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VOORWOORD
Tijd van komen, tijd van gaan...
Het einde van het kerkelijke jaar is nabij. De betrekkelijkheid van dingen, de
vergankelijkheid van alles wordt opnieuw in herinnering geroepen. Maar tegelijkertijd is
dat einde ook weer een begin.
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar horen we Jezus vanaf het kruis tegen de goede
moordenaar zeggen; “Vandaag nog zult gij met Mij zijn in het paradijs”. Zelfs de dood is
niet zomaar een einde, het is een doorgaan naar nieuw leven.
Op de eerste zondag van de advent ontsteken we dan met veel vertrouwen een kaars aan
de adventskrans. De eerste van de vier. Zo bereiden wij ons biddend en verlangend voor
op de geboorte van Christus onder ons. God blijft niet weg, Hij komt midden onder ons.
Christus is het Licht van de wereld! Het licht in onze duisternis, opdat de duisternis géén
duisternis meer is.
Zo is er hoop!
Van dit Licht heb ik willen getuigen in de afgelopen zes jaren als pastoor van de
Anna-Lambertusparochie. Dat heb ik heel graag gedaan. Het was een fijne tijd met
dierbare contacten met veel parochianen. Dank voor uw vertrouwen, hulp en gebed. Het
laatste halve jaar was ik ook – samen met kapelaan Nicholas – actief in de Sint
Jozefparochie en de Sint Theresiaparochie. Ook hier was ik graag bij de parochianen.
Maar door de benoeming van de bisschop wordt het anders.
Lees het allemaal verderop in dit blad (blz. 3). Maar het voornaamste, de zorg voor dat
Licht van Christus, wil ik heel graag doorgeven aan mijn opvolger pastoor René Schols.

Graag nodig ik u allen uit om de pastoorswissel en de installatie van de nieuwe pastoor
mee te vieren op zaterdag 26 november 2022 om 18.00 uur in de Sint Annakerk, Via Regia
100. Na afloop kunnen we elkaar treffen.
Deken John Dautzenberg
DE ROEP VAN JOEP
Soms gaan dingen heel gauw. Je bereidt je erop voor, je weet dat het komen gaat en
toch…opeens is het dan zover.
Ons baasje krijgt eervol ontslag, als pastoor van de Anna-Lambertusparochie. Alwéér,
denkt u misschien? Nou ja, ik weet dat er een groter plan aan ten grondslag ligt.
De vorming van vier grotere federaties is in volle gang en daarom worden de beschikbare
priesters anders ingezet. Ons baasje was feitelijk in drie federaties actief en dat schiet niet
echt op. Dat wordt nu dus anders. Eerst ging hij weg uit Oost en nu in West. Nou ja, echt
weg, wil ik niet zeggen. Voorlopig blijft hij nog helpen. En ik ben daar best blij mee, ik ga
graag mee naar de Anna! Prachtige kerk, lieve mensen!
Maar pas later realiseerde ik mij dat ik voortaan ook niet meer zal “roepen” in jullie
parochieblad.
Nog nadrukkelijker; dit is de allerlaatste “Roep van Joep”!
Tja, daar schrok ik zelf ook wel van. Ik moest even nadenken. Ik wil niet dramatiseren, dat
begrijpt u.
U kent mij inmiddels, ik zie altijd wel weer een lichtpuntje. En dat is er. Heus. Ik was zelf
heel blij verrast. Het is van groot belang dat we actuele thema’s van veel kanten uit
bezien. En –eerlijk is eerlijk– ik hoef geen blad voor de mond te nemen. Ik mag best “een
grote bek opzetten” en zeggen waar het op staat. In dat opzicht benijd ik mijn baasje niet.
Daarom blijf ik hem ook helpen en zal de “Roep van Joep” via andere kanalen te lezen zijn.
Maar belangrijker nog is hij die de pen overneemt. Heus, er is een nieuwe schrijver. Eerlijk
gezegd ken ik hem niet persoonlijk maar zijn naam klinkt vertrouwd; Renhuis, de
kerkmuis. Renhuis zal voortaan deze plek in het parochieblad vullen en u op zijn manier op
de hoogte houden van het wel en wee in en buiten de kerk. Renhuis spitst de oren en
krabbelt op zijn wijze. Laat u verrassen.
Ik heb me wel afgevraagd hoe dat moet tijdens de Heilige Mis. Of Renhuis ook meekomt
naar de kerk? Het zal mij benieuwen. Schrijvende honden bijten niet, dat weet ik zeker.
Maar schrijvende muizen…? We zullen het zien.
Dank, lieve lezers voor jullie interesse. Helpen jullie de nieuwe pastoor zoals jullie mijn
baasje geholpen hebben, dan komt het dik voor mekaar. Graag tot ooit,
D’r Joep

