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LACH JIJ, PALJAS?
Lach jij, Paljas?
Ja, Paljas lacht. Paljas is de clown. En de clown lacht, want een clown moet lachen.
Daarvoor heeft zijn publiek betaald. En als Paljas al ooit moet huilen omdat
iemand hem keihard op zijn hoed houwt, of omdat hij ontdekt dat zijn
echtgenote, Colombina, hem bedriegt – dan wekken zijn tranen nog heviger dan
zijn lach de lachlust van zijn publiek.
Paljas is gedoemd om op aller lachspieren te werken. Zijn talent is zijn demon.
De mensen hebben Paljas nodig om in hem hun eigen onmacht, hun eigen
belachelijkheid te projecteren en daar metaalhard om te schateren.
Ja Paljas: jij moet lachen.
Jij moet de zwaarte van het mensenlot weglachen….
Lijkt de carnavalist op Paljas?
Jazeker. Ook de carnavalist maskeert zijn gezicht.
Lang niet altijd met schmink of met een masker. Wel met een lach, geluidloos of
luidruchtig. Met de lach die collectief verplicht is, ongeacht jouw persoonlijk
levensgevoel van het moment.
Op zich hoeft dat niet fout te zijn. Soms is het goed dat een mens zich voegt
binnen een gemeenschappelijke vrolijkheid. Dat kàn jou optillen.
Maar het dalen, daarna, terug in het dal van je alledaagse werkelijkheid, valt vaak
nogal tegen.
Ware humor is n.l. toch even iets anders dan met z’n allen lachen en leut trappen.
Humor is niet: het leven, en ook jezelf maskeren en er vervolgens een schater op
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loslaten.
Humor is: het leven in al z’n grootsheid maar tegelijk in al z’n misère in de ogen
zien – en dan hartgrondig kunnen lachen, zelfs dwars door tranen heen.
Sommige carnavalisten zijn daartoe bij machte. Die hebben de ware geest.
Voor hen is het vijfde seizoen verbonden met de andere vier, met de adem van
het totale jaar.
Er zijn er evenwel ook (en hun aantal is groeiende) die het vijfde seizoen met de
deegroller van hun zelfverberging uitsmeren over alle jaargetijden.
Nou – we weten wat er met deeg gebeurt dat je eindeloos probeert uit te rollen
over een steeds groter vlak. Dat scheurt, breekt en valt in onsamenhangende
slierten uiteen. Het lachen wordt hol; het gezicht wordt craquelé. Paljas z’n
schmink loopt door elkaar….
Lach je nog, Paljas?
Of begin je te beseffen dat onder ons dansen en springen een vulkaan borrelt en
rispt: de vulkaan van Europa’s moeheid en gebrek aan ruggegraat? Ik zie je voor
me, terug in je kleedkamer.
Afgeschminkt. Je gezichtshuid kalmerend met een daartoe geëigende olie.
Je kijkt in de spiegel.
Plotseling voel je je eigen blik.
Je ziet jezelf in de ogen. Je schrikt. Ben ìk dat, dat bange jongetje?
Het jongetje dat in de gaten heeft dat vluchten niet meer gaat?
Daar is Colombina, nog niet afgeschminkt. Koolzwarte straaltjes lopen over haar
pancake. Ze schrikt van jouw naakte blik. Omwolkt door de kartonnige geur van
schmink vermengd met zweet komt ze achter je staan. Sjeng aon de geng! roept
ze met een in nicotine gedrenkte stem. Maar jouw naar haar hand zoekende hand
weet ze routineus te ontwijken.
‘Schuilen bij elkaar’, de remedie die Annie M.G. Schmidt ooit opperde, werkt ook
niet meer.
Wat doe je, Paljas?
Ga je de komende veertig dagen beginnen aan je zoektocht, de tocht naar Hem
die je niet zou zoeken als je Hem al niet gevonden had? Ik bedoel: de Bron van
ons allen en van alles wat in puurheid tot leven is geroepen?
Lach je Paljas?
Straks, als het Pasen wordt?
Als de dood het leven baart?
En daardoor zijn angel verliest?
A. van den Berg
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... schuilen bij elkaar?...
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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,
elk op zijn eigen manier.
Johannes, vol gevoel, ziet en gelooft.
Petrus probeert te begrijpen, vergeefs:
Dat komt pas later, na vijftig dagen.
En dan die derde, een vrouw.
Maria van Magdala, zij weet,
want zij heeft 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 Felicia Dekkers uiting aan de subtiele weg van het
geloof. Ieder heeft zo zijn eigen weg; de leerlingen en ook wij.
Pasen laat niemand koud, ook al duurt het soms lang.
Gun jezelf de tijd om tot geloof te komen. Wil voelen, begrijpen, luisteren…
de Heer, jouw Heer, leeft.
Zet je hart wijd open voor die boodschap van leven.
Mede namens depastoor A. van den Berg en kapelaans Garcia en Austin,
katechiste Katja Tijssens en de leden van het kerkbesturen wens ik u allen een
zalig Paasfeest toe.
Deken John Dautzenberg
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De Roep van Joep
Eigenlijk....een woordje dat je vaker hoort en zo veelzeggend is. Het zegt veel
over de twee kanten van het leven. Want eigenlijk word ik zelden zo gretig
uitgelaten als de laatste maanden. Het lijkt erop alsof iedereen blij met me is.
De coronacrisis, maar zeker de avondklok, zorgen ervoor dat mensen blij zijn dat
ze naar buiten kunnen, ja zelfs mogen. Overdag valt het mee maar 's avonds
vooral. Als een stevig alibi loop ik naast mijn baasje - of naast degene die dit
overneemt - door de stille straten van onze stad. Het is een weldadige rust, ik
kan het niet ontkennen. Behalve een verdwaalde wandelaar mét hond of een
enkele pizzakoerier is het stil. Heel stil, ja ook pijnlijk stil. Het gesloten theater,
de donkere ramen bij de restaurants, de dichtgetimmerde zaken, de overvolle
afvalbakken, de verloren mondkapjes op het trottoir...het schuurt.
Ja, eigenlijk is de rust weldadig maar de reden van die stilte is verontrustend.
De stilte brengt echter ook bezinning. Dat zie ik ook. In de kerk, in de
kapelletjes, het online rozenkrans-bidden...het wordt eigenlijk van veel kanten
ondersteund . Mijn baasje doet dat rozenkransgebed om 20.45 uur samen met
