
2e JAARGANG www.annalambertus.nl Zaterdag 3 sep 2022 
Nr. 15 www.theresiakerkmaastricht.nl Zondag 16 okt2022 

 

1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
BEZIELING 
 
Er gaat een verhaal over een beroemde Engelse toneelspeler. Een bekende priester zei 
eens tegen hem: “U moet mij toch eens iets uitleggen!” “Wat dan wel”, antwoordde de 
acteur, “Ik weet niet wat ik u zou moeten uitleggen”. “Hoe verklaart u het verschil 
tussen u en mij?” vroeg de priester. “U schotelt de mensen in het theater avond aan 
avond fictie voor en waar u ook komt, trekt u volle zalen”. Ik verkondig de fundamentele 
en onveranderlijke waarheid en de mensen zijn amper geïnteresseerd!”. 
 
De acteur antwoordde; “Het is heel simpel. Ik zal u zeggen wat het verschil is tussen u 
en mij. Ik presenteer mijn fictie alsof het waarheid is en u presenteert uw waarheid alsof 
het fictie is!” 
 
Deze anekdote past bij wat mijn kleuterjuffrouw mij op het hart drukte bij mijn 
priesterwijding. “Mijn beste, je zult als priester vaak moeten spreken en preken… doe 
het zó dat ook kinderen het kunnen begrijpen en vertel alleen wat jezelf  gelooft… ze 
voelen je feilloos aan!” 
 
Deze raad roept mij steeds weer op tot bedachtzaamheid en bescheidenheid en bij het 
preken tot eenvoud en eerlijkheid. Vind je het moeilijk om de juiste woorden te vinden 
wanneer je gevraagd wordt naar je geloof? Jezus zelf zei tot Zijn leerlingen; “Wees niet 
bevreesd over wat je moet zeggen ter verdediging. De Geest, de Helper, zal je de goede 
woorden ingeven”.  
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Bezieling en vertrouwen zijn onontbeerlijk voor een waarachtige verkondiging. Dat geldt 
niet alleen voor de priester, maar voor ieder die Zijn leerling wil zijn. Geloven is geen 
fictie, maar inspirerend leven naar Gods beloften. 
 
Deken John Dautzenberg 
 
P.S. In de komende herfst- en winterperiode zullen er in ons dekenaat ook 
Alphacursussen gegeven worden. (In een Alphacursus ontdek je de basis van het 
christelijk geloof op een laagdrempelige en gezellige manier). Ruim 10 bijeenkomsten, 
met een gezamenlijke maaltijd en bespreking van verschillende thema’s, bij u in de 
buurt  om ons geloof beter te leren kennen. Meer info over het aanbod  binnenkort.  
 
DE ROEP VAN JOEP 
 
Het koffertje van Väös en mij was gauw uitgepakt. De meegegeven brokjes waren op en 
vuile was, was er niet. Het leven kan simpel zijn! Maar we hebben een reuzentijd gehad. 
Veel natuur, veel wandelen en veel “oude” bekenden  in de dorpen waar ons baasje ooit 
pastoor was.  
 
Ons baasje is inmiddels ook terug. Nee, hij was niet met ons op weg. Dat hoefde niet 
voor ons. Wij houden niet van reizen met warm weer. Wel waren we weer blij om hem 
te zien en thans genieten we weer van elkaar en van de rust in het hartje van de stad. In 
die rust komen de verhalen. Zo vertelde ons baasje over zijn wandeltocht naar de Grand 
Ballon, een hoge berg in het Oosten (!) van Frankrijk. Een wandeltocht waar maar geen 
einde aan scheen te komen. Mijn baasje was al uren langer dan gepland onderweg toen 
hij iemand tegemoet kwam die naar het dal liep. Mijn baasje vroeg hem of de top nog 
ver weg was? Een uur misschien? De oude maar wijze man die duidelijk thuis was in dit 
wandelgebied antwoordde glimlachend: “Dat hangt van je conditie af!” Op dat 
antwoord stond ons totaal uitgeput baasje niet te wachten. Enigszins moedeloos 
hervatte hij de klimpartij. Even later werd hij ingehaald door een jongeman die op zijn 
rug zijn mountainbike droeg en behendig het kronkelige bospad beklom. De woorden 
van de oude man kregen een haast pijnlijke lading. Zeker toen die jongeman daarna op 
hetzelfde bospad naar beneden kwam fietsen. Maar dat gaf ook hoop… de top kon 
eigenlijk niet meer ver weg zijn.  
 
