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Beste lezers,
Net als onze bevriende verenigingen in Amby 
.e.o. hebben we als Toneelvereniging in deze 
Coronatijd ons te houden aan de door 
Rijksoverheid opgelegde regels. Als spelers 
waren we met veel plezier al een stuk op 
weg met het repeteren van ons nieuw stuk, 
welke we in oktober a.s. ten tonele zouden 
brengen. 
De duur van de Corona situatie heeft ons ingelopen vandaar dat 
we als bestuur hebben besloten om onze voorstellingen uit te 
stellen tot maart 2021.De data zijn zaterdag 21 maart; zondag 22 
maart zaterdag 27 maart en zondag 28 maart.
 Via onze FB en www. En www.amyerpraot.com willen we  jullie 
op de hoogte blijven houden van de laatste ontwikkelingen. 
Bestuur en leden wensen iedereen een persoonlijke Coronavrije 
periode. 

van de redactie 
het leven in onze wijk staat bijna stil, zeker het 
sociale, culturele verenigingsleven. 
De Amyer Praot is ook deze keer voor een 
groot deel gevuld met informatie over 

activiteiten die helaas NIET doorgaan. Veel maatregelen die het 
kabinet heeft genomen lopen tot 28 april, sommige zelfs tot 1 
juni.

De volgende keer dat het kabinet een beslissing zal nemen over 
de te nemen maatregelen, is de week vóór 28 april. 

Daarom heeft de stichting Amyer Praot besloten, 
samen met alle bezorgers, dat de Amyer Praot op 

28 april EXTRA zal verschijnen.
Nieuwe, mogelijk aangepaste maatregelen kunnen consequenties 
hebben voor het sociale leven in Amby en er buiten. Dan is de 
Amyer Praot mogelijk HET medium om je informatie tijdig te 
delen.
Daarnaast is er natuurlijk ook onze site
www.amyerpraot.com die U op de hoogte houdt, van wat de 
mogelijke gevolgen zijn van de nieuwe maatregelen. 
Daarom, kijk af en toe op onze site www.amyerpraot.com

en zoals ik de vorige keer al aangaf: 
neem gezonde en weloverwogen beslissingen. Iedereen 
heeft er begrip voor

HAW PIN 

Misschien hebben jullie het al opgemerkt: 
in de Bloesemwei aan de Schovenlaan staan andere schapen dan 
voorheen. Eerst waren het de Brilschapen met een zwarte vlek 
bij de ogen (soort zonnebril) en nu staan er de Dorpers, een ras 
dat zich kenmerkt door een zwarte kop. 
De Dorpers staan in de Bloesemwei omdat ze wat meer zorg 
nodig hebben en Jeffrey Schwanen komt hun iedere dag bijvoeren 
en controleren of alles goed is. Deze Dorpers blijven hier het 
hele seizoen.

Op dit 
moment staan 
er al heel wat 
kersenbomen 
in bloei; de 
appelbomen 
zullen wel in 
bloei staan 
half april. 
Reden genoeg 
om eens langs 
te komen en 

de schapen te komen bewonderen in de wei met prachtige 
bloesem.
Begin maart heeft de Werkgroep Bloesemwei ervoor gezorgd dat 
de Gemeente nieuwe aanplant heeft gedaan.  Drie appelbomen:  
Reijmerstokker Kroonreinette, Santana en Alkmene.  Langs het 
Perzikpad is jonge meidoorn geplant.
De leden van de Werkgroep verzorgen samen met het IVN het 
snoeien van de fruitbomen. Ook onderhouden ze contact met de 
Gemeente i.v.m. reparaties en nieuwe aanplant.  
Samen met Jeffrey zorgen ze voor het onderhoud in de wei en op 
de wandelpaden erlangs. 
Help ons hierbij en laat er geen afval of hondenpoep liggen, zo 
blijft het een plezier om langs ons mooi “stukje natuur in de stad” 
te wandelen. 

Werkgroep Bloesemwei 

Harmonieuws
Chapeau voor onze leden, die werkzaam zijn in de 
gezondheidszorg! 
In de persoon van onze paukenist Rob Bemelmans, 
recoveryverpleegkundige bij het MUMC, willen wij alle leden van de 
Harmonie, die werkzaam zijn in de gezondheidszorg, in het zonnetje 
zetten. 
Wat jullie in de frontlinie bijdragen aan het bestrijding van het 
Coronavirus is ongelofelijk belangrijk. Daarom een groot chapeau voor 
jullie inzet en betrokkenheid. Op de foto zien we Rob aan het werk 
tijdens het Zomeravondconcert 2019.