zijn collega's. Dat is al fijn. Maar bovendien hoor ik dat heel wat mensen
meebidden, intenties opgeven of gewoon liken. Soms is een klein teken al
veelzeggend. De intenties liegen er niet om; er is veel nood, zorg en onrust.
Ik heb eigenlijk mijn leven lang al anders tegen het leven aan
gekeken. Waar jullie, mensen, enorm druk over doen, is voor mij - en voor veel
dieren - minder interessant, ja zelfs onbeduidend. Wat er eigenlijk echt toe
doet is dat je geborgen bent, voedsel hebt en elkaar bijstaat.
Ik herken me in de rust die over onze stad is neergedaald. Het relativeert. Ik
hoop dat het ook weer spoedig tot méér leven leidt maar hoop nog méér dat jullie
die rust kunnen vasthouden. De quarantaine en de avondklok zijn er niet zomaar.
Probeer het beste uit de rust te halen.
De veertigdagentijd is eigenlijk een quarantaine (quarante giorni) om er straks,
met Pasen, fris en dankbaar uit te komen. Het blijft niet Goede Vrijdag…het
wordt Pasen.
God doet eigenlijk grote dingen! Nee, niet eigenlijk…feitelijk!!!
Zalig Pasen, d'r Joep
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23-04-1956 St. Anna-parochie 65 jaar 23-04-2021
In 1955 kreeg Louis Claessens de opdracht een nieuwe parochie met een eigen
kerk in Maastricht-West op te richten. Dit vanwege het feit dat de St.
Lambertusparochie steeds verder werd uitgebreid vanwege nieuwbouw. Een deel
van de nieuwe parochie behoorde voorheen tot de St. Lambertusparochie.
De naam was snel gevonden: de parochie lag bij het St. Annadal ziekenhuis, het
werd dus de St. Annakerk met daarbij de St. Anna-parochie.
Al snel werd er een noodkerk neergezet, ongeveer op de plaats waar nu de flat
van de Dr. van Kleefstraat staat, achter de huidige pastorie.
Op 23 april 1956 werd de parochie St. Anna officieel gesticht en werd van de
noodkerk gebruik gemaakt. Deze kerk werd heel druk bezocht.
Om geld voor de bouw van een kerk bij elkaar te krijgen werd “actie M5”
gehouden.
In Maastricht zouden 5 nieuwe kerken gebouwd gaan worden (Anna, Christoffel
Caberg, Christus’ Hemelvaart Pottenberg, Nazareth en Mariaberg). Met een bus
gingen parochianen van deze parochies op diverse zondagen in het hele bisdom
loten aan kerken verkopen. Zo ontstond er een startkapitaal. Ook schonken
parochianen geld voor bijvoorbeeld een altaar en doopvont.
Op 14 juli 1963 werd de eerste steen voor de nieuw te bouwen kerk gelegd door
Mgr.van Odijk. Ook werd toen met de bouw van de pastorie gestart. Alles van de
handvan architect Boosten. Aannemer was de firma Smeets, uit de parochie.
Op 27 juli 1964 werd de kerk ingezegend en de noodkerk gesloten. Deze laatste
heeft nog jaren gestaan en werd gebruikt door sportverenigingen, de scouting en
diverse andere organisaties.
In de loop van de jaren is er nogal wat veranderd in de kerk. Het marmeren altaar
dat op trappen stond, werd vervangen door een mobiel altaar en de trappen
werden verwijderd. Jaren later werd het altaar uit de St. Lambertuskerk hier
geplaatst.
Het tabernakel vond een plaats in de muur tussen altaar en sacristie.
Pastoor Claessens heeft altijd hulp van kapelaans gehad, o.a. Tetteroo, Buschman
en niet te vergeten kapelaan Quekel.
Eind jaren 60 van de vorige eeuw werd gestart met beat-missen; uit heel
Maastrichten de Belgische omgeving kwamen mensen, jong en oud, hier naar toe.
Nachtmissen waren propvol, tot op de trappen naar het altaar zaten jongeren!. Er
werd een jongerenkoor opgericht, dat nu onder de naam Alliance nog altijd in de
kerk actief is. De vieringen waren eigentijds, waardoor er altijd mensen bleven
komen.
In 1981 nam Claessens afscheid van zijn parochie.
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Hij werd opgevolgd door Pastoor Jan-Pieter Janssen, die het werk van Claessens
voortzette. Hij zette diverse werkgroepen op, er werden vrijwilligers voor allerlei
taken gevraagd, er kwamen lectoren en bouwde het eigentijdse karakter verder
uit.
De kerk, met zijn geweldige akoestiek, werd naast voor de eredienst, ook
gebruikt voor culturele activiteiten, zoals concerten van o.a. de Maastrichter
Staar, Harmonie St. Petrus en Paulus, gastkoren als ook voor bijvoorbeeld
diploma-uitreiking van Hogeschool Zuyd.
In 1995 is de St. Annaparochie samengegaan met de St. Lambertusparochie en
heette voortaan St. Anna-Lambertusparochie. Dit vanwege de sluiting van de
Lambertuskerk. Het beeld van St. Lambertus staat nu in de Annakerk.
Er werden plannen gemaakt om een parochiezaal te realiseren.
In 2000 nam pastoor Janssen afscheid en werd deken Hanneman ook
pastoor van de St. Anna-Lambertus. Er werd een personele unie gevormd met de
St. Servaasparochie. Pastoor-deken Hanneman werd altijd bijgestaan door een
kapelaan, meestal vers van het seminarie. De parochiezaal werd gerealiseerd in
2002. In 2012 vond Koor Ascension zijn thuisbasis in de Anna-Lambertusparochie.
In 2016 is pastoor-deken Hanneman overleden en opgevolgd door pastoor-deken
Dautzenberg. Samen met kapelaan Henyer Garcia en kapelaan Austin vormen zij
het pastoraal team.
In de loop van al die jaren is het kerkbezoek flink geminderd; in 2018 is in de
kerk de Lambertuskapel gerealiseerd. Een ruimte waar plaats is voor ongeveer 40
personen, waar in een intiemere sfeer een mis kan worden opgedragen.
In de huidige coronatijd is het leeg in de kerk; 30 personen waar er 600 met
gemak passen. Niet dat de kerk voor corona zo vol was, maar ter vergelijking.
Wel wordt de kerk in deze tijd gebruikt voor andere, sociale doeleinden. De
huisartsenpraktijk verzorgt er de griep- en coranavaccinatie omdat het in hun
praktijk niet corona-proof te realiseren is. Ook het stemmen voor de
verkiezingen, dat normaal in de Annazaal plaatsvindt, vindt in maart in de kerk
plaats.
In 2020 is besloten dat de parochies in Maastricht-West meer gaan
