Nieuwe maatregelen Corona. Hoe houd je ze up-to-date?
De maatregelen rond de corona treffen ons
weer hard. We kunnen nu maar 30 mensen
toelaten in onze kerken. Dit met uitzondering
van de uitvaarten. Hier mogen er meer
worden toegelaten. Helaas kunnen in de
tussentijd dat dit parochieblad wordt gedrukt
de maatregelen weer anders zijn. Daarom is het goed onze
website te raadplegen en u op te geven voor het ontvangen van
een digitaal parochieblad. Natuurlijk blijft het parochieblad
ook in gedrukte vorm op uw deurmat vallen. Dat kan dankzij
onze vrijwilligers, waarvoor onze dank. Dit blijft zo, dus ook als
u zich opgeeft voor een digitale vorm. Alleen de gevolgen van
de verandering van de maatregelingen worden digitaal
verzonden buiten de verschijningsdata om.
Op het moment dat ik deze tekst schrijf kunnen wij dus maar
30 mensen toelaten bij onze Eucharistievieringen en andere
vieringen. Helaas is daarom aanmelding noodzakelijk. U kunt
dit doen in de week voor de viering bij het parochiesecretariaat. Alleen dan bent u verzekerd van een plaats in de
kerk. Ook is nu in de kerken een mondkapje verplicht. Kunt u
niet naar de viering komen om welke reden dan ook? Dan
kunt u via de digitale weg een Eucharistieviering volgen vanuit
de Sint-Servaas of vanuit de kerk in Malberg. Helaas is het
niet mogelijk de Eucharistieviering digitaal uit te zenden
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vanuit andere kerken in ons parochiefederaties. Dit omdat de
internetverbindingen dat daar niet toelaten. U kunt de
H. Missen volgen op ons Youtube kanaal: "Heilige Mis Maastricht":
https://www.youtube.com/channel/UCJFJo1aYkE_LFgY9t7Cj2xA
Daarnaast zal ook een keer per maand de
H.Mis vanuit de Sint-Servaas worden
uitgezonden via TV-Maastricht.
Dit zal
gebeuren op zondag 29 november 2020. Alle
missen zowel op TV-Maastricht alsook op ons
YouTube kanaal beginnen om 10.00u. U kunt
de H. Missen ook volgen via NPO1 vanuit een kerk in Nederland.
In de toekomst zullen ook filmpjes verschijnen van aangepaste
activiteiten of informatie over geloofszaken voor volwassenen.
Deze zullen worden geplaatst op het kanaal van H. Missen Maastricht.
Voor de jeugd zullen wij ook filmpjes gaan uitzenden. Deze
filmpjes zullen speciaal op bepaalde leeftijdsgroepen gericht
zijn. Vooralsnog kan de kinderclub JPII gewoon doorgaan.
Mocht dit niet het geval zijn dan kunt u nog meer filmpjes op
dit kanaal verwachten. Wij zenden deze filmpjes uit op ons
kanaal "God geeft ons hoop" Het adres is:
https://www.youtube.com/channel/UCW3P2KjjNB-s7GRtNFM7wpQ
U kunt zich op beiden kanalen abonneren.
U kunt ook onze parochiefederaties volgen op Facebook. Ook hier
zullen van tijd tot tijd live diensten te volgen zijn. Het adres hiervan is:
https://www.facebook.com/RKMaastrichtwest
Natuurlijk begrijpen wij dat niet iedereen de mogelijkheid heeft
om via de mail nieuws te ontvangen. U doet er dan goed aan
om, nadat er nieuwe maatregelen worden afgekondigd, waar u
het vermoeden heeft dat deze ook gevolgen heeft voor de kerk,
het parochiesecretariaat te bellen voor inlichtingen.
Het pastoraal team staat altijd voor u klaar om u te bezoeken
of telefonisch met u te praten, als het moeilijk wordt. Als u
problemen heeft met de eenzaamheid of u wilt hulp. Bel
gerust. Als u ons wilt spreken voor gebed of u wilt iets kwijt of
iets vragen, bel gerust. Wij staan voor u klaar en willen u
graag te woord staan. U kunt ons bereiken via de telefoon,
mail, of zelfs gewoon fysiek aan de deur.
Welkom!
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Gedoopt Liv Trienekens.
Moge zij opgroeien in gezondheid en vreugde.
Aan de ouders van harte proficiat met de dopeling

Overleden

24 augustus 2020 Ermanna Pellizzoni weduwe van
Jozef Vriezelaar 90 jaar Planetenhof Maasrricht. Voor
haar werd de uitvaartdienst gehouden in besloten
kring in de H.H. Petrus en Pauluskerk te Wolder op
29 augustus gevolgd door de begrafenis op de
Algemene Begraafplaats te Valkenburg aan de Geul.
2 oktober 2020 Maria Groothausen 80 jaar Campagne, voorheen
Gustaaf Coenegrachtstraat Maastricht. Voor haar werd de
uitvaartdienst gehouden in de H.H. Petrus en Pauluskerk te
Wolder op 8 oktober gevolgd door de crematie te Geleen.
Mogen onze dierbare overledenen rusten in vrede.
Mogen zij geborgen zijn bij God ons aller Vader in zijn eeuwige woning.
Sterkte aan hen die hun dierbare moeten missen.