Muzieklessen op afstand 
zijn een groot succes
Wat begon als een experiment 
met een paar leerlingen, heeft 
in korte tijd een grote vlucht 
genomen.
Inmiddels hebben bijna 
alle leerlingen van de 
muziekschool les op afstand 
door middel van een 
beeld- en geluidsverbinding. 
Theorieleraar Stan Beckers 
heeft op deze wijze contact 
met 24 leerlingen en aan de 

praktijklessen met diverse muziekdocenten nemen 16 leerlingen deel. 
Daar mogen we best trots op zijn! 
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INLOOPSPREEKUUR 
Ambyerstraat Noord 78, 

06-36408424 

Werk en Bemiddeling 
Juridisch inloopspreekuur 

Wijkagent 
Toon Hermans Huis 

is tijdelijk vervallen 
heeft U vragen, bel dan even met het 

Buurtplatform Amby 

Het sociaal team 
donderdag van 10.00 -11.30 uur. 

Telefonisch 06-27850504. 
U kunt ook een berichtje sturen naar 

www.sociaalteammaastricht.nl 

Buurtplatform Amby 
info@buurtplatform-amby.nl 

bellen 06-36408424
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Telefoonagenda
Alarmnummer 112
Kantoor politie 0900-8844
EHBO AZM 3876700
1e Hart hulp 3877892
Huisartsenpost AZM 3877777
Huisartspraktijk De Wit 3634964
Huisartsenpraktijk dhr. Zwietering 
en mevr. van Kleef 
Medisch Centrum Amby  3624135
voor spoed 3635637
Fysio Amby 3117540
Centraal tandartsnummer 0900-4243434
Kapelanie 3634587
Envida  3690690
Envida zorgthuis De Zeven Bronnen 6314300
Envida zorgthuis Hagerpoort 8511160
Aandacht+Zorg 3030090
Gemeente Maastricht 14043
Woonstichting Maasvallei 3683737
Huurdersbelangenver. Woonvallei  3631311
Walburgis Uitvaartzorg 0653376435
Marc Moors Uitvaartstudio 0641286044
Gem. huis Amyerhoof 3634651
Basisschool Amby 3620582
MIK KDV Amby 3626637
MIK PSZ 0627311048
MIK BSO Amby 0625642737
BSO De Boomhut 3631793 
Essent 0800-9009
WML 3090909
Henny Willems gemeenteraad 3621089
Jack Gerats gemeenteraad 0627850396
Niels Peeters gemeenteraad 0615960400
Trajekt Noordoost 7630010
Slachtofferhulp 0464203500
Dierenambulance 0900-4433224

Heeft u puin of iets op te 
ruimen in of om het huis,

bel dan 
GSM 06-20164033

Gevraagd oude fietsen

U vindt een AED
bij Hagerpoort, 
in kantoor Maasvallei,
bij De Kardinaal,
in gemeenschapshuis Amyerhoof, 
en bij Plusmarkt, Severenplein 24A

COLOFON
Volgende uitgave: 
Dinsdag 28 april

Inzendtermijn kopie
Woensdag 22 april

Redactie, financieel beheer,
klachten en advertenties

Henny Willems
Berkenhoven 26

6225 HE Amby-Maastricht
Telefoon 3621089

e-mail: amyerpraot@ziggo.nl
www.amyerpraot.com

Bankrekening 
NL 59 RABO 0131322540

t.n.v. Amyer Praot Maastricht

Secretariaat en advertenties
Thera Lahaye
Iepenhoven 31

6225 GW Amby Maastricht
Telefoon 3112178

Oplage en verspreiding
Oplage 3000 stuks

verspreiding binnen postcode 6225

Druk
Drukkerij De Heeg

Rijksweg 76
6228 XZ De Heeg-Maastricht

Telefoon 3611392
info@drukkerijdeheeg.nl
www.drukkerijdeheeg.nl

Heeft u last van terugkerende 
computerproblemen en/of een 

steeds trager werkende 
computer? Wij zijn gespecialiseerd 
in het verhelpen van alle mogelijke 

problemen en het opnieuw 
optimaliseren van uw computer, 

zodat deze weer snel en 
betrouwbaar is. Bel:043-3631435 

of www.fixxcomp.nl

   
AMBY 

Bejaarden- en Invalidenvereniging

“De Sjlaaimetten”
in April en Mei

GÉÉN
KIENEN

Beste Dames, 

Tot onze spijt moeten wij onze 
bijeenkomsten woensdag 8 april en 
13 mei annuleren. Het is heel jammer. 
Door het coronavirus is het onmogelijk 
om onze verenigingsavonden te 
organiseren. Wij hopen op uw begrip en 
hopelijk tot in juni. 
Wij wensen iedereen een goede 
gezondheid en let op uzelf en uw naasten. 

Groetjes het Bestuur 

ATTENTIE:
Het kienen van de 
Zonnebloem op de 

eerste dinsdag van de 
maand gaat tot 

nader order niet door 
vanwege het 
coronavirus.

