 corona-jaren weer opgepakt en is bezig 
met het organiseren van een activiteit. Op het moment van uitgave van dit 
parochieblad is nog niet alles definitief; zodra er zekerheid is, wordt u op de hoogte 
gebracht via mededeling in de kerk en de folders bij de uitgangen van de kerken. 
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PINKSTERCOLLECTE 4 en 5 juni 
Geïnspireerd door hun geloof zetten missionarissen en missionair werkers zich in voor 
anderen. Dat doen zij altijd en overal ter wereld. Missionaris Dick Zwarthoed werkt 
bijvoorbeeld al ruim vijftig jaar in de Democratische Republiek Congo, waar hij zich 
inzet voor straatjongeren. Hij gaat ook nog steeds op ziekenbezoek en langs de 
dorpen. Missionair werker Frans van Kranen werkt in Brazilië waar hij zich met hart en 
ziel inzet voor de rechten van kinderen. Hij is voogd van kinderen tot 18 jaar die door 
de kinderrechter uit huis zijn geplaatst.  Frans, pater Dick en al die andere 
missionarissen en missionair werkers zijn er altijd voor de ander. En samen met u zijn 
wij er voor hen tijdens de Pinksteractie!  
 
PAROCHIEBLAD DIGITAAL ONTVANGEN?  
Meld u aan via onze website www.annalambertus.nl  of 
www.theresiakerkmaastricht.nl Of mail naar post@annalambertus.nl of 
info.theresiamaastricht@gmail.com 
 
COMMUNICATIE 
Bij de adresgegevens van parochianen van de St. Theresia-St. Jozefparochie missen wij 
in het algemeen een telefoonnummer/06-nummer en een emailadres. Voor een 
betere communicatie vragen wij u vriendelijk deze gegevens aan het emailadres 
info.theresiamaastricht@gmail.com te sturen. 
 
WIJZIGING IN DE MISTIJDEN IN DE ST. THERESIAKERK m.i.v. 18 juni 2022 
Met ingang van 18 juni a.s. zal de H. Mis in de St. Jozefkerk om 17.30 uur, verhuizen 
naar de St. Theresiakerk. Vooralsnog zal elke 1e, 3e en 4e zaterdagavond van de 
maand om 17.30 uur een H. Mis in de Theresiakerk worden gevierd. 
U kunt dus ook voor deze H. Missen uw intenties aanvragen. In de liturgische kalender 
op de navolgende pagina’s ziet u de exacte data van deze aanpassing. 
De H. Mis op zondagochtend in de Theresiakerk blijft ongewijzigd om 11.30 uur. 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.annalambertus.nl/
http://www.theresiakerkmaastricht.nl/
mailto:post@annalambertus.nl
mailto:info.theresiamaastricht@gmail.com
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Liturgische Kalender 
 
Al=St.Anna/Lambertus, TH=St.Theresia, J=St.Jozef 

 

Kerk Datum Intenties 

AL Za 21 mei Vooravondmis 19.00 uur 
Voor kracht naar kruis in een familie 

J Za 21 mei H. Mis 17.30 uur 

AL Zo 22 mei Eerste heilige Communie 10.00 uur 
opgeluisterd door Ascension 
t.i.v.: Ton Hellwig en zoon Marco; Ton en Ria Vernooy-
Nelissen;  Sjeng en Annie Rompelberg-Janssen; Theo 
en Fien Daalmans-Lemmens 

TH Zo 22 mei Mis 11.30 uur 
t.i.v.: Jozef en Maria Stassen-Cauberg (jaard.); 
Hugo Bollen; Jim en Lucien Soulier; Ferry Soulier;  
Leny van Deurse-Ritchi 

AL Woe 25 mei 18.15 Aanbidding met Rozenkrans 
18.45 H. Mis voor de intenties van de biddende 
moeders 

AL Do 26 mei 10.00 uur Hemelvaart 
t.i.v.: ouders Leseur-Jansen; John Erven en familie 
Erven-Ernes 

AL Za 28 mei Vooravondmis  19.00 uur 
voor een bijzondere intentie 

J Za 28 mei H. Mis 17.30 uur 

AL Zo 29 mei H. Mis 10.00 uur 
opgeluisterd door vocalgroup Alliance 
t.i.v.: Ton Hellwig en zoon Marco; Jrd. Tjitske Nijst-
Hoogland;  zesw. Niké Mommers-Ummels 