Na een dik uur bereikte ons baasje dan toch de top. En – zo vertelde hij ons – was hij 
alle inspanningen en moedeloosheid alweer gauw vergeten. De vergezichten en de 
heerlijke wind op de zonovergoten top hadden alles goed gemaakt.  
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Enkele weken later moest ons baasje preken over het evangelie waar Jezus zegt: ”Spant 
u tot het uiterste in om de nauwe poort binnen te gaan”. Hij hoefde niet lang na te 
denken over de inleiding… 
 
Er wordt  vaker inspanning tot het uiterste gevraagd. Soms fysiek, dan weer mentaal. Ik 
zou zeggen, ga ervoor! De beloning zal alles goedmaken.  
 
Mede namens Vӓӧs, d’r Joep 
 
DE EERSTE HEILIGE COMMUNIE 2023 
 
In samenwerking met de parochies van de federatie Johannes Paulus II (Maastricht 
West) 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. Wil u uw kind in 2023 de Eerste Heilige Communie laten 
doen en heeft u hem/haar nog niet aangemeld? Neem dan contact op met het 
parochiekantoor (043)3432929 of mail naar post@annalambertus.nl of 
info.theresiamaastricht@gmail.com 
 
UITVAARTEN IN DE SINT THERESIAKERK 
 
In verband met de verbouwing van de St. Theresiakerk is het niet mogelijk om, zolang 
de verbouwing duurt, uitvaarten in deze kerk plaats te laten vinden.  
U kunt in deze periode gebruik maken van de St. Annakerk. De parochies St. Anna-
Lambertus en St. Theresia-Jozef vormen immers sinds 1 januari 2022 een 
samenwerkingsverband.  
Uw uitvaartondernemer is op de hoogte van deze tijdelijke aanpassing. 
Zodra de St. Theresiakerk weer beschikbaar is voor uitvaarten informeren wij u zo snel 
mogelijk. 
 
Voor vragen kunt u terecht bij het gezamenlijke parochiekantoor van St. Anna-
Lambertus en St. Theresia-Jozef op telefoonnummer: 043-3432929 maandag-, 
woensdag-, en vrijdagmorgen tussen 9.00 uur en 12.30 uur en op dinsdag-, en 
donderdagmorgen tussen 10.30 uur en 12.30 uur.  
Mailen kan ook naar post@annalambertus.nl of info.theresiamaastricht@gmail.com 
 
  

mailto:post@annalambertus.nl
mailto:info.theresiamaastricht@gmail.com
mailto:post@annalambertus.nl
mailto:info.theresiamaastricht@gmail.com
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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 gezamenlijke 
parochiekantoor van St. Anna-Lambertus en St. Theresia-Jozef op telefoonnummer:  
043-3432929 maandag-, woensdag-, en vrijdagmorgen tussen 9.00 uur en 12.30 uur en 
op dinsdag-, en donderdagmorgen tussen 10.30 uur en 12.30 uur.  
Mailen kan ook naar post@annalambertus.nl of info.theresiamaastricht@gmail.com 
 
NOODGEVALLEN 
 
Heeft u dringend een priester nodig? Is uw eigen parochie priester niet bereikbaar? 
Bel dan (043)6314500 
 
VERHUIZING 
 
Bent u verhuisd? Heeft u een nieuw mailadres? Geef dat dan a.u.b. ook door aan het  
parochiekantoor: Parochie Sint Anna-Lambertus en Parochie St. Theresia-St. Jozef, 
telefoon: 043-3432929. 
 
Mailadres: St. Anna-Lambertus:  post@annalambertus.nl 
Mailadres: St. Theresia-Jozef:  info@theresiamaastricht@gmail.com 
Adres Parochiekantoor St. Anna-Lambertus & St. Theresia-Jozef:  
Dr. Van Kleefstraat 12, 6217 JJ Maastricht. 
Openingstijden: maandag-, woensdag-, en vrijdagmorgen 9.00 – 12.30 uur 
Dinsdag-, en donderdagmorgen 10.30 – 12.30 uur 
 
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 00t.n.v. R.K. St. Jozef- en St. Theresiaparochie 
 
 

mailto:post@annalambertus.nl
mailto:info.theresiamaastricht@gmail.com
mailto:info@theresiamaastricht@gmail.com
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Sint Anna-Lambertusparochie 
HEER HERINNER U DE NAAM VAN: 
Agnes Hermans-Schuimer  81 jaar   overleden  11 juli 2022 
 