 

de hele maand juli GEEN 
kienmiddag Café de Kardinaal 

 

 

 

 

in augustus is er GEEN kienen 
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Voordeel bij Keurslager Heuts!
VOORBEELDAANBIEDINGEN:

Heuts, keurslager
Bergerstraat 52, Maastricht
Tel. 043-362 52 26
www.heuts.keurslager.nl

Wij zijn geopend op: 
Dinsdag-vrijdag 9.00-18.00 uur
Zaterdag 8.00-16.00 uur
Maandag gesloten

Bij 500 gram 
sucadelapjes 

GRATIS 
kruidenbouquet

Cordon bleu 
Duroc d’Olive

SPECIAL!
Gevulde kippendij

Stamppot
Diverse varianten

Gehaktbrood
Van mama Janssen

Asperge- 
beenhamovenschotel

Vleessalade

Saucijsjes
Duroc d’Olive

Hongaarse Goulash
Met GRATIS witte rijst

Tomatensoep

Stoofstukjes  
in braadjus
Duroc d’Olive

Frisse groentesalade

Shoarmapakket
Vlees, broodjes + saus

Biefreepjes
Diverse varianten

Gebakken pastei
Met appeltjes en rozijnen

Zeeuws spek, 
gebakken pastei + 
grillworst

4 stuks 650

100 gram 175

500 gram 295

per stuk 295

500 gram 595

250 gram 295

8 stuks 550

500 gram 595

1 liter 395

500 gram 495

100 gram 109

samen 595
500 gram 895

100 gram 099
100 gram per soort, samen 350
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Voordeel bij Keurslager Heuts!
LEKKER VOORDEEL:

Boerenkarbonade
Duroc d'Olive

Biefreepjes
keuze uit diverse smaken

500 gram  895

Varkensoesterspiezen
keuze uit diverse smaken

5 stuks  650

Varkensschnitzels

Monchou rolletje

100 gram  245

Casselerrib + 
Grillworst +
Sjaandergehakt

100 gram per soort samen 450

Spaghetti carbonara

per portie 495

Lente stamppot

500 gram  475

Gehaktballetjes
in tomatensaus

500 gram 650

Witlof-ham 
ovenschotel

500 gram  725

Döpkes snackballetjes

250 gram 350

Lente-uitjes soep

pot 1 liter 595

Pasta asperge salade

200 gram 249

Tzatzilki komkommer 
rauwkostsalade

100 gram  129

Kipsalade

250 gram 350

Deze aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 14 april t/m zaterdag 18 april 2020.

Duroc burgers 

4 stuks 350

4 stuks 775

Meidoornlaan 14A
6241 BP Bunde

Gsm : 06-21855059
Gsm : 06-21855060

elke 4e GRATIS

Aan de leden van ZijActief Limburg 
afdeling Amby 
Ook wij, ZijActief Amby, hebben door het 
coronavirus alle activiteiten tot zeker 1 
juni 2020 moeten annuleren. Ineens zijn 
onze agenda’s leeg. Activiteiten zijn 
afgeblazen, verjaardagen worden niet 
gevierd. Helaas hebben wij voor de leden 
onze filmavond moeten uitstellen. Ook de ledenavond van 15 
april, kienen met mesjieu Maurice en de dia overvloeishow van 
Guus Reinartz over Marokko op 20 mei, gaan niet door. 
De ledenavond van maart gaat hopelijk wel door op woensdag 

17 juni 2020. Dan komt mw Dortants-Wesolak een lezing 
verzorgen over het levenstestament. Informatie volgt nog. 
Beste leden, dag actieve vrouwen, laat deze periode er één zijn 
van saamhorigheid, hulp, naar elkaar omkijken en er zijn voor 
elkaar. Samen staan we sterk! 
Als bestuur hopen wij dat deze heftige en onzekere tijd van het 
coronavirus snel voorbij is. Dat wij elkaar in goede gezondheid 
weer kunnen ontmoeten. 

Blijf gezond! 

Hartelijke groet, 
Bestuur ZijActief Amby 
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Coronavirus en politieke 
besluitvorming
Halverwege maart werden wij allen geconfronteerd met het 
coronavirus en de maatregelen tegen de verspreiding van het 
virus. Zo ook de gemeenteraad van Maastricht. Het adagium ‘Blijf 
thuis en afstand houden’ zijn ook bij de gemeenteraad direct in 
acht genomen. Onze geplande vergaderingen zijn geannuleerd en 
de besluitvorming is uitgesteld. Toch lopen zaken door en dienen 
besluiten genomen te worden om onze stad draaiende te houden.
Digitaal vergaderen is vaak geopperd.
In beginsel kan de gemeenteraad maar deels digitaal vergaderen. De 
Gemeentewet laat immers niet toe dat rechtsgeldige raadsbesluiten 
genomen worden via de digitale wegen. Recent is hier verandering 
in gekomen. De Tweede- en Eerste Kamer hebben namelijk de 
mogelijkheid geopend, door middel van een spoedwet, om digitaal 
te kunnen stemmen. Dat betekent dat onder strikte voorwaarden 
besluiten genomen kunnen worden vanuit de 39 huiskamers van de 
Maastrichtse gemeenteraadsleden. 
Bij het uitkomen van deze Amyer Praot heeft de eerste digitale 
voorbereidende openbare raadsronde via Microsoft Teams 
plaatsgevonden. Deze exercitie herhalen wij volgende week weer. 
Tijdens deze online-sessies worden minder grote en minder 
politiek gevoelige onderwerpen voorbereid voor de op 12 mei 
geplande (digitale) raadsvergadering. Meer weten kijk op: www.
maastricht.parlaeus.nl 
Bovenstaande betekent echter niet dat wij als CDA-fractie de 
afgelopen weken hebben stilgezeten. Wij werken net als heel veel 
Maastrichtenaren van huis uit verder aan de stad die we door 
willen geven. Wel op een andere manier dan wij gebruikelijk doen. 
Even geen werkbezoeken, presentaties en activiteiten maar wel 
online vergaderen. Wij zijn en blijven bereikbaar via telefoon of mail 
voor al uw vragen, ideeën en oproepen.