samenwerken.
Dat heeft in eerste instantie geleid het ‘ontbinden’ van de samenwerking met
St. Servaas en tot een innigere samenwerking met de St.Theresia/St. Jozef
parochie.
Sinds dit jaar brengen we een gezamenlijk parochieblad uit en er komt binnenkort
een gezamenlijke website.
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De Sint Anna-Lambertusparochie bestrijkt een groot gebied en is een levendige
parochie. In de samenwerking met de omliggende parochies in Maastricht West
ligt de uitdagende taak om samen Christus present te stellen. Daar willen we
graag mee verder gaan. De coronamaatregelen nopen ons tot een bescheiden
herdenken tijdens de eucharistieviering op zondag 25 april 2021.
Huisbezoek
Het persoonlijk contact blijft belangrijk. Dat ervaren we in deze coronatijd heel
indringend. Huisbezoek is altijd al een sterke pijler geweest in het parochieleven.
De priesters en diaken, alsook de bezoekgroep van de parochie willen graag
contact onderhouden. Maak gerust een afspraak direct of via het
parochiekantoor.
Kruisweg bidden
De kruisweg is een gebed dat ons helpt te zien dat God in Jezus ons op een unieke
manier bemint. In Jezus lijden en dood wordt Gods grenzeloze liefde zichtbaar.
Is dat niet de uitdaging voor élke christen: durven vertrouwen op de liefdevolle
God die in ons leven wil binnentreden? Want God is liefde en heeft Hij dat op een
onnavolgbare manier getoond door ons zijn Zoon te geven. De liefde van God heeft
in Hem een gezicht en een hart gekregen. Vanaf zijn geboorte in een stal
tot aan zijn dood aan een kruis, maakt Jezus duidelijk wie God voor mensen wil
zijn: één en al mensenliefde God! Maar in de ogen van de Gekruisigde Gods liefde
ontdekken vraagt méér geloof.
Toch ligt daar onze redding. Wat voor niet-gelovigen op een mislukking lijkt, is
voor christenen immers een bron van nieuw leven. Iedereen die met een gelovig
hart naar het kruis van Jezus kijkt en er Gods liefde in ontdekt, zal 'opnieuw
geboren worden' (Joh 3,3) en een onuitputtelijke vreugde vinden. En hoe meer we
naar dat kruis kijken en hoe langer we één proberen te worden met de
Gekruisigde, hoe sterker we ons van die liefde bewust zullen worden.
Het sterven van Jezus neemt alle twijfel weg: God houdt van ons op een unieke en
persoonlijke manier! De vraag blijft echter: Wat doen we met die liefde? Want
als we geloven dat God van ons houdt, zal dat aan ons ook te zien moeten zijn!
De kruisweg gebed nodigt ons uit de genade van het kruis te laten doordringen
tot in het diepste binnenste van je hart. Hopelijl mogen we ontdekken dat het je
'nieuw' maakt en 'redding' brengt! Dan kan het een bron van hoop zijn, ook
wanneer het leven tegenzit. Want in de schaduw van het kruis wordt Gods hart
zichtbaar!
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Iedere vrijdag in de veertigdagentijd zal de Kruisweg gebeden worden in de Sint
Anna-Lambertus parochie om 15.00 uur. Samen trekken we biddend en
overwegend langs de veertien staties.
Ook is er in deze periode méér gelegenheid om je geestelijk leven op orde te
brengen. De priesters ontvangen u graag voor een persoonlijk (biecht-)gesprek.
Maak gerust een afspraak!
VASTENACTIE
Sint Anna-Lambertus parochie voor priester Marc Hooijschuur in Bonaire
Heel blij en dankbaar ben ik met het aanbod van de Sint Anna-Lambertusparochie
om de opbrengst van de Vastenactie dit jaar te besteden aan de minderbedeelden
op het eiland Bonaire waar ik sinds kort werkzaam ben als pastoor. Ik heb nu al
gemerkt dat er hier veel meer aan de hand is dan een zon die schijnt en mensen
die er komen chillen. Misschien weet u dat ik naast pastoor ook “de pater” ben
hier in de gevangenis. Een nieuwe wereld is er voor mij opengegaan toen ik daar
aan de slag ben gegaan. Je ontmoet er voornamelijk mannen maar ook vrouwen die
“de grens zijn overgegaan”. Je aanhoort de verhalen over hun leven, die vaak
getekend worden door afwezigheid van opvoeders, door afwijzing en geweld.
Omdat Bonaire maar een klein eiland is, kom je ook al snel in aanraking met hun
familie en vrienden. Soms zijn er echt schrijnende situaties, waarin zelfs mensen
met de allerbeste wil van de wereld geen schijn van kans maken. Niet dat ik hier
trouwens recht praat wat krom is noch ga ik hier op dit eiland wonderen
verrichten, maar met de opbrengst van de Vastenactie wil ik graag met name de
kinderen die steeds weer “als laatste in de rij moeten aansluiten” een extraatje
geven, in de vorm van kleding of schoolgerei. Ik wil de vrouwen die er vaak alleen
voor staan met hun kinderen wat geld geven waardoor ze eindelijk dat kunnen
kopen waar ze al zolang tegenaan hikken: een huishoudelijk apparaat, nieuw
beddengoed, poetsmateriaal. Ik besef dat het pleisters zijn, maar ze verzachten
en zijn tekenen dat wij als Kerk de pijn van de mensen hier niet negeren maar
serieus nemen, voor zover dat in ons vermogen ligt. Ik dank u dat ik door uw
bijdrage in die zin mijn werk als pastoor en als “de pater” hier op het eiland kan
doen. Dat God uw leven met zijn zegen mag begeleiden. Een mooie
veertigdagentijd toegewenst aan u allen en alle goeds.
Pastoor Marc Hooijschuur
U kunt uw bijdrage ook overmaken naar: NL70INGB0679815015 o.v.v.
Vastenactie Marc Hooijschuur
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AANMELDEN VOOR HET BIJWONEN VAN DE H. MISSEN IN DE SINT
ANNA-LAMBERTUS PAROCHIE
Door de corona-maatregelen zijn wij genoodzaakt de gegevens van alle
kerkbezoekers bij te houden.
U kunt u aanmelden op woensdag, donderdag en vrijdagochtend van 10.00 – 12.00
uur via 043 – 3432814
VERKIEZINGEN 17 MAART
i.v.m. het stemmen in de kerk zal er op 17 maart geen Rozenkrans en geen H. Mis
zijn.
KERKDIENSTEN SINT ANNA-LAMBERTUS
Van zondag 7 maart t/m 18 april 2021