Sint Theresia-Jozefparochie 
HEILIG  DOOPSEL: 
Olivia Koch    Sint Theresiaparochie 17 juli 
 
MIDDAG 55 PLUS VOOR ANNA-LAMBERTUS EN THERESIA-JOZEFPAROCHIE 
 

Wie rappeleert geer uuch Mestreech 
Op dinsdag  20 september as. om 14.00 uur nodigen wij u uit in de zaal achter de 
Annakerk voor een gezellige middag, waarbij mevrouw Tiny Feij een presentatie zal  
verzorgen van een 50-tal foto’s van oud Maastricht. 
Bij elke foto geeft zij uitleg en vertelt zij een leuk verhaal of een interessante anekdote. 
Voor deelname aan deze middag wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. 
In verband met “koffie e.d.” gaarne vooraf telefonisch aanmelden tot uiterlijk  
16 september bij het parochiebureau: tel. 3432929 (maandag, woensdag, vrijdag: 9.00 
tot 12.30 uur, dinsdag en donderdag: 10.30 tot 12.30 uur) 
 
SINT LAMBERTUSFEEST 
 
Op zondag 18 september wordt in de Annakerk het feest van Sint Lambertus gevierd, 
een van de patroonheiligen van onze parochie. Omdat het feest van Sint Anna 26 juli 
midden in de vakantie valt wordt dit niet gevierd. Toch willen we een keer per jaar 
samenkomen. 
Na de H. Mis van 10.00 uur zijn alle parochianen, ook St. Theresia-Jozefparochianen, 
welkom in de zaal achter de Annakerk voor koffie/thee en wat lekkers. 
 
TELEVISIEMIS VANUIT  LOURDES 
 
Op zondag 18 september wordt de televisiemis van KRO-NCRV uitgezonden vanuit de 
Grot in Lourdes. Dit gebeurt tijdens een bedevaart van het Huis voor de Pelgrim uit 
Maastricht. Hulpbisschop Everard de Jong is hoofdcelebrant tijdens deze viering. Vorig 
jaar september werd voor de eerste keer een mis vanuit Lourdes op de Nederlandse 
televisie uitgezonden. Dat leverde zoveel positieve reacties op, dat besloten is dit jaar 
weer naar Lourdes terug te keren.  
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ZAAL ANNAKERK 
 
In de 1e week van augustus is er hard gewerkt in onze kerk! 
De vloeren van de Annazaal, de sacristie, keuken en halletjes zijn opnieuw gesealed; er 
is een nieuwe beschermlaag op de vloeren aangebracht. 
Om dit te kunnen realiseren moesten alle ruimtes leeg zijn en naderhand weer 
ingeruimd worden. 
Met hulp van een aantal leden van Alliance en Ascension was dit zo geregeld. Dank je 
wel voor jullie hulp, we zijn toch immers samen “kerk”. 
De vloeren kunnen er nu weer een hele tijd tegen, als iedereen netjes er mee omgaat. 
En als dan toch alles leeg moet, dan worden ook de gordijnen afgenomen en gewassen. 
Alles is weer fris! Ook aan de wassers een dank je wel. 
 
KLOOSTER  WITTEM 
 
In klooster Wittem worden diverse activiteiten georganiseerd. Meer info via 
www.kloosterwittem.nl 
 
CORNELIUSOCTAAF  BORGHAREN 
 
Op zondag 11 september begint het Corneliusoctaaf met de Haardergaank om 10.10 
uur, aansluitend is er een plechtige Hoogmis om 10.30 uur. Donderdag 15 september is 
om 20.00 uur een Lichtprocessie. Zondag 18 september is om 10.30 uur de plechtige 
afsluiting met medewerking van het Mestreechter Gelegenheidskoer. 
 
WERKGROEP VERANDERING EN TOEKOMST 

 

Sinds deze zomer is een werkgroep in onze parochies actief, met de naam “Verandering 

en Toekomst”. De groep van 6 vrijwilligers heeft zich ten doel gesteld de leegloop uit de 

kerk te stoppen en zo mogelijk zelfs te keren. Een hoge ambitie in tijden waar veel 

veranderingen op ons afkomen, zoals de sluiting van de St. Jozefkerk, verhuur van de  

St. Theresiakerk aan PZN, samenwerking van St. Theresia-Jozef parochie met de 

St. Anna-Lambertus parochie, teruggang in het aantal priesters, enzovoort. 