Informatie over regelingen en maatregelen
Heeft u vragen over het hoe en wat van de maatregelen in 
Maastricht? Bent u ondernemer of zelfstandige en komt u door 
de coronacrisis financieel in de problemen? Bent u grensarbeider 
België-Nederland in een vitale sector en heeft u een vignet nodig? 
Voor uw vragen kunt u terecht op de website van de gemeente 
Maastricht: 
www.gemeentemaastricht.nl/stad/vragen-over-maatregelen-coronavirus
of bel met 043 350 40 40.

Oude akerstraat 4 a Bemelen  Ma.11.00-18.00  Di. t/m Do. 8.30-18.00 Vr. 8.00- 18.00 Za. 8.00- 17.00 

I.v.m. corona zijn er vervroegde openingstijden en een aangepaste bedrijfsvoering 

Limburgse asperges gratis peterselie, ook (hand)geschild verkrijgbaar 

Salade to go of gemengde sla per ons €0,79 

Steun onze lokale boeren, bij ons verkrijgbaar: 
 Zuivel van De Vrolijke Koe –Boerenkaas van Kaasboerderij Mertens                 

-Vlees van ‘t Gasthoes en Fromberg - Eieren van Mergellandei                                      
–Meel van Commandeursmolen en De Bakwinkel                                                      

–Brood van Geurten, Honing van Heiland  

Geldig tot   21 april 

Ontwikkelingen oude parkeerplaats RKASV 
De oude parkeerplaats van voetbalclub RKASV aan de 
Heukelstraat wordt verwijderd en een nieuw stukje groen komt 
hiervoor in de plaats. Een ecologische verbindingszone tussen ‘de 
regenvijver’ en het Severenpark. Dit project zou tussen december 
2019 en het voorjaar van 2020 opgeleverd worden. Recent zijn 
wij geïnformeerd dat dit project heeft opgelopen. De belangrijkste 
oorzaak hiervan is de verplichting tot het uitvoeren van nader 
bodemonderzoek inzake PFAS (Poly- en perfluoralkylstoffen). 
De realisatie is nu uitgesteld tot de start van het 
nieuwe plantseizoen eind 2020. 

Let op elkaar in deze roerige tijd en blijf gezond.
Zij aan Zij komen wij door deze periode!

Niels Peeters
Fractievoorzitter CDA Maastricht
06-15960400 
npeeters@live.nl
www.cdamaastricht.nl
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Openingstijden: Di-Wo-Vr 8.30 uur tot 18.00 uur | Do 8.30 uur tot 13.00 uur | Za 8.30 uur tot 15.00 uur

Reclame van woensdag 14 april tot en met dinsdag 27 april

4 Hamburgers
+ 1/2 kg Gehakt

€ 8.45samen voor

runderlappen

vrijdag 16 april en
zaterdag 17 aprilWeeKenDReCLAMe 

per kg € 11.90

MaGere

lasagne
100 gram. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 1.09
droogworst
100 gram. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 1.09

Belegen kaas

100 gram. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 1.50

preskop
100 gram. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 1.09

Om onze klanten in Amby tegemoet te komen die ivm de toestand rond het "Corona-virus" niet in staat zijn 
om onze slagerij te bezoeken, willen wij komende tijd en 1 maal wekelijks op vrijdag gratis aan 

huis leveren. U kunt uw bestelling dan op donderdag tussen 10.00 en 13.00 uur telefonisch aan ons 
doorgeven en dan leveren wij deze vrijdag tussen 13.00 en 17.00 uur bij u af. Op overige dagen is dit 

niet mogelijk. Dit geldt voor bestellingen vanaf 20 euro. Mobiel pinnen is mogelijk.

Belangrijke mededeling 

Geachte leden, 
In verband met alle ontwikkelingen rondom het Coronavirus zijn wij 
als vereniging helaas genoodzaakt om de kienmiddagen gepland in 

BEJAARDEN – EN INVALIDENVERENIGING

AMBY

april en mei te laten vervallen. Daarnaast gaan ook alle activiteiten 
gepland in “De Koffiepot“ niet door voor dezelfde reden. 
Ook de feestmiddag van 23 mei gaat helaas niet door. 
Dit doen wij met pijn in het hart maar wel voor ieders gezondheid. 
Wij wachten verder af wat de vervolgstappen zijn en zullen u dan 
verder informeren. 
Wij wensen alle ouderen en minder validen en in het bijzonder al 
onze leden en een goede gezondheid toe en dat iedereen goed door 
deze virusperiode heen komt. 