BRIEF VAN HET KERKBESTUUR
aan de parochianen van de parochies St. Anna-Lambertus, Sint Jozef en Sint Theresia,
aan de parochianen van de parochiefederatie Johannes Paulus II te Maastricht –West,
Beste parochianen,
Onder invloed van alle veranderingen om ons heen krijgt de voortschrijdende
herstructurering van de parochies in ons bisdom en in het bijzonder in ons dekenaat steeds
meer gestalte.
De contouren van de vier grote samenwerkingsverbanden in ons dekenaat worden
zichtbaar in de benoeming van de priesters en de afspraken van de kerkbesturen onderling
om te komen tot federaties of federaties in oprichting. Naast de herstructurering wordt er
gewerkt aan revitalisering opdat de Geest van Christus in ons en onze
geloofsgemeenschappen levend blijft.
In het verlengde van bovenstaand heeft onze bisschop, Mgr. H. Smeets, onze deken John
Dautzenberg eervol ontslag verleend als pastoor van de St. Anna-Lambertusparochie zodat
hij zich naast het pastoor-zijn van de Sint Servaasparochie beter kan richten op de
federatievorming in het centrum van Maastricht, de aankomende Heiligdomsvaart en het
bestuur van het dekenaat.
De parochies Sint Jozef en Sint Theresia zijn sinds het overlijden van pastoor Andries van
den Berg vacant geworden. Deze parochies worden weldra samen met de St. AnnaLambertusparochie, toevertrouwd aan de herderlijke zorg van pastoor René Schols, die
thans pastoor is van de parochiefederatie Johannes Paulus II. Samen met kapelaan
Nicholas, transeunt diaken Vincent (die later tot priester wordt gewijd) en de permanent
diakens Kees Bekker en Jos Valke zullen zij de pastorale zorg op zich nemen.
Kapelaan Nicholas blijft tevens kapelaan in de Sint Servaasparochie.
De kerkbesturen van de betrokken parochies zijn zich bewust van de impact van deze
veranderingen, en werken actief mee aan het samen vormgeven aan een nieuwe
toekomst. Het is een hoopvolle toekomst waarin zij samen met de priesters en de diakens
maar ook met u allen, parochianen, hun schouders willen zetten onder onze
geloofsgemeenschappen opdat het een levende kerkgemeenschap blijft en een
voedingsbodem biedt voor verdere ontwikkeling naar meer parochianen en andere
belangstellenden.