Voorlopig leggen we de nadruk op de St. Theresia-Jozef parochie omdat hier de meeste 

veranderingen in korte tijd zijn samengekomen.  

 

http://www.kloosterwittem.nl/
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De initiatieven die de werkgroep neemt zijn heel praktisch:  

- Is er behoefte aan hulp bij het organiseren van transport naar de H. Mis? (van 
Belfort naar de St. Theresiakerk) 

- Hoe kunnen we parochianen helpen om de vele veranderingen die gebeuren te 
hanteren? 

- communicatie en informatie versterken 
- luisteren naar parochianen, hun zorgen en vragen 
- inrichting Mariakapel in de St. Theresiakerk 
- het kerkbestuur ondersteunen met adviezen, en initiatieven 
- een spreekbuis zijn 

 
Voor velen van u meest zichtbaar, is allicht het zo nu en dan koffie drinken na de  

H. Missen op zaterdagavond en zondagmorgen. Deze momenten worden gebruikt om u 

te informeren, maar ook om in gesprek te komen en vooral ook naar u te luisteren en 

de dialoog verder te versterken. Want het is onze overtuiging dat we alleen samen 

verder komen.  

Een volgende stap die de werkgroep wil nemen is dat we ook in gesprek gaan met 

andere belanghebbenden over het beeld van de toekomst van onze kerk. We willen niet 

steeds opnieuw overvallen worden met veranderingen, maar zo mogelijk meer 

planmatig te werk kunnen gaan en meer vanuit een visie naar een nieuwe toekomst 

toewerken. Daarvoor zullen we gaan praten met de priesters in onze parochies, maar 

ook met andere parochies en het bisdom. Ook willen we met verenigingen, actieve 

parochianen en niet-actieve parochianen spreken. We kijken naar ervaringen elders, 

wellicht kunnen we daarvan leren. 

U kunt ons altijd contacteren via het parochiesecretariaat, maar ook via de ideeënbus 

die geplaatst is bij de entree van de St. Theresia-Jozef kapel. Of u kunt een van de leden 

van de werkgroep aanspreken na de H. Missen. 

 

Marja Bruijnzeels 
Jan Devens 
Annelies Hermans 
Ieneke Hermse 
Ine Houben 
Ton Veldkamp 
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VERBOUWING IN DE ST. THERESIAKERK 
 
De verbouwing van de St. Theresiakerk als oefenlocatie voor de Philharmonie 
Zuidnederland (PZN) gaat de laatste fase in. 
 
Op dit moment liggen de bouwwerkzaamheden even stil vanwege de bouwvakvakantie.  
In de kerk is het nieuwe podium met de technische installaties voor verwarmen en 
ventileren vrijwel klaar. Na de bouwvakvakantie zal er nog een houten toplaag worden 
aangebracht.  De contouren van de klankkaatsers zijn al zichtbaar. De bogen van de 
kruisweg zijn vanwege akoestische voorzieningen fraai tussen de pilaren “dichtgezet”, 
maar wel op een zodanige wijze dat de contouren goed zichtbaar blijven. Dat geldt 
trouwens voor de gehele verbouwing in de kerkruimte.  Alle voorzieningen voor PZN zijn 
reversible, dat wil zeggen; vrij eenvoudig weer te verwijderen. De kerkruimte blijft 
daarmee herkenbaar als kerk, een belangrijke voorwaarde voor de verbouwing. 
 
De verbinding naar de kantoren is nu randvoorwaardelijk gemaakt met een opening in 
de vloer van de vroegere meisjeskapel. De trap zal na de bouwvakvakantie worden 
geplaatst. Met de gemeente en PZN wordt overlegd welke isolerende maatregelen nu al 
getroffen moeten worden ook in relatie met de akoestische maatregelen. Het gaat dan 
om voorzetramen voor de glas in lood ramen. Dit zal met grote zorgvuldigheid moeten 
geschieden. Voor PZN blijft de akoestiek natuurlijk het belangrijkste. De lat ligt daarbij 
hoog. De concertzaal kwaliteit van het Muziekgebouw in Eindhoven geldt daarbij als 
referentie. 
 
Het kantoor, de voormalige ruimtes onder de kerk aan de d’Artagnanlaan en de ruimtes 
aan de Athoslaan, die door een mooie verbinding, ontworpen door de architect CB5 nu 
met elkaar zijn verbonden zijn, is vrijwel klaar om half oktober a.s. in de vorm van casco 
plus te worden opgeleverd. PZN gaat dan zelf aan de slag met de inrichting van deze 
ruimtes. 
 