Zondag 7 maart: 3e zondag van de veertigdagentijd
10.00 H. Mis met orgelmuziek
Ton Helwig en zoon Marco; overl. Ouders Jacq en Mien Peters-Poels;
Sjeng en Annie Rompelberg-Janssen;
Theo en Fien Daalmans-Lemmens; voor de bewoners van de Röntgenstraat
Woensdag 10 maart
18.30 Aanbidding en Rozenkrans
19.00 uur H. Mis
Voor de intenties van de biddende moeders;
Vrijdag 12 maart
15.00 Kruisweg
Zaterdag 13 maart
19.00 vooravondmis
Voor de bewoners van de Acht Zaligheden;
Zondag 14 maart 4e zondag van de veertigdagentijd
10.00 H. Mis met orgelmuziek
Ton Hellwig en zoon Marco; Gerda Cools en overleden familie;
voor de bewoners van de Aert van Trichtweg;
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Woensdag 17 maart
Vandaag is er geen Rozenkransgebed en geen H. Mis i.v.m. het stemmen in
de kerk voor de verkiezingen.
Vrijdag 19 maart
15.00 Kruisweg
Zaterdag 20 maart
19.00 Vooravondmis
Voor de bewoners van de Ambachtsweg;
Zondag 21 maart 5e zondag van de veertigdagentijd
10.00