U wordt allen van harte uitgenodigd deel te nemen aan de pastoorswissel en de installatie
van pastoor Schols op zaterdag 26 november om 18.00 uur in de Sint Annakerk.
Na de heilige Mis is er gelegenheid om te feliciteren en kennis te maken met alle priesters
en de diakens. Deze bijzondere Heilige Mis wordt aan het begin van de advent gevierd, het
begin van het kerkelijk jaar, en wel met de parochianen van geheel Maastricht Groot West.
De parochianen van de parochiefederatie Johannes Paulus II zijn derhalve uitdrukkelijk ook
van harte uitgenodigd. De H. Mis in de St. Theresia-Jozefkerk komt op zaterdag 26
november te vervallen.
De Heilige Missen op zondag 27 november zullen in de parochiefederatie JP II en in de
Annakerk vervallen. Op zondag 27 november om 10.00 uur, zal pastoor Schols evenwel een
plechtige Mis opdragen in de Sint Theresia-Sint Jozefkerk waarbij de pastoor nog eens
bijzonder wordt voorgesteld aan deze geloofsgemeenschap. Na afloop is er gelegenheid
om elkaar te treffen in de sacristie.
Wij nodigen u allen van harte uit om deze plechtigheden en het nieuwe begin van het
kerkelijk jaar samen met ons te vieren. U bent allen van harte welkom.
Kerkbesturen Sint Anna-Lambertus, Sint Jozef en Sint Theresia
EXPOSITIE HEILIGE BARBARA IN SCHATKAMER VAN SINT SERVAAS
Op 4 december wordt het jubileumjaar van de oudste broederschap van Maastricht, de
broederschap Sint Barbara, afgesloten met een heilige Mis om 18.00 uur in de Sint
Servaasbasiliek. 550 jaar geleden was er in de archieven van Maastricht al sprake van
deze broederschap. In de kruisgangen van de basiliek is er een speciale expositie gewijd
aan de Heilige Barbara. De broederschap nodigt graag allen uit die naar Sint Barbara
vernoemd zijn. Op vertoon van hun officiële naam ontvangen zijn een mooie herinnering.
Barbara’s (met hun familie en vrienden) zijn van harte uitgenodigd om de expositie te
bezoeken en de heilige Mis mee te vieren. Zij kunnen zich melden op het Keizer Karelplein
6 om 16.45 uur. Daar zullen zij persoonlijk begroet worden. Welkom.
MAGISCH MAASTRICHT VRIJTHOF
Ook dit jaar zal de Sint Servaasbasiliek gedurende de decembermaand wederom haar
poorten openen en aansluiting zoeken bij het grote kerstevenement op het Vrijthof. Via
de lichttunnel kunnen de bezoekers de kerk binnenkomen. In de kerk wacht hen tal van
mogelijkheden om geloof, gebed en eerbied voor de Heer de ruimte te geven. Een huis
van gebed voor iedereen. Daarnaast is er zang en muziek en zijn er exposities in de
schatkamer en de kruisgang. Ook zijn er allerlei mogelijkheden om kinderen bij het
kerstverhaal te betrekken. Suppoosten die ons willen helpen om toezicht en uitleg te
geven zijn van harte welkom. Aanmeldingen en info bij parochiebureau@sintservaas.nl

ENERGIETOESLAG NIET ECHT NODIG???
Binnenkort komt er via de kerk een grote actie om de toeslag - die mensen ter
compensatie ontvangen- door te geven naar een goed doel dat er voor zorgt dat de
toeslag daar terecht komt waar hij echt nodig is.
Binnenkort meer informatie.

Parochiële 55+- activiteiten
Clusterparochies Sint-Anna/Lambertus & Sint-Theresia - Sint-Jozef

KERSTVIERING
Hierbij nodigen wij u uit voor een Kerstmiddag, welke gehouden zal worden in de parochiezaal
achter de St. Annakerk aan de Via Regia op:

DINSDAG 20 DECEMBER 2022
Aanvang: 14.00 uur

PROGRAMMA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ontvangst met koffie/thee
Sfeermuziek en samenzang
Kerstgedachte door kapelaan Nicholas Pethuru
Kerstverhaal door Dorry Hochstenbach
Pauze met koffie/thee en kerstkrans
Sfeermuziek en samenzang
Kerstverhaal door Will Wintjens
Kerstwens door pastoor René Schols
Afsluiting

Voor deelname aan deze middag wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.
In verband met “koffie/kerstkrans” gaarne vooraf telefonisch aanmelden
tot uiterlijk 16 december – bij het parochiebureau:
tel. 3432929 ma-wo-vr: 9.00-12.30 uur, di-do: 10.30-12.30 uur

HEER HERINNER U DE NAAM VAN:
Annie Heunen-Heijmann
Elly Uiterwijk Winkel-Roomer
Sint Anna-Lambertusparochie
HEILIG DOOPSEL
Lizz Cheret
Davi Salden