TH Zo 29 mei H. Mis 11.30 uur 
t.i.v.: Jim en Lucien Soulier; Ferry Soulier; Ed Sprenger 
(2e jaard.);  Ben, Annie, Jos, Mart en Yvonne Hermans; 
Marie-José, Jacqueline en Gusta Veldkamp 

AL Woe 1 juni 18.15 Aanbidding met Rozenkrans 
18.45 H. Mis voor de intenties van de biddende 
moeders 

AL Za 4 juni H. Mis 19.00 uur 
voor alle gezinnen 
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J Za 4 juni Laatste H. Mis 17.30 uur, Onttrekking aan de 
eredienst van de St. Jozefkerk 
t.i.v.: Pierre Aretz 

AL Zo 5 juni Eerste pinksterdag H. Mis 10.00 uur 
opgeluisterd door Vocalgroup Alliance 
Jrd. Deken Mathieu Hanneman; Ton Hellwig en zoon 
Marco; Franka Sohl; Theo Hagen; Theo en Hanneke 
Schnackers-Hoppé Hoppée; Jan Uiterwijk Winkel; 
Sjeng en Annie Rompelberg-Janssen; Theo en Fien 
Daalmans-Lemmens 

TH Zo 5 juni Eerste pinksterdag H. Mis 11.30 uur 
t.i.v.: Overl. Zusters en familieleden van de Zusters 
Onder de Bogen, Tilly Leclaire-Ropers;  
Arnaud Hesselink; Math Lahaye; Lenie van Deurse-
Ritch; Frans Sondeijker;  Hugo Bollen; Jim en Lucien 
Soulier; Ferry Soulier; Leny van Deurse-Ritchi; Pastoor 
Bonnemayer 

AL Ma 6 juni H. Mis 10.00 uur 
Opgeluisterd door orgelmuziek 

AL Woe 8 juni 18.15 Aanbidding met Rozenkrans 
18.45 H. Mis voor de intenties van de biddende 
moeders 

AL Za 11 juni Vooravondmis 19.00 uur 
voor vrede in de wereld 

AL Zo 12 juni H. Mis 10.00 uur 
Opgeluisterd door Ascension 
t.i.v.: Ton Hellwig en zoon Marco; ouders Leseur-
Jansen 

TH Zo 12 juni H. Mis 11.30 uur 
Bijzondere intentie uit dankbaarheid voor het 60-jarig 
huwelijksjubileum van Mia en Wim van Oudheusden-
Hul. en t.i.v.: Jim en Lucien Soulier; Ferry Soulier; Ton 
Creemers (5e jaard.); Bea Baguette - Linssen 

AL Woe 15 juni 18.15 Aanbidding met Rozenkrans 
18.45 H. Mis voor de intenties van de biddende 
moeders 
 

AL Za 18 juni Vooravondmis 19.00 uur 
Voor de zieke en eenzame mensen 
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TH Za 18 juni H. Mis 17.30 uur 
t.i.v.: Pierre Aretz 

Al Zo 19 juni H. Mis 10.00 uur 
Opgeluisterd door orgelmuziek 
t.i.v.: Ton Hellwig en zoon Marco; ouders Leseur-
Jansen;  Gerda Cools en overleden familie; Sjeng en 
Annie Rompelberg-Janssen; Theo en Fien Daalmans-
Lemmens; John Erven en familie Erven-Ernes 

TH Zo 19 juni H. Mis 11.30 uur 

t.i.v.: Overl. Zusters en familieleden van de Zusters 
Onder de Bogen; Tilly Leclaire-Ropers; Hugo Bollen;  
Jim en Lucien Soulier; Ferry Soulier (3e jaard.) 