Namens het bestuur 
Arno Custers Voorzitter 
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Daarom kiest u 
voor RegioBank

U krijgt bij ons 
persoonlijke aandacht 

U bent welkom 
bij ons op kantoor 

De Adviseur 
die u kent 

Wij zijn een bank voor 
de hele familie 

Uw bank dichtbij.
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Makelaars & Taxateurs

Financiële dienstverleners

Aankoop
Verkoop
Taxaties

Hypotheekadvies
Verzekeringen
Financiële planning
Bankdiensten
Echtscheidingsadvies

w w w . a s a g r o e p . n l
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MOVAKA V.O.F. 

       0646376593 www.movaka.nl 

 

Gronsvelderweg 29, Gronsveld 

 Rolluiken 

 Zonwering 

 Overkappingen 

 Tuinkamers 

 Glaswanden 

 Veranda-zonwering 

 Sectionale poorten 

 Binnen-zonwering 

 Horren 

 Reparatie’s 

Scouting Amby biedt online 
Scoutingprogramma aan

Vanwege het coronavirus zijn alle 
Scoutingbijeenkomsten t/m 31 mei 
afgelast. Dat geldt ook voor de 
bijeenkomsten van Scouting Amby. 
Toch wil Scouting Amby haar leden niet 
zo lang zonder Scoutingactiviteiten thuis 
laten zitten. Daarom 
gaan we online club 
draaien, waardoor de 
leden Scouting niet 
helemaal hoeven te 
missen.
Er zijn inmiddels al 
diverse initiatieven gestart. 
Op vrijdagavond 3 april bijvoorbeeld 
organiseerde Scouting Limburg 
bijvoorbeeld een online wedstrijd 
“Expeditie Lockdown” waarbij vele 
groepen vanuit de hele provincie in 
verschillende teams online streden voor 
de punten. Elke deelnemer deed mee 
vanuit zijn/haar eigen huis.
Dit biedt een mooie oplossing in een tijd 
waarin sociaal contact zoveel mogelijk 
beperkt moet worden. De jeugdleden, 
die ook niet naar school kunnen, krijgen 
op die manier iets leuks te doen voor 
thuis. Het hele gezin kan meedoen aan 
de online opdrachten.

Oliebollen
De jaarlijkse oliebollenactie van 2020 
gaat dit scoutingseizoen definitief niet 
door. Eerder berichtten wij u dat het 
afgelast was en wellicht op een later 
tijdstip zou plaatsvinden, echter de 
ontwikkelingen met betrekking tot het 
coronavirus dwingen ons helaas tot deze 
keuze.
Wij hopen dat iedereen volgend jaar 
dubbel zoveel oliebollen koopt voor en 
van onze jeugdleden.

Zomerkampen
Op dit moment zijn we ook aan het 
bekijken welke impact het coronavirus 
op onze jaarlijkse zomerkampen gaat 
hebben. Bij het organiseren van de 
zomerkampen zit veel werk in de 
voorbereiding, ook ter plaatse op de 
kamplocaties. Het verkennen van de 
(buitenlandse) locaties gaat op dit 
moment niet, dus we zullen ook hier met 
creatieve oplossingen moeten komen.

Verenigingsleven
Alle verenigingen in Amby ondervinden 
op dit moment veel last van de gevolgen 
van het coronavirus. Juist in tijden als 
deze is het belangrijk dat je in contact 
blijft met je leden en dat is niet altijd 
even gemakkelijk. 
We wensen daarom al onze collega 
verenigingen hier heel veel sterkte de 
komende periode en daar waar we 
elkaar kunnen helpen moeten we dit 
zeker doen.
Staysafe en tot snel! 

!



Amyer Praot - 9 - Amyer Praot

3 5 e  j a a r g a n g
 n r .  8  -  2 0 2 0

 MISSTIPENDIA: 
 door de week: 

€ 12.50
 zondag: 

€ 27.50

 H. MISSEN AMBY:
 Dinsdag: 09.00 uur
 Donderdag: 09.00 uur  
 Zondag: 11.00 uur

Redactie en administratie: 
Kapelanie 

Severenstraat 7, 6225 AR Amby-Maastricht
Tel. (dringend): 06-27501073 
Wachtdienst tel: 043-3690670 

Bankrekeningnummers ten name van
de Parochie H. Walburga, Amby:

Kerkbijdrage: NL81 SNSB 0858 0216 09 
Kerkhof: NL59 SNSB 0851 4912 86

Betaalrekening (van missen e.d.): 
NL37 SNSB 0858 0216 25

Geachte parochianen, 
 
U allen nogmaals een heel Zalig Paasfeest gewenst! Moge de vreugde van en omwille van 
de verrezen Heer Jezus u allen vervullen! Moge ook in uw leven het leven sterker zijn dan 
ziekte en dood, de liefde de verdeeldheid en het onbegrip verdrijven, de zachtmoedigheid 
de brutaliteit en lompheid vervangen, de vergeving harten doen open bloeien, en de zon 
van de liefde van God alle duistere plekken in uw geest en hart verlichten! Moge overal in 
Amby de paaseieren het symbool zijn van het nieuwe leven, dat voorkomt uit onmogelijke 
situaties. Zoals een steen geen vrucht voortbrengt, zo lijkt een ei ook levenloos. Net zoals 
een graf. Maar wat gebeurt er met het ei, en met Jezus’ graf? Datgene en Degene die erin 
is opgesloten komt vertederend naar buiten… tegen alle verwachting in. Zo geeft Pasen 
voor iedereen hoop op een eeuwig leven! 
 
Op de zondag na Pasen gebeurt ook het omgekeerde: Jezus komt door de gesloten 
deuren naar binnen bij de angstige en zenuwachtige apostelen. En zegt: “Vrede zij u!” Hij 
kan elk hart binnenkomen, ook het meest verharde. Vraag Hem maar te komen! Hij geeft 
de apostelen zelfs de macht om zonden te vergeven, die wel de meeste onrust 
veroorzaken in onze geest. Niet voor niets heet deze zondag ook barmhartigheidszondag. 
De dag van de vergeving. 
Mag ik u uitnodigen iemand te vergeven? 
 
Het mooie van de grote feestdagen van het christendom is, dat ze telkens laten merken, ja 
dat we mogen vieren dat we het in het leven niet alleen hoeven te doen. Ook Pasen is 
zo’n feest: de onoverwinnelijk lijkende dood is door Jezus overwonnen. Er gloort eeuwig 
leven na de lichamelijke dood, maar ook na de geestelijke dorheid, het isolement, de 
uitsluiting is er altijd licht aan het einde van de tunnel. God staat ons altijd terzijde. Hij is 
bij ons, ja in ons. Dat lijkt soms niet zo voelbaar als ons erge dingen overkomen. Maar in 
de ergste beproevingen mogen we weten dat Hij ons niet alleen laat. Hij kent onze 
zwakheid en onvolmaaktheden beter dan wie dan ook.. Hij leeft met ons mee, en tilt ons 
op. Vertrouw op Hem! 
Voor enige tips voor de paastijd thuis, nu er geen vieringen zijn, zie de website www.
parochiewalburga.nl  onder “spiritualiteit” en “Goede Week”, onder het hoofdje 
”pastoraat”.
 
Gezegende paastijd! 
Pastoor de Jong

Onze kerk in Amby zal open blijven op de gewone mistijden. (Er is daarbij 
de mogelijkheid voor een gesprek of het ontvangen van het sacrament van boete en 
verzoening, uiteraard op veilige afstand, in de sacristie)

- Dinsdag en donderdag van 09.00 uur tot 10.00 uur
- Elke zondag van 10.00 uur tot 12.00 uur
            Met uitstelling van het Allerheiligste.
De bisschoppen vragen de gelovigen om onderstaand gebed te bidden: 

God, toevlucht in onze nood, kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.

Wees ons, uw volk, nabij en genadig nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.

Wees een Beschermer voor hen die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.

Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.

Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,

dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.

Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons en dat Gij 
met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons bestaan ervaren.

Versterk ons geloof en onze hoop zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.

Door Christus onze Heer.
Amen.

Dagkapel
Elke dag van 6.00 uur tot 20.00 uur is ze open. Maximaal kan er vanwege de vereiste 
afstand en de kleine ruimte slechts 1 persoon in de kapel. Voor de regelmatige parochiële 
nieuwsbrief met nieuwsupdates uit de parochies kunt u zich opgeven bij de pastoor of 
kapelaans. Ook voor een persoonlijk gesprek of het ontvangen van het schitterende 
sacrament van boete en verzoening kunt u bij ons terecht. 

PASTOOR MGR. E.J. DE JONG
pastoordejong@gmail.com
06-51177061

KAPELAAN SLAVEN BRAJKOVIC
slavenbrajkovic@yahoo.com
06-27501073

KAPELAAN PAWEL ZELAZNY
paw.zelazny@gmail.com
06-17971718
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ÉCHT VRIJE KEUS
EERLIJKE PRIJS

Uw uitvaartregisseur Marc Moors 
Dr. Goossensstraat 2, Berg en Terblijt
www.uitvaartstudio.com   (043) 852 3 258

Meer mogelijk dan u denkt, ook als u 

Geachte inwoners van Amby
Voor de komende tijd zijn er enkele speciale hulpmogelijkheden 
opgezet in Amby.
I.s.m. geloofsgemeenschappen, het sociaal team, (WMO) het 
buurtplatform Amby en de gemeente Maastricht hebben wij 
voor u enkele mogelijkheden op papier gezet.