13-11-2022
20-11-2022

81 jaar overleden 16 oktober
88 jaar overleden 1 november

Sint Anna-Lambertusparochie
Sint Anna-Lambertusparochie

PAROCHIEBLAD VIA MAIL ONTVANGEN
U zult het ook wel gemerkt hebben, alles wordt duurder!
Zo ook het drukken van het parochieblad en de postzegels die nodig zijn om dit, in
sommige gevallen, te versturen.
Om die kosten te beteugelen wil wij u vragen ons uw mailadres door te geven, zodat u het
parochieblad in het vervolg via de mail kunt ontvangen en lezen.
U kunt uw mailadres doorgeven via post@annalambertus.nl of
info.theresiamaastricht@gmail.com of met het contactformulier op de website:
www.annalambertus.nl en www.theresiamaastricht.nl
Vermeld naast uw mailadres ook uw naam en adres, zodat wij onze administratie goed
kunnen bijwerken en u het parochieblad zoveel als mogelijk digitaal kunnen bezorgen.
AKTIE KERKBALANS
Aktie Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de christelijke kerkgenootschappen in
Nederland. Zij doen elk jaar een beroep op de leden van de geloofsgemeenschappen, dus
op u, parochianen, voor een financiële bijdrage aan de eigen plaatselijke kerk. De actie
vindt plaats van 14 t/m 28 januari 2023.
De kerk krijgt geen subsidie. Onderhoud van het gebouw, de hoge energiekosten, maar
ook het personeel en missionaire en maatschappelijke projecten kosten geld. Daarom is er
de Actie Kerkbalans.
Mogen we ook op uw steun rekenen?
LET OP: voor de parochianen van de St. Theresia-Jozef parochie is er een nieuw
bankrekeningnummer beschikbaar INGbank: NL84 INGB 0001 4861 00 t.n.v. R.K. St.
Jozef en St. Theresiaparochie.
De oude bankrekeningen worden per 15 december opgeheven.

CONCERT UNIVERSITEITSORKEST
Op vrijdag 25 november a.s. zal er om 20.00 uur in de St. Annakerk een concert van het
Universiteitsorkest plaatsvinden. Zij spelen o.a. Symfonie nr. 2 van Ludwig van Beethoven,
de Boheemse suite van Dvorak.
Voor meer informatie en toegangskaarten à € 15,00 (studenten € 7,50)
zie www.um-orkest.nl.
UITVOERING MESSIAH DOOR KOOR EN ORKEST AD MOSAM BAROK
Op zaterdag 17 december om 14.30 uur wordt in de St. Annakerk de Messiah van Händel
uitgevoerd door koor en orkest Ad Mosam Barok o.l.v. Huub Ehlen.
Toegangskaarten à € 36,00 zijn te verkrijgen via de balie van Theater aan het Vrijthof.
MIDWINTERCONCERT DOOR HARMONIE SINT PETRUS EN PAULUS
Zondag 18 december vindt voor het eerst sinds 2019 weer het traditionele
Midwinterconcert van Harmonie St. Petrus & Paulus Wolder in de St. Annakerk plaats.
Dit jaar al om 13.30 uur vanwege de WK-Finale voetbal later die middag. Het jeugdorkest
opent als voorprogramma om 13.00 uur o.l.v. Loek Smeijsters met kerstliederen.
Vervolgens is dan de echte start voor de melodische percussiegroep o.l.v. Paul Schrader,
waarna het harmonieorkest o.l.v. Matty Cilissen het hoofdprogramma vormt. De
harmonie speelt onder andere de Tweede Hongaarse Rapsodie van Liszt en Toccata en
Fuga van Bach. En natuurlijk diverse kerstliederen met zang van de Letse tenor Raimonds
Linãjs.
Entree: vrije gave
NIEUWJAARSTREFFEN ST. ANNA-LAMBERTUS en ST. THERESIA_JOZEF PAROCHIE
ZONDAG 8 JANUARI 2023
Na de mis van 10.00 uur in de St. Annakerk is er in de Annazaal voor iedereen gelegenheid
elkaar het beste voor het nieuwe jaar te wensen.
U bent van harte welkom!
STIPENDIA
De kosten om een H. Mis te laten lezen worden in 2023 niet verhoogd. Voor een H. Mis in
het weekend bedragen de kosten € 27,50