H. Mis met Combo Vocalgroup Alliance
Ton Hellwig en zoon Marco; Sjeng en Annie Rompelberg-Janssen; Theo en
Fien Daalmans-Lemmens; voor de bewoners van de André Severinweg;

Woensdag 24 maart
18.30 Aanbidding en Rozenkrans
19.00 uur H. Mis
Voor de intenties van de biddende moeders;
Vrijdag 26 maart
15.00 Kruisweg
Zaterdag 27 maart
19.00 Vooravondmis
Voor de bewoners van de Antoon van Elenstraat;
Zondag 28 maart
PALMZONDAG
10.00 H. Mis
Ton Hellwig en zoon Marco; ouders Leseur-Jansen;
voor de bewoners van de August Flamantstraat;
Maandag 29 maart
19.00 Boeteviering
Woensdag 31 maart
18.30 Aanbidding en Rozenkrans

11

19.00 uur H. Mis
Voor de intenties van de biddende moeders;
Donderdag 1 april
WITTE DONDERDAG
19.00 Herdenken Laatste Avondmaal
Ouders Leseur-Jansen;
Vrijdag 2 april
GOEDE VRIJDAG
1500 Herdenken lijden en sterven van de Heer;
Zaterdag 3 april
PAASZATERDAG
19.00 Paaswake met orgelmuziek
Voor de bewoners van de Bastionstraat;
Zondag 4 aprilEERSTE PAASDAG
10.00 H. Mis met Combo van Vocalgroup Alliance
Ton Hellwig en zoon Marco; Stg. Jan en Jacqueline Huisinga-Claes; Gerda
Cox; Sjeng en Annie Rompelberg-Janssen; Bèr Busard;Theo en Fien
Daalmans-Lemmens; Henk en Mia Witteveen-Robeerst;
voor de Bewoners van de Brandenburgerweg;
Maandag 5 april
TWEEDE PAASDAG
10.00 H. Mis met orgelmuziek
Uit dankbaarheid;
Woensdag 7 april
18.30 Aanbidding en Rozenkrans
19.00 uur H. Mis
Voor de intenties van de biddende moeders;
voor de overleden vrijwilligers van onze parochie;
Zaterdag 10 april
19.00 Vooravondmis
Voor de bewoners van de Brouwersweg;
Zondag 11 april 2e zondag van Pasen
10.00 H. Mis
ouders Leseur-Jansen; Ton Hellwig en zoon Marco;
Gerda Cools en overleden familie;
voor de bewoners van de Christiaan Sterckstraat;
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Woensdag 14 april
18.30 Aanbidding en Rozenkrans
19.00 uur H. Mis
Voor de intenties van de biddende moeders;
Zaterdag 17 april
19.00 Vooravondmis
Voor de bewoners van de Clavareaustraat;
Zondag 18 april 3e zondag van Pasen
10.00 H. Mis met orgelmuziek
Ton Hellwig en zoon Marco; Sjeng en Annie Rompelberg-Janssen; Theo en
Fien Daalmans-Lemmens; José en Tjitske Nijst-Hoogland; voor de
bewoners van de Edmond Jasparstraat;
LITURGISCHE KALENDER ST JOZEF EN ST. THERESIA
Van zondag 7 maart t/m 18 april 2021

ZATERDAG 6 MAART
H. Mis 17.30 uur

ST. JOZEF

3e ZONDAG VAN DE
VEERTIGDAGENTIJD

ZONDAG 7 MAART
ST. THERESIA 3e ZONDAG VAN DE
H. Mis 10.00 uur
VEERTIGDAGENTIJD
t.i.v.: Overl. Zusters en familieleden van de Zusters Onder de Bogen.
Jim en Lucien Soulier. Ferry Soulier. Ouders Wijnands-Vrancken.
Overledenen van de fam. Hameleers-Mommers (jaard.). Jean Sondeijker.
Lies Castermans-Maassen. Leny van Deurse-Ritchi. Arnaud Hesselink.
Ben, Annie, Jos, Mart en Yvonne Hermans.
Marie-José, Jacqueline en Gusta Veldkamp.
ZATERDAG 13 MAART
H. Mis 17.30 uur