Inmiddels zijn we begonnen met een plan van aanpak voor de nieuwe entree van de 
kerk St. Theresia-Jozef. De contouren daarvan zijn al zichtbaar. We zullen daarbij ook 
herkenbare religieuze elementen uit de St. Jozefkerk aanbrengen. 
Vanuit de nieuwe kerkruimte ontstaat een mooie zicht op het priesterkoor, dat via een 
mobiele klankkaatser van de grote kerkruimte gescheiden wordt. De intimiteit van de 
nieuwe kerkruimte is al goed voelbaar. Voor de winterperiode zullen nieuwe 
warmtevoorzieningen worden aangebracht. Tevens maken we een plan om de keuken 
en de sacristie aan te passen naar de behoeften van deze tijd.  
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De bedoeling is dat de nieuwe kerkruimte, in combinatie met de sacristie en de keuken, 
een gezellige ontmoetingsruimte voor onze parochianen en buurtbewoners wordt.  
De werkgroep Verandering en Toekomst zal nauw betrokken worden bij de planning en 
aanpassing van deze ruimtes. De indrukwekkende boeken- en cd collectie zijn door de 
familie van pastoor Van den Berg aan de parochie ter beschikking gesteld. Wij kijken 
hoe we een soort bibliotheek kunnen inrichten zodat parochianen in de toekomst, naar 
behoefte, daar ook gebruik van kunnen maken. 
 
Met de buurtbewoners aan de Athoslaan zijn al de eerste gesprekken gestart voor de 
aanpak van de buitenruimten zowel aan de voor- als achterzijde van het kerkgebouw.  
Een groot compliment moet wederom worden gemaakt voor de leden van de Fanfare 
St. Servatius, die in 4 zaterdagochtenden veel onkruid en overtollig groen hebben 
opgeruimd. Een mooi voorbeeld van samenwerken in onze Levende Gemeenschap.   
Op 10 september gaat de buurt weer verder aan de slag. 
 
Heeft U vragen of zou U graag ook willen deelnemen aan de verschillende 
projectactiviteiten, laat het ons dan weten. U bent van harte uitgenodigd! We hebben 
nog vele handjes nodig om onze parochie na de verbouwing weer een nieuwe start en 
perspectief te bieden. Naast het verbouwen is vooral het samenwerken en het samen 
zorg dragen voor ons parochiaal leven erg inspirerend, zoals uit de verschillende 
gesprekken al is gebleken. 
 
U kunt zich aanmelden via e mail: info.theresiamaastricht@gmail.com of middels het 
contactformulier op de website www.theresiakerkmaastricht.nl. Bovendien vindt u in de 
St. Theresia-Jozef kapel een ideeënbus waarin u al uw ideeën, voorstellen etc. kunt 
deponeren. Natuurlijk mag u ook altijd een van de werkgroepleden of een van de 
kerkbestuursleden aanspreken. 
 
Het kerkbestuur 
 
  

mailto:info.theresiamaastricht@gmail.com
http://www.theresiakerkmaastricht.nl/
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FINANCIEEL VERSLAG VAN DE ST. JOZEF EN DE ST. THERESIAPAROCHIE 
 
Onderstaand treft u een gecomprimeerd overzicht aan van de financiële resultaten over 
2021. De financiële situatie van onze beide kerken wordt sinds jaren tegenover het 
bisdom in een geconsolideerd bericht en cijfers aangegeven. 
Voor beide parochies wordt verder jaarlijks een afzonderlijk financieel verslag gemaakt. 
Overdracht van financiële middelen van de ene parochie naar de andere vindt niet 
plaats. In het volgende overzicht zijn de vergelijkende cijfers over drie voorgaande jaren 
bijkomend vermeld.  
 