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

Datum
Za 26 nov.18.00

THJ
THJ

Za 26 nov. 17.30
Zo 27 nov. 10.00

THJ
AL

Zo 27 nov. 11.30
Wo 30 nov.18.15

THJ

Za 03 dec 17.30

AL

Zo 04 dec 10.00

AL

Wo 07 dec 18.15

THJ

Za 10 dec 17.30

AL

Zo 11 dec 10.00

Intenties
eerste zondag van de Advent
plechtige Heilige Mis b.g.v. de installatie van
pastoor R. Schols
opgeluisterd door kerkelijk zangkoor St. Jozef
pastoor Andries van den Berg
Jim en Lucien Soulier; Ferry Soulier;
Babs Weijenberg (jaard.)
deze H. Mis vervalt
eerste zondag van de Advent
plechtige Heilige Mis, kennis maken met pastoor R.
Schols.
opgeluisterd door Vocalgroup Alliance
José en Tjitske Nijst-Hoogland; Ton Hellwig en zoon
Marco
deze H. Mis vervalt
rozenkrans en aanbidding, gevolgd om 18.45u door
H. Mis
opgeluisterd door: Lot Huynen, panfluit en Marlies
Gijsen, piano
pastoor Andries van den Berg; Frans Sondeijker;
overl. Zusters en familieleden van de Zusters Onder
de Bogen; Ton en Jessie Hermans-Schuimer;
Jim en Lucien Soulier; Ferry Soulier; Hugo Bollen;
Harrie Bos (8e jaard.); Leny van Deurse-Ritchi
opgeluisterd door orgelmuziek
Sjeng en Annie Rompelberg-Janssen; Theo en Fien
Daalmans-Lemmens; Ton Hellwig en zoon Marco
rozenkrans en aanbidding, gevolgd om 18.45u door
H. Mis
Annie en Pierre Ploumen-Schillings; Jim en Lucien
Soulier; Ferry Soulier
opgeluisterd door koor Ascension
ouders Leseur-Jansen; Ton Hellwig en zoon Marco
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AL

Wo 14 dec 18.15

THJ

Za 17 dec. 17.30

AL

Zo 18 dec. 10.00

AL
AL

Ma 19 dec. 19.00
Wo 21 dec 18.15

THJ

Za 24 dec 18.30
kerstavond

AL

Za 24 dec 20.30
kerstavond

AL

Zo 25 dec 10.00
1e kerstdag

THJ

Zo 25 dec 11.30
1e kerstdag
Ma 26 dec 10.00
2e kerstdag

AL

rozenkrans en aanbidding, gevolgd om 18.45u door
H. Mis
opgeluisterd door kerkelijk zangkoor St. Jozef
pastoor Andries van den Berg; Overl. Zusters en
familieleden van de Zusters Onder de Bogen; Jim en
Lucien Soulier; Ferry Soulier
opgeluisterd door orgelmuziek
Ton Hellwig en zoon Marco; Gerda Cools en overl.
familie; Martha Bastiaens-Kromjong en Jo
Bastiaens; 2de jaard. Pierre Korpershoek
Boeteviering
rozenkrans en aanbidding, gevolgd om 18.45u door
H. Mis
opgeluisterd door kerkelijk zangkoor St. Jozef
pastoor Andries van den Berg; Gerda en Willy
Reinders-Notermans; Mayke en Frans en Wevers-van
Caubergh; Adolphine, Mitty en Finy en
Hochstenbach; Leny van Deurse-Ritchi; Ben, Annie,
Jos, Mart en Yvonne Hermans;
Marie-José, Jacqueline en Gusta Veldkamp;
Hugo Bollen; Jim en Lucien Soulier; Ferry Soulier;
Overleden ouders Beaulen-Schipper en overl. ouders
Gense-Gerardu; overl. ouders Hermse-Mertens en
overl. ouders Buijs-Nicolaes
opgeluisterd door Vocalgroup Alliance
zesw. Elly Uiterwijk Winkel-Roomer; jaard. Jan
Uiterwijk; Trees en Theo Hochstenbach-Schellinx;
Huub en José Salemans-Straatman; Hans Koch
opgeluisterd door koor Ascension
José en Tjitske Nijst-Hoogland; oud-pastoor Giel
Hommes; Sjeng en Annie Rompelberg-Janssen;
Theo en Fien Daalmans-Lemmens; Ton Hellwig en
zoon Marco; Jrd. Wielie de la Haye; Willem
Lodewijk Vincentie; Bob Hering
Jim en Lucien Soulier; Ferry Soulier
opgeluisterd door orgelmuziek
grootouders Jansen-Lepage; Ton en Jessy HermansSchuimer
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THJ
AL
THJ
AL
AL