ST. JOZEF

4e ZONDAG VAN DE
VEERTIGDAGENTIJD
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ZONDAG 14 MAART
ST. THERESIA 4e ZONDAG VAN DE
H. Mis 10.00 uur
VEERTIGDAGENTIJD
t.i.v.: Overl. Zusters en familieleden van de Zusters Onder de Bogen.
Jim en Lucien Soulier. Ferry Soulier. Dames Oomes. Jules Castermans (1e jaard.).
Annie en Piere Ploumen-Schillings. Sjef en May van de Weijer-Cremers.
Dirkje Henderson-Blankenstein en Tom Henderson. Willy Massot (1e jaard.).
ZATERDAG 20 MAART
H. Mis 17.30 uur

ST. JOZEF

5e ZONDAG VAN DE
VEERTIGDAGENTIJD

ZONDAG 21 MAART
ST. THERESIA 5e ZONDAG VAN DE
H. Mis 10.00 uur
VEERTIGDAGENTIJD
t.i.v.: Overl. Zusters en familieleden van de Zusters Onder de Bogen.
Jim en Lucien Soulier. Ferry Soulier. Mia Sondeijker-Schoofs en zoon Jean.
Willy Hecker (jaard.).
ZATERDAG 27 MAART
H. Mis 17.30 uur

ST. JOZEF

PALM- EN PASSIEZONDAG

ZONDAG 28 MAART
ST. THERESIA PALM-EN PASSIEZONDAG
H. Mis 10.00 uur
t.i.v.: Jim en Lucien Soulier. Ferry Soulier.
Door de week zijn de HH. Missen op maandag en donderdag in de Theresiakerk
om 9.00 uur en op woensdag en vrijdag in de St. Jozefkerk om 19.00 uur.
WOENSDAG 31 MAART ST. JOZEF
19.00 uur
kruisweg als boeteviering voor beide parochies
DONDERDAG 1 APRIL
H. Mis 19.00 uur
VRIJDAG 2 APRIL
15.00 uur

ST. JOZEF WITTE DONDERDAG
witte donderdagviering voor beide parochies
ST. JOZEF GOEDE VRIJDAG
goede vrijdagviering voor beide parochies
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ZATERDAG 3 APRIL
ST. JOZEF PAASWAKE
19.00 uur
viering voor beide parochies
t.i.v.: Margriet Thimister. Willy en Gerda Reinders-Notermans.
Ben, Annie, Jos, Mart en Yvonne Hermans.
Marie-José, Jacqueline en Gusta Veldkamp.
ZONDAG 4 APRIL
ST. THERESIA HOOGFEEST VAN PASEN
H. Mis 10.00 uur
t.i.v.: Overl. Zusters en familieleden van de Zusters Onder de Bogen.
Ouders Wijnands-Vrancken. May en Sjef van de Weijer-Cremers.
Marcel Schillings en Elisa Schillings-Schiepers. Jean Sondeijker.
Jim en Lucien Soulier. Ferry Soulier. Leny van Deurse-Ritchi. Arnaud Hesselink.
MAANDAG 5 APRIL
H. Mis 10.00 uur
ZATERDAG 10 APRIL
H. Mis 17.30 uur

ST. JOZEF

2e PAASDAG

ST. JOZEF

BELOKEN PASEN

ST. THERESIA BELOKEN PASEN
ZONDAG 11 APRIL
H. Mis 10.00 uur
t.i.v.: Jim en Lucien Soulier. Ferry Soulier.
Overl. Zusters en familieleden van de Zusters Onder de Bogen.
ZATERDAG 17 APRIL
H. Mis 17.30 uur