BATEN 2021 2020 2019 

bijdragen parochianen       

gezinsbijdrage 37.096 41.657 45.826 

collecten eigen Kerk 9.003 9.945 16.356 

stipendia 6.578 5.066 8.781 

uitvaarten en overige kerkelijke diensten 8.748 5.044 6.130 

offerkaarsen 1.325 996 1.792 

vastenactie -   789 

giften 2.321   120 

totaal bijdragen parochianen 65.072 62.708 79.794 

opbrengsten uit bezittingen en beleggingen 6.673 6.701 6.748 

incidentele baten 6.041 0 0 

nadelig saldo 3.876 19.373 17.063 

  81.661 88.782 103.605 

 

LASTEN       

persoonskosten 14.238 15.472 28.267 

- muzikale begeleiding erediensten 5.204 7.422 17.671 

- pastoor en over. functionarissen, assistenties 9.034 8.050 10.596 

kosten onroerend goed       

kerkelijke goederen 39.137 42.396 36.262 

- jaarlijks onderhoud 7.334 17.536 10.605 

- energiekosten 23.216 14.389 19.508 

- zakelijke lasten en verzekeringen 8.587 10.471 6.002 
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- voorzieningen en/of afschrijvingen 0 0 0 

- beleggingen     147 

kosten eredienst 2.713 4.763 8.151 

kosten pastoraal 1.222 635 3.475 

verplicht en vrijwillige bijdragen 13.233 15.325 17.202 

- bisdom percentagenota en solidariteits- 
bijdrage 12.790 15.325 15.325 

- dekenaat, over. instellingen, collecten derden 443   1.877 

beheerskosten 10.252 10.111 9.996 

incidentele lasten 866 80 105 

  81.661 88.782 103.605 

     
Geselecteerde Balans posities       

        

AKTIVA       

beleggingen       

- deposito's en spaarrekeningen 47.651 91.088 96.055 

vorderingen op korte termijn 45.520 13.565 19.984 

geldmiddelen 38.062 37.694 38.948 

  131.233 142.347 154.987 

PASSIVA       

schulden op lange en korte termijn 141.156 140.584 225.002 

- langlopende schulden 1.670 1.670 92.204 

- kortlopende schulden 139.486 138.914 132.798 

- bisdom 136.404 133.932 126.902 

 
Toelichting bij de gepresenteerde cijfers over 2021 financieel verslag van de H. Jozef 
en H. Theresiaparochie te Maastricht 
 
Na de grote beperkingen door Corona konden in 2021 de reguliere kerkdiensten weer 
opgenomen worden. Maar ook in dit jaar waren er geen eerste Heilige Communie-
vieringen en geen vormselvieringen. Het aantal uitvaartdiensten nam weer toe.  
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Het kerkelijk zangkoor St. Theresia moest definitief stoppen met het opluisteren van 
kerkdiensten en het St. Jozefkoor kon minder actief zijn. 
Deze ontwikkelingen weerspiegelen ook de jaarcijfers voor 2021. Dank zij een trouwe 
parochiegemeenschap hebben zich de bijdragen van parochianen t.o.v. vorig jaar 
gestabiliseerd. Maar desondanks is er een vermindering van inkomsten tegenover 2019 
van € 14.722 (-28 %). 
De exploitatie en de onderhoudsverplichtingen voor de St. Theresiakerk zijn in 2021 
overgedragen aan de Stichting Jeugd- en Verenigingsbelangen. De energiekosten voor 
onze kerken lagen in 2021 aanzienlijk hoger (+ 61,3 %) dan in 2020. Dit is het resultaat 
van de gestegen kerkelijke activiteiten en van het wegvallen van huurinkomsten voor de 
Stichting door de verbouwing van de zalen onder de kerk.   
Andere variabele kosten zoals de kosten voor de eredienst, pastorale kosten en kosten 
voor muzikale begeleiding van de eredienst zijn gedaald. Naast de energiekosten blijven 
onze verplichte en vrijwillige bijdragen en afdrachten aan het bisdom de op één na 
hoogste kostenposten. 
Lagere inkomsten, en hogere kosten voor energie en het bisdom laten ondanks alle 
bezuinigingen in 2021 een nadelig saldo van € 3.876 zien. Dit gaat vooral ten laste van 
vermogensposities van onze kerken. Onze schuldenpositie op lange en korte termijn 
waren door een schenking aanzienlijk verbeterd. De schulden tegenover het Bisdom zijn 
verder gestegen. 
 