Boodschappenservice voor bewoners Amby
Woont u in Amby, bent u slecht ter been, senior, hulpbehoevend, 
of heeft men u geadviseerd verplicht binnen te blijven maar heeft 
u toch boodschappen of medicijnen nodig. 
Meld dit dan bij het buurtplatform Amby via mail 
info@buurtplatform-Amby.nl of bel 0636408424.
Betrouwbare vrijwilligers verbonden aan het buurtplatform 
Amby komen u helpen. Zij maken zich kenbaar en u weet van te 
voren Wie er bij u aan de deur komt. Vertrouwelijker kunnen wij 
het voor u niet maken.  

Steunpunt Corona
Het is een onzekere tijd. 
Daarom helpt de gemeente om antwoorden te vinden op vragen 
in de coronacrisis. En we helpen mensen die hulp zoeken of hulp 
willen bieden. 
Op de website van de Veiligheidsregio vindt u alle informatie 
over de afgekondigde maatregelen van het Rijk en wat deze voor 
u (bewoners en bedrijven) kunnen betekenen. 
Wij vragen u om eerst op deze website te kijken voor het ant-
woord op uw vragen en de laatste actualiteiten. Hieronder vindt 
u informatie voor inwoners van Maastricht, bijvoorbeeld over de 
gemeentelijke dienstverlening en (hulp)initiatieven. En daarnaast 
is er een aparte pagina met informatie voor ondernemers. Heeft 
u nog vragen? Bel 043 350 40 40 
Landelijk is de Luisterlijn beschikbaar. Bel nr. 0900-0767.

WMO / Sociaal Team vraagstukken:
Voor WMO vragen verwijzen wij u graag naar het Sociaal Team:
Het sociaal team Telefonisch 06-27850504. 
U kunt ook een berichtje sturen naar 
www.sociaalteammaastricht.nl
 
Pastorale Zorg
Deze weken zijn weken vol zorg. In heel het land zijn mensen 
die getroffen worden door het corona-virus. Allereerst denken 
we aan alle zieken die er zijn, maar ook aan mensen die geliefden 
moeten missen. Wat een moeilijke periode maken zij mee.
Dan zijn er veel mensen die met hart en ziel zich nu inzetten 
voor hun medemens in de ziekenhuizen. Geweldig.
Ook vele anderen op andere terreinen. Heel mooi om te zien 
wat ieder doet. Maar er komt veel op hen af.
Anderen worden getroffen door zorgen over hun werk of 
gezinnen. 
Graag willen we voor jullie bidden, een luisterend oor bieden of 
een zegen uitspreken.
Als drie (protestantse) collega's uit Amby, Heer en 
Berg en Terblijt bieden we onze hulp graag aan in deze moeilijke 
tijd. 

Via onderstaande gegevens kunt u/jij contact met ons opnemen. 
Graag wensen we ieder heel veel sterkte en Gods hulp en zegen 
toe.
•	 ds.	Jan	Bosch	(06-10711893)
 (j.bosch11@icloud.com) van Amiecitia in Amby
•	 ds.	Ron	van	der	Spoel	(06-51787926)
 (rvanderspoel@outlook.com) van het Leger des Heils
•	 ev.	Frederik	Boersema	(06-49942102)
 (frederik@ifes.nl) van studentenwerk IFES

Parochie Walburga
Goede mensen van Amby, 
Via deze weg willen we u ook vanuit de geloofsgemeenschap 
een hart onder de riem steken. Vooral als u persoonlijk getrof-
fen bent door deze of een andere ziekte, of een dierbare bent 
verloren, heel veel sterkte! 
Fijn dat we op deze wijze via het buurtplatform Amby met elkaar 
verbonden zijn. We willen als kerkgemeenschap vanzelfsprekend 
ons steentje aan bemoediging en praktische hulp bijdragen. 
Allereerst bidden wij, pastoor en kapelaans, graag voor u om 
bescherming en, als het nodig is, genezing. Ook andere gebedsin-
tenties zijn van harte welkom. U kunt die opgeven per telefoon 
of mail. We hebben kloosters die ook voor uw intenties willen 
bidden. (Misintenties kunnen voor deze periode ook worden 
aangenomen, maar niet voor een publieke viering.) 
U bent ook de hele dag welkom in de kapel schuin achter de 
Kerk, te bereiken via het kerkhof of rechts langs het kerkgebouw. 
We zijn er ook voor u om u te woord te staan. 
Dat kan telefonisch, per skype, maar ook persoonlijk, bv. in de 
kerk, in de sacristie, op die tijden waarop normaal gesproken 
de H. Mis zou zijn. Dan stellen we namelijk de kerk open voor 
gebed en een kaarsje: 
Zondag van 10.00 tot 12.00;
Dinsdag 9.00 tot 10.00; 
Donderdag 9.00 tot 10.00. 
Op de website: www.parochiewalburga.nl vindt u onder het 
kopje spiritualiteit thuis ook verdere informatie voor spiritual-
iteit thuis, zoals Missen op de t.v. of internet, lezingen, de bijbel, 
geestelijke lezing, etc. 
Namens ons hele pastorale team: Heel veel sterkte! Gods zegen!
•	 Pastoor	de	Jong,	Padualaan	4,	pastoordejong@gmail.com,	
 06-51177061
•	 Kapelaan	Slaven	Brajkovic,	Severenstraat	7,	
 slavenbrajkovic@yahoo.com, 06-27501073
•	 Kapelaan	Pawel	Zelazny,	Severenstraat	7,	
 paw.zelazny@gmail.com, 06-17971718
 