ST. JOZEF

3e ZONDAG VAN PASEN

ZONDAG 18 APRIL
ST. THERESIA 3e ZONDAG VAN PASEN
H. Mis 10.00 uur
t.i.v.: Jim en Lucien Soulier. Ferry Soulier.
Overl. Zusters en familieleden van de Zusters Onder de Bogen.
Echtpaar Priems-van Bentum (jaard.).
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EEN BEZIELD VERBOND, zestig jaren jong
Daar stonden jullie dan, JO & JOSÉ HOCHSTENBAG-WEVERS, op 3 januari
2021, de zondag van Driekoningen, te luisteren naar de lofzang op Mestreech die
Madieke, Joline en Christine, geaccompagneerd door Frank Steijns, speciaal voor
jullie ten beste gaven. Jo legde zijn arm om de schouders van José - een gebaar
dat hij al meer dan zestig jaren maakt, maar het oogde zo jong en vitaal dat de
tijd leek terug te vloeien naar 2 januari 1961 toen jullie elkaar de rechterhand
reikten in onze St. Theresiakerk om, van even grootse als innige voornemens
bezield, het verbond aan te gaan dat mensen in liefde samensmeedt. Liefde die
jullie dagdagelijks vertaalden in trouw, in hechtheid.
Maar de impuls van het eerste uur is altijd gebleven. Dat zagen we in de echtheid
van dit gebaar. Jullie verbond heeft altijd zijn ziel behouden. Dat zie je ook in de
wijze waarop jullie met elkaar samenwerken als jullie met z’n beiden als gastheer
en gastvrouw fungeren bij de Cecilia-avonden en de andere feestelijke
evenementen van ons St. Theresiakoor. Jullie voornemens, op die 2e januari 1961
bezegeld, hebben de jaren door nog aan innigheid gewonnen, want jullie gedeelde
geluk heeft zich aanzienlijk vermenigvuldigd. En al jullie nakomelingen hebben
diezelfde innige bezieldheid meegekregen. Zoals Iron terecht zei: ‘Ik ken geen
familie die zo hecht is als de onze’. ‘Hecht’ word je niet op commando, ‘hecht’ bèn
je. ‘Hecht’ is een gave; die geef je als man & vrouw, als vader & moeder, als
(over)Opa & (over) Oma dóór, die straal je uit, juist ook naar de overige mensen
die jullie levenspad bevolken. En dat zijn er nogal wat.
Ze konden er niet in completen getale bij zijn, op deze wintermorgen in het
kersverse jaar 2021 - een jaar dat ons tot gemengde voorgevoelens stemt.
Maar jullie bezielde verbondenheid, stralend uit jullie ogen toen jullie in de
oldtimer wegreden, gaf ons allen een impuls van toekomst, dankzij de liefde die
sterker is dan alles.
Die zestig jaren jong houdt.
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HEER, HERINNER U DE NAAM VAN:
ELLY SCHUFFELERS-VAN DEURSE, 88 jaar
Waar kon de viering van jouw leven anders plaatsvinden dan in onze St.
Theresiakerk?
Opgegroeid aan de Ruttensingel heb je Chrit Schuffelers leren kennen binnen
haar uit Kunradersteen opgetrokken muren. Behalve een huis van gebed was dit
bijkans een eeuw lang een plaats van ontmoeting: een plek waar vriendschappen en
relaties voor het leven ontsproten en bezegeld werden; waar de
scharniermomenten van het leven: geboorte, volwassen worden, je hechten aan
een ander, de overgang van tijdelijk naar eeuwig leven, in samenhang met de
gemeenschap èn met de Gever van alle leven gestalte kregen in taal en teken.
Chrit en jij hebben elkaar hier de rechterhand gereikt en jullie hebben hier
gezongen van de dingen die van elk menselijk leven het leidmotief vormen.
37 jaar geleden werd in jullie huiskamer het vriendenkoor ‘Neet te geluive’
opgericht - voor Biesland ‘het koor van Schuffelers’. Wie jullie in de ogen zag,
nam de levenslust en de humor waar die het leven op sap houden.
65 jaar deelden jullie alle facetten van het leven. De schrijnende bleven jullie
niet bespaard: het overlijden van jullie kleinzoon Bram in 2002 en het verscheiden
van jullie oudste zoon Paul in 2005. Dat druist tegen alles in: het moeten afgeven
van nakomelingen. Maar jullie rechtten je rug en konden verder.
Jullie vertrouwen in de uiteindelijke zin van alles hield jullie gaande.
Jullie zien elkaar nu terug, terwijl uit talloze kelen het lied van Hemelse
Vriendschap klinkt.
Jij zingt mee, met herwonnen stem.
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HEER, HERINNER U DE NAAM VAN:
GERRIE KÖHLEN-SANDERS, 79 jaar
Voorjaar 1992. De eerste jaarvergadering van ons
St. Theresiakoor onder eigen dak, na een periode van
onvrijwillige ballingschap. Een periode waarvan de woeligheid nog nagolfde
in sommige discussies. De afgeblazen stoom verhoogde de feestvreugde
niet direct.
En toen ging daar opeens die blond gesoigneerde vrouw staan, wier open
blik gelijke tred hield met haar openheid van hart. ‘Ik wil alleen maar even
zeggen dat ik heel graag op het koor kom, bij de repetities en bij de
uitvoeringen, en dat ik me helemaal thuis voel’.
De stemming was geklaard.
Die vrouw was jij, Gerrie; en iets van de begeestering die jou op die avond
waarmerkte, zag ik verrast terug in de glans van je ogen op maandagavond
twee weken geleden toen ik jou in de Zeven Bronnen tijdens de eerste
sneeuwjacht op uitnodiging van Stephan de ziekenzalving mocht toedienen.
Om je kracht te geven voor je weg naar je einder en je voor te bereiden
op het moment dat je die einder ging overschrijden. Je had een heel
proces van vermindering ondergaan;
verstaan kon alleen Stephan je nog een beetje (het oor van de zoon voor
zijn moeder); maar je ogen spiegelden je ziel, net zoals in 1992.
Je was, je leven lang, een open boek. Van je optredens bij de M.O.V. blijft
de vertolking van Calpurnia het meest memorabel. Hoe je, als Julius
Caesar, tegen jouw voorgevoel in, toch naar de noodlottige
senaatsvergadering vertrekt, hem nariep: ‘Daan gáánk!’ - dat resoneert in
ons gedenkend hart.
Tja. Ook aan déze zijde van het voetlicht was diplomatie niet je sterkste
kant. In ontwapenende herinnering horen we de stem van Bèr: ‘Gerrie....’
De stem hoor jij nu, van hart tot hart. Leidt hij je nu weer ten dans?
‘In den hemel is enen dans’, zingt het middeleeuwse lied - dus, waarom
niet?
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HEER, HERINNER U DE NAAM VAN:
ELLY DEBODT, 92 jaar
De eerste is altijd onvergelijkelijk.
Omdat het de eerste is.
En soms is de eerste ook de beste.
De knappe jongen in militair uniform die je vlak na de oorlog zag lopen op de
Servaasbrug trok jou zo aan, dat je iets deed wat in die tijd zeer ongebruikelijk
was.
Je sprak hem aan.
De click bleek wederzijds. Hij heette Pierre. Hij moest zijn dienstplicht in Indië
vervullen. Vóórdat hij daarheen vertrok waren jullie al verloofd.
Hij is daar gesneuveld.
Maar hij leefde in je hart.
Hij was de eerste en de beste.
Het huwelijk dat je in 1953 sloot, eindigde in 1987.
Je leven voltrok zich langs lijnen van geleidelijkheid. Relativerende humor vormde
jouw levenselixer. Op 22 februari hebben we jou aan Eeuwige Handen
toevertrouwd.
Jouw hart mag in het eeuwig jonge Licht hem terugvinden die in jouw hart eeuwig
jong is gebleven. In zijn armen kom je thuis.
Hij blijft de eerste en de beste.
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HEILIGE COMMUNIE THUIS ONTVANGEN
Voor parochianen die niet meer naar de kerk kunnen komen door ziekte of andere
omstandigheden, bestaat de mogelijkheid om de PAASCOMMUNIE thuis te
ontvangen.
Op 1 april Witte Donderdag of 3 april Paaszaterdag zal de Communie worden
rondgebracht. De priester van onze parochie komt dan naar u toe.
Wilt u hier gebruik van maken, neem dan contact op met het parochiekantoor van
uw parochie: St. Anna-Lambertus 043-3432929 maandag-woensdag en
vrijdagmorgen 9.00 –12.30 uur of via post@annalambertus.nl
OPGEVEN MISINTENTIES
Gelieve voor het volgende parochieblad vóór vrijdag 9 april de
misintenties door te geven aan het betreffende parochiekantoor:
St. Anna-Lambertus: 043-3432929 (ma-wo-vr 9.00 – 12.30 uur)
post@annalambertus.nl
St. Theresia- St. Jozef: 043-3215591 (ma-wo-vr van 10.00 -13.00 uur)
VERHUIZING OF ZIEKENHUISOPNAME
Bent u verhuisd? Heeft u een nieuw mailadres? Wenst u bezoek van de priesters
als u in het ziekenhuis bent opgenomen? Geef dat dan a.u.b. bij het betreffende
parochiekantoor.
NOODGEVALLEN
Heeft u dringend een priester nodig? Is uw eigen parochiepriester niet
bereikbaar? Bel dan (043) 631 4500
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Financiën