Om de financiële positie van de parochies langdurig te verbeteren heeft het kerkbestuur 
een herbestemmings-, restauratie- en verduurzamingsproject voor de St. Theresiakerk 
gestart. De gesprekken met het bisdom, de gemeente Maastricht, de provincie en de 
Philharmonie Zuidnederland (PZN), architecten, ingenieurs en het bouwteam zijn 
dermate vergevorderd dat het kerkbestuur erop kan vertrouwen, dat reeds in het najaar 
2022 PZN grote delen van de kerk en de eronder gelegen zalen als oefenruimte in 
gebruik kan nemen. Voor het kerkbestuur is hierbij van groot belang, dat de eredienst in 
de kerk behouden blijft. Hierdoor kunnen ook in de toekomst onze parochianen de St. 
Theresiakerk bezoeken. 
In 2021 heeft Marta Flora te kennen gegeven de grond en het gebouw van de  
St. Jozefkerk te willen kopen met het doel een zorginstelling voor demente mensen te 
bouwen. Met toestemming van het bisdom wordt de St. Jozefkerk in 2022 aan de 
eredienst onttrokken. 
De kerkbijdragen van onze parochianen blijven van groot belang voor het behoud van 
de sacrale diensten voor de parochianen van de St. Jozef en de St. Theresiaparochie! 
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Liturgische Kalender 

 
AL=St.Anna/Lambertus, THJ=St.Theresia/St.Jozef 

 
 

Kerk Datum Intenties 

THJ Za 3 sept. 17.30  opgeluisterd door het kerkelijk zangkoor St. Jozef 
pastoor Andries van den Berg 

AL Za 3 sept. 19.00  Ton Hellwig en zoon Marco; Piet Dresens; voor een 
bijzondere intentie 

AL Zo 4 sept. 10.00  Deze H. Mis vervalt 

THJ Zo 4 sept. 11.30  overl. zusters en familieleden van de Zusters onder 
de Bogen; Leny van Deurse Ritchi; Jan Bouwens en 
zonen Frank & Maurice Bouwens; Frans Sondeijker; 
echtpaar Kerkhofs-Huijsmans (jrd.);  
pastoor Andries van den Berg; 
Jim en Lucien Soulier; Ferry Soulier 

AL Wo 7 sept. 18.15  rozenkrans en aanbidding, gevolgd om 18.15 uur door 
H. Mis 

THJ Za 10 sept. 17.30  H. Mis 

AL Za 10 sept. 19.00  uit dankbaarheid 

AL Zo 11 sept. 10.00 opgeluisterd door orgelmuziek 
jrd. oud-kapelaan Queckel; Ton Hellwig en zoon 
Marco; Mia Thans-Verhoeven; Sjeng en Annie 
Rompelberg-Janssen; Theo en Fien Daalmans-
Lemmens 

THJ Zo 11 sept. 11.30  
 
Zo 11 sept 12.30 

pastoor Andries van den Berg; Jim en Lucien Soulier; 
Ferry Soulier 
doop van Djévaina Bijlders 

AL Wo 14 sept. 18.15  rozenkrans en aanbidding, gevolgd om 18.45 uur 
door H. Mis 

THJ Za 17 sept. 17.30  opgeluisterd door het kerkelijk zangkoor St. Jozef 
pastoor Andries van den Berg 

AL Za 17 sept. 19.00  voor de vrede in de wereld 
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AL Zo 18 sept. 10.00  feest van Sint Lambertus 
opgeluisterd door Vocalgroup Alliance 
deken Mathieu Hanneman; Ton en Ria Vernooy-
Nelissen; Ton Hellwig en zoon Marco; ouders Leseur-
Jansen;  Gerda Cools en overl. famile 

THJ Zo 18 sept. 11.30   overl. zusters en familieleden van de Zusters onder 
de Bogen; pastoor Andries van den Berg; 
Jim en Lucien Soulier; Ferry Soulier 

AL Wo21 sept. 18.15    rozenkrans en aanbidding, gevolgd om 18.15 uur 
door H. Mis 

THJ Za 24 sept.  17.30  pastoor Andries van den Berg 

AL Za 24 sept.  19.00  uit dankbaarheid 

AL Zo 25 sept.  10.00  
 
 
 
 
Zo 25 sept. 13.15 

opgeluisterd door koor Ascension 
Ton Hellwig en zoon Marco; Sjeng en Annie 
Rompelberg-Janssen; Theo en Fien Daalmans-
Lemmens; uit dankbaarheid bij het 50 jarig huwelijk 
van Ber en Kitty Gielissen-Muster; 
doop Djaniza Bouvrie 

THJ Zo 25 sept.  11.30  opgeluisterd door Aajd Koper 
pastoor Andries van den Berg; Jim en Lucien Soulier; 
Ferry Soulier; Annie & Pierre Ploumen-Schillings 
(jrd.) 