AL Woe 22 juni 18.15 Aanbidding met Rozenkrans 
18.45 H. Mis voor de intenties van de biddende 
moeders 

AL Za 25 juni Vooravondmis 19.00 uur 
uit dankbaarheid 

TH Za 25 juni H. Mis 17.30 uur 

Al Zo 26 juni H. Mis 10.00 uur 
Opgeluisterd door orgelmuziek 
Ton Hellwig en zoon Marco 

TH Zo 26 juni H. Mis 11.30 uur 
t.i.v.: Jim en Lucien Soulier; Ferry Soulier; 
Ben, Annie, Jos, Mart en Yvonne Hermans; 
Marie-José, Jacqueline en Gusta Veldkamp 

AL Woe 29 juni 18.15 Aanbidding met Rozenkrans 
18.45 H. Mis voor de intenties van de biddende 
moeders 

AL Za 2 juli Vooravondmis 19.00 uur 
Voor de gezinnen die het moeilijk hebben 

TH Za 2 juli H. Mis 17.30 uur 

AL Zo 3 juli H. Mis 10.00 uur 
Opgeluisterd door orgelmuziek 
Ton Hellwig en zoon Marco; Sjeng en Annie 
Rompelberg-Janssen; Theo en Fien Daalmans-
Lemmens; Harrie Franssen en Tonny Franssen-Frijns; 
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TH Zo 3 juli H. Mis 11.30 uur 
t.i.v.: Overl. Zusters en familieleden van de Zusters 
Onder de Bogen,  Ina van Kampen-Laninga, 
Arnaud Hesselink,  Lenie van Deurse-Ritchi, 
Frans Sondeijker, Hugo Bollen, Bert Devens-Lieben 
(jaard.); Jim en Lucien Soulier, Ferry Soulier 

AL Woe 6 juli 18.15 Aanbidding met Rozenkrans 
18.45 H. Mis voor de intenties van de biddende 
moeders 

AL Za 9 juli H. Mis 19.00 uur 
Voor een bijzondere intentie 

AL Zo 10 juli H. Mis 10.00 uur 
Opgeluisterd door orgelmuziek 
t.i.v.: Ton Hellwig en zoon Marco 

TH Zo 10 juli H. Mis 11.30 uur 
t.i.v.: Leny Cremers-Prick; Jim en Lucien Soulier,  
Ferry Soulier 

 
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 
 
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. 
Wilt 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 of info.theresiamaastricht@gmail.com 

 
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 en Parochie St. Theresia-St. Jozef 
043-3432929 tussen 9.00 – 12.30 uur op maandag - woensdag en vrijdagmorgen. Per 
mail naar post@annalambertus.nl of info.theresiamaastricht@gmail 

mailto:post@annalambertus.nl
mailto:post@annalambertus.nl
mailto:info.theresiamaastricht@gmail
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VERANDERINGEN IN HET PAROCHIEKANTOOR ST. THERESIA-ST. JOZEFPAROCHIE: 
Verhuizing parochiekantoor 
Vanaf 1 juni 2022 verhuisd ons parochiekantoor naar de Dr. Van Kleefstraat 12 
6217 JJ Maastricht. Dit is het parochiekantoor van de St. Anna/Lambertusparochie. 
Tel. 043-3432929 
Mail: info@theresiamaastricht@gmail.com 
Openingstijden: maandag- woensdag – vrijdag 9.00 – 12.30 
 
FINANCIËN 
In het verleden is met het toenemende aantal parochianen ook het aantal 
bankrekeningen gegroeid. 
Deze tijden zijn voorbij. In de toekomst willen wij voor de St. Theresia/ 
St. Jozefparochie alleen nog één bankrekening gebruiken. Wij vragen u alle betalingen 
ook uw kerkbijdragen op de gezamenlijke rekening van onze parochie te storten.  
NL84 INGB 0001 4861 00 

 
Parochie St. Anna-Lambertus en  
St. Theresia - St. Jozef 

Financiën 

Pastoor-Deken J. Dautzenberg 
Pastorie St. Servaas 
Keizer Karelplein 3 
6211 TC Maastricht 
Tel. 043-3212082 
 

Kerkbijdrage St. Anna - Lambertus 

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 

Parochiekantoor: St. Anna-Lambertus en  
St. Theresia - St. Jozef 

 

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 

 

 Mailadres en website: St. Anna-

Lambertus en St. Theresia - St. Jozef 

Financiën: St. Theresia – St. Jozef 
 

Mail: info.theresiamaastricht@gmail.com  

Website: www.theresiakerkmaastricht.nl 

ING bank: NL84 INGB 0001 4861 00 

 

http://www.annalambertus.nl/
mailto:post@annalambertus.nl
mailto:info.theresiamaastricht@gmail.com