Met vriendelijke groet, 

Stichting Buurtplatform Amby
info@buurtplatform-amby.nl
Tel : 0636408424 
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Korfbal? Leuk! KV Maastricht is 
een gezellige korfbalvereniging, 
dé zuidelijkste korfbalvereniging 
van Nederland. 
KV Maastricht is de meest zuidelijke 
korfbalvereniging van Nederland! Wij hebben
3 competitiespelende teams én een 
recreantenteam. Onze trainings- en 
verenigings avond is de vrijdagavond. Op 
dinsdag vindt er een tweede training plaats. 
Korfbal is de enige gemengde teamsport in 
Nederland! 
Altijd al eens willen korfballen? Dat kan!
Echter hebben de additionele maatregelen 
van het kabinet, die op 23 maart 
aangekondigd zijn in de strijd tegen het
coronavirus, gevolgen voor onze 
korfbalvereniging. 
Alle geplande wedstrijden in (het tweede 
deel van) de veldcompetitie worden dit seizoen afgelast. Voor ons 
natuurlijk een flinke domper, maar een heel begrijpelijke beslissing. 
Ook de trainingen gaan voorlopig niet door. Wil je graag op de 
hoogte blijven van de hervatting van onze trainingen? Houdt dan 
onze website goed in de gaten! www.kvmaastricht.nl en check onze 
facebookpagina. 
Voor meer informatie kun je altijd een mail sturen naar 
tc@kvmaastricht.nl of bestuur@kvmaastricht.nl.

Met sportieve groet, 
Désirée Timans
Algemeen bestuurslid 

2e Luxaflex
Hor nu 50% 
korting
Maak van jouw huis 
een mugvrij thuis, jij 
bent klaar voor het 
voorjaar.
De actie loopt van 1 t/m 
30 april 2020. .  
Nu verkrijgbaar bij: 

The Art of Window Styling

vissers woninginrichting & 
projectstoffering & 
slaapcomfort
   

Hulserstraat 83 Geulle 
www.vissers-woninginrichting.nl
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30 april 2020. .  
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The Art of Window Styling
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Hulserstraat 83 Geulle 
www.vissers-woninginrichting.nl

BEGRAFENIS- EN CREMATIEVERENIGING
"ST. WALBURGIS" AMBY MAASTRICHT.
Onze jaarvergadering, welke gepland staat voor 18 mei 2020, zal 
vanwege het "Corona-virus" niet doorgaan. 
Zodra een nieuwe datum bekend is, laten wij u dat  via de 
Amyer Praot weten.

Raijmond Weerts Voorzitter
Guus Gabbano Secretaris 

Mooi  vitaal haar. 
   gebak.

 Dames, heren, kinderen 
 Curlsys
 L’ANZA haarproducten
 Great Lengths hairextensions

 

Ambyerstraat Noord 102, Maastricht
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Plus Franssen, Eddy & Femke Franssen 
Severenplein 24a, Maastricht  
043-3634781 
www.facebook.com/plusfranssen  
en instagram: plusfranssen 
 

 

 

Wie zou jij in deze roerige tijd eens    

extra in het              willen zetten? 
 

 
 
 

Omdat de afgelopen weken lastig waren voor 
iedereen en dit voorlopig ook nog zo zal blijven, 

willen wij namens u iemand een                
onder de riem steken! 

 
Wij verloten daarom komende 2 weken mooie prijzen. 
Hoe doet u mee? Schrijf op een kaartje wie u een hart onder de riem wil 
steken en waarom. Schrijf op het kaartje uw naam en telefoonnummer én 
de naam en het telefoonnummer van diegene die u een prijs gunt. 
Deponeer uw kaartje in de grote blauwe ton bij de kassa. U kunt de 
groene kaartjes gebruiken die bij de inleverton liggen, of u kunt een eigen 
briefje gebruiken.  
Let op, u kunt dus alleen iemand opgeven door uw kaartje in de winkel in 
te leveren. Wij zullen aan het einde van beide actieweken de 
prijswinnaars kiezen uit de ingeleverde kaartjes. 
 
De 1e actieweek loopt van zondag 19 t/m zaterdag 25 april en de  
2e actieweek loopt van zondag 26 april t/m zaterdag 2 mei. We zullen o.a. 
een grote BBQ ton van verloten, een mooie hangstoel, 
boodschappenpakketten t.w.v. €50,- en handdoekenpakketten. 
 
We zullen persoonlijk contact opnemen met  
de prijswinnaars. Ook zullen we de namen  
van de winnaars bekend maken in de winkel,  
op Facebook en op Instagram. 
 

 

 

 
 