AL Wo 28 sept. 18.15  rozenkrans en aanbidding, gevolgd om 18.45 uur 
door H. Mis 

THJ Za 1 okt. 17.30  opgeluisterd door het kerkelijk zangkoor St. Jozef 
pastoor Andries van den Berg 
koffie drinken na de H. Mis 

AL Za  1 okt. 19.00  voor de vrede in onze gezinnen; Ton en Jessie 
Hermans-Schuimer 

AL Zo 2 okt.  10.00 H. Mis opgeluisterd door  orgelmuziek 
Ton Hellwig en zoon Marco; zesw. Ton Wijntjens 

THJ Zo 2 okt.  11.30 pastoor Andries van den Berg; overl. zusters en 
familieleden van de Zusters onder de Bogen;  
Leny van Deurse Ritchi 2e jrd.); Frans Sondeijker; 
echtpaar Kerkhofs-Huijsmans; Truus Willems (jrd.); 
Jim en Lucien Soulier; Ferry Soulier 
koffie drinken na de H. Mis 



 
15 

 

AL Wo 5 okt. 18.15  rozenkrans en aanbidding, gevolgd om 18.45 uur 
door H. Mis 

THJ Za 8 okt.  17.30 H. Mis 

AL Za 8 okt. 19.00 uit dankbaarheid 

AL Zo 9 okt.  10.00 opgeluisterd door koor Ascension 
Ton Hellwig en zoon Marco; Jrd. Jan en Jacqueline 
Huisinga-Claes;  Mia Thans-Verhoven;  Sjeng en Annie 
Rompelberg-Janssen; Theo en Fien Daalmans-
Lemmens 

THJ Zo 9 okt.  11.30 pastoor Andries van den Berg; Jim en Lucien Soulier; 
Ferry Soulier; Lei en Annie Durlinger-Moors;  
Johannes Bronckers en Jeannette-Bronckers-Beckers 
(jrd.) 

AL Wo  12 okt.  18.15 rozenkrans en aanbidding, gevolgd om 18.45 uur 
door H. Mis 

THJ Za  15 okt.    17.30 opgeluisterd door het kerkelijk zangkoor St. Jozef 
pastoor Andries van den Berg 

AL Za  15  okt . 19.00 voor alle eenzame mensen; voor kracht naar kruis 

AL Zo 16  okt.   10.00 opgeluisterd door Vocalgroup Alliance 
Ton Hellwig en zoon Marco; Gerda Cools en overl. 
familie 

THJ Zo 16  okt.  11.30 overl. zusters en familieleden van de Zusters onder 
de Bogen; pastoor Andries van den Berg; 
Jim en Lucien Soulier; Ferry Soulier 
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Parochie St. Anna-Lambertus en 
St. Theresia-St. Jozef 

Financiën: St. Anna-Lambertus 

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.043-3432929 

Maandag, woensdag, vrijdag 

9.00-12.30uur 

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

Uw bijdrage is welkom op: 
NL70 INGB 0679 8150 15 

Onder vermelding van: 

Kerkbijdrage St.Anna-Lambertus 

Stipendia:NL70I NGB 0679 8150 15 

t.n.v. St.Anna-Lambertus 

 

Gezamenlijk parochiekantoor: St. Anna-
Lambertus en St. Theresia-St. Jozef 

Financiën: St.Theresia-Jozef 
 

Dr. van Kleefstraat 12 
6217 JJ  Maastricht 
Tel. 043-3432929 
Maandag, woensdag, vrijdag 
9.00 – 12.30 uur 
Dinsdag- en donderdag 10.30 – 12.30 uur 
 

Kerkbijdrage St. Theresia-Jozefparochie: 

INGbank: NL84 INGB 0001 4861 00 t.n.v.  
R.K. St.Jozef en St.Theresiaparochie onder 
vermelding van Kerkbijdrage St. Theresia-
Jozefparochie 2022 
 
Stipendia en overige betalingen onder 
vermelding van het betreffende onderwerp: 
INGbank: NL84 INGB 0001 4861 00 t.n.v. 
R.K. St. Jozef en St. Theresiaparochie 
 

Mailadresen website: St. Anna-

Lambertus en St. Theresia-Jozef 

 

Mail:info.theresiamaastricht@gmail.com 

Website: 

www.theresiakerkmaastricht.nl 

Website: www.annalambertus.nl 
Email: post@annalambertus.nl 

FACEBOOK Onze parochie is ook op 

facebook: Sint Anna-Lambertusparochie 
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