Parochie Sint Anna-Lambertus

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

Pastoor-Deken J. Dautzenberg
Kapelaan Austin Joseph
Pastorie St. Servaas
Keizer Karelplein 3
6211 TC Maastricht
Tel. 043-321 20 82

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

Kapelaan H. Garcia
Pastorie St. Anna-Lambertus
Dr. van Kleefstraat 12
6217 JJ Maastricht
tel. 043-343 29 29

Stipendia:
NL70 INGB 0679815015
t.n.v. St. Anna-Lambertus

Parochiebureau
Dr. Van Kleefstraat 12
6217 JJ Maastricht
Tel. 043-343 29 29
Maandag - woensdag - vrijdag
9.00 - 12.30 uur
Mail: post@annalambertus.nl
www.annalambertus.nl
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Parochie St. Theresia–St. Jozef

Financiën
St. Theresia
ING bank: NL19 INGB 0001033892

Pastoor A. van den Berg
Pastorie St. Theresia
St. Theresiaplein 8

BIC: INGBNL2A

6213 CG Maastricht
Tel. 043-321 55 91

Rabo bank: NL30 RABO
0131398334

Parochiebureau
St. Theresiaplein 8
6213 CG Maastricht
Tel. 043-321 55 91
Iedere werkdag
10.00 - 13.00 uur
Mail: info@theresiamaastricht.net
www.theresiakerkmaastricht.nl
De volgende bedrijven maken het
ons mogelijk om het parochieblad
ook voor 2021 in stand te houden:
Architektenburo Dautzenberg B.V.
Cannerweg 270, 6213 BL Maastricht
tel.: 043-321.47.05
Technisch Installatieburo Geelen
Limburgerstraat 77, 6267 CK
Cadier en Keer tel.:
043-407.19.12 of 06-250.70.431
Walpot Uitvaartverzorging
Tongerseweg 114, 6214 BC Maastricht
tel.: 043-361.28.05 beheerder
uitvaartcentrum Ac. ziekenhuis
Maastricht

BIC: RABONL2U
St. Jozef
NL14 INGB 0001417423

Vereniging Scouting St. Theresia
(www.sc-theresia.nl)
Elke vrijdag en zaterdag onder de
Theresiakerk Meer weten: 061506694 of info@sc-theresia.nl
Sassen/Dielemans/Dickhaut
Uitvaartverzorging
St. Maartenslaan 44 6221 AZ
Maastricht tel.: 043-321.58.02
Groencentrum Biesland Cannerweg 262
6213 BL Maastricht tel.: 043325.04.21
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