THJ

Ma 26 dec 11.30
2e kerstdag
Wo 28 dec 18.15
Za 31 dec 17.30
oudejaarsavond
Za 31 dec 19.00
oudejaarsavond
Zo 01 jan 10.00
nieuwjaarsdag

AL

Zo 01 jan 11.30
nieuwjaarsdag
Wo 04 jan 18.15

THJ

Za 07 jan 17.30

AL

Zo 8 jan 10.00

AL

Woe 11 jan 18.15

THJ
AL

Za 14 jan 17.30
Zo 15 jan 10.00

AL

Wo 18 jan 18.15

THJ
AL

Za 21 jan 17.30
Zo 22 jan 10.00

rozenkrans en aanbidding, gevolgd om 18.45u door
H. Mis
opgeluisterd door kerkelijk zangkoor St. Jozef
Jim en Lucien Soulier; Ferry Soulier
opgeluisterd door orgelmuziek
opgeluisterd door orgelmuziek
Sjeng en Annie Rompelberg-Janssen; Theo en Fien
Daalmans-Lemmens; Ton Hellwig en zoon Marco

rozenkrans en aanbidding, gevolgd om 18.45u door
H. Mis
pastoor Andries van den Berg; Hugo Bollen; Leny
van Deurse-Ritchi; Jim en Lucien Soulier; Ferry
Soulier
opgeluisterd door koor Ascension
ouders Leseur-Jansen; Ton hellwig en zoon Marco
rozenkrans en aanbidding, gevolgd om 18.45u door
H. Mis
Jim en Lucien Soulier; Ferry Soulier
opgeluisterd door Vocalgroup Alliance
Gerda Cools en overl. familie; Ton Hellwig en zoon
Marco
rozenkrans en aanbidding, gevolgd om 18.45u door
H. Mis
opgeluisterd door kerkelijk zangkoor St. Jozef
opgeluisterd door orgelmuziek
Marta Bastiaens-Kromjong; Jo Bastiaens; Ton
Hellwig en zoon Marco
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Wij wensen alle parochianen een zalig kerstfeest met de vreugde van het goddelijk Kind in
het hart. Samen willen wij die vreugde delen in de liturgie in onze parochiekerken en in
onze gemeenschappen door diaconia en katechese voor jong en oud. Moge het zo een
gezegend Nieuwjaar worden met gezondheid en vrede voor allen.
pastoor Schols,
deken Dautzenberg,
kapelaan Nicholas,
diakens Vincent, Jos en Kees
zuster Johanna,
kerkbestuursleden, kosters en vrijwilligers.
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Parochie St. Anna-Lambertus en
St. Theresia-St.Jozef

Financiën: St. Anna-Lambertus

Tot 26 november 2022
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
9.00-12.30 uur

Met ingang van 26 november 2022
Pastoor R. Schols
pastoor@jpmaastricht.nl
06-51586223
Kapelaan N. Pethuru
Pastorie St. Anna-Lambertus
Dr. van Kleefstraat 12
Tel. 043-3432929

Uw bijdrage is welkom
op:
NL70INGB 0679 8150 15
Onder vermelding van:
Kerkbijdrage St.Anna-Lambertus
Stipendia: NL70INGB 0679 8150 15
t.n.v .St. Anna-Lambertus

Gezamenlijk parochiekantoor: St. AnnaLambertus en St. Theresia-St. Jozef

Financiën: St. Theresia–St. 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. AnnaLambertus en St. Theresia-St. Jozef
Mail: info.theresiamaastricht@gmail.com
Website: www.theresiakerkmaastricht.nl
Website: www.annalambertus.nl

Email: post@annalambertus.nl
FACEBOOK Onzeparochie is ook op
facebook: Sint Anna–Lambertusparochie
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