Vormsel

Afgelopen maand zijn er blaadjes op de scholen
verspreid met een uitnodiging om het vormsel te
ontvangen. Helaas hebben wij tot nog toe geen
aanmeldingen. Het zou toch heel jammer zijn als wij dit
jaar geen vormelingen zouden hebben. Daarom
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organiseren wij een andere ouderavond in het zaaltje bij de kerk van
Malberg, Dukaatplein 21. De ingang vindt u aan de achterzijde van
de kerk. We houden een informatie avond voor zowel de ouders als
de kinderen op dinsdag 17 november om 19.00u. Het is een leuke
informatieve avond. Als u misschien twijfelt omdat er te weinig
kinderen het vormsel doen. Kom dan toch even langs. U zult horen
dat dit niet het geval is. Als u twijfelt omdat u zich afvraagt of dit
wel iets voor uw kind is, of uw kind zich afvraagt of hij of zij dit wel
wil. Kom toch, ik zal met u hierover spreken en de vertellen dat het
de moeite waard is. Na deze avond wordt er pas verwacht dat de
kinderen zich aanmelden. Vanwege de coronamaatregelen moeten
we met aanmeldingen werken. U kunt zich aanmelden bij het
parochie secretariaat van Maastricht-West. Emailaders:
parochiecluster.maastrichtwest@gmail.com.
Op onze faceboekpagina zal komende week een filmpje verschijnen
waarin de pastoor alle kinderen uitnodigt hieraan mee te doen.
U kunt de pagina vinden op het volgend adres:
https://www.facebook.com/RKMaastrichtwest
Taizéviering
De Taizévieringen gaan vooralsnog gewoon
door. Deze vieringen met zang en gebed
worden gehouden in de kerk van Daalhof.
Het zingen kan alleen door aangewezen
zangers worden gedaan. Dit kan alleen op
veilige afstand. De vieringen zijn dus
coronaproef. De eerst volgende Taizéviering is
op woensdag 18 november van 19.00u tot 20.00u.
In verband met corona is aanmelden verplicht op het
volgende e-mailadres: taize.maastricht.zuidwest@gmail.com
Kinderwoorddienst
In de advent zullen weer kinderwoorddiensten gaan plaatsvinden in de
dagkerk van Daalhof. Natuurlijk indien dat
mogelijk is vanwege de coronamaatregelen.
Als u met uw kind hier naar toe wilt
komen, dan moet u zich net als voor een
gewone H.Mis aanmelden bij het
parochiesecretariaat van Parochiefederatie Zuidwest.
Het telefoonnummer vindt u op de laatste bladzijde van dit
parochieblad.
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Renhuis de kerkmuis
Hallo allemaal hier ben ik dan weer, Renhuis de
Kerkmuis. Het is en blijft een moeilijke tijd. Vinden jullie
ook niet. Dat gekke kleine virus blijft ons leven maar
bepalen. Er kan van alles niet doorgaan en een heleboel
dingen gaan een stuk moeilijker. Ik hoor kinderen in de
kerk wel eens zeggen dat ze zelfs hun oma of opa niet
mogen knuffelen. Dat is best wel heftig. Om dat te begrijpen hoef ik
dit keer niet naar mijn oom aan de Maas. Het is een gekke tijd waar
we nu in zijn beland. Hoe zal het zijn met Sinterklaas. Die heeft
natuurlijk ook last van dat virus. Kan hij wel nog alle cadeautjes
rond brengen, samen met zijn pieten. Vieren we wel nog Kerstmis?
Dat zijn vragen waar we toch nog wel mee bezig zijn. Spannend
allemaal. Gelukkig hebben jullie je ouders die je kunnen helpen om
deze spannende tijd door te komen. Ik lees wel eens: "We moeten
het samen doen". Nou dat begrijp ik ook. Als we samen elkaar
helpen dat staan we sterk. Dat is zeker. En de pastoor zegt altijd in
de kerk dat we niet helemaal alleen staan. Jezus wil ons ook
helpen. Gelukkig maar.
Tja, dit keer hoef ik niet naar mijn oom aan de Maas. Maar ik ga
toch om even met hem te spreken. Misschien kan hij mij toch een
beetje helpen. Ondertussen zal ik Jezus vragen om goed te zorgen
voor alle dieren die ik ken. Misschien ga jij dat dan doen voor alle
mensen die je kent. Dat Hij ze allemaal mag helpen.
Nu tot ziens dan maar,
Renhuis de kerkmuis.

Dinsdag 10 november 2020
19.00 Wolder
H.Mis

Celle Moors (jrd) en ouders Hogenboom - Moors.
H. Martinus

Woensdag 11 november 2020
10.00 Dagkerk Daalhof

Biddende Moeders

Donderdag 12 november 2020
09.00 Daalhof
H.Mis

Voor de jeugd uit onze parochie.
33e zondag door het jaar

Zondag 15 november 2020

Toelichting op de lezingen uit: Spreuk. 31,10-13.19-20.30-31 Ps 128 1 Tess. 5,1-6 Mt. 25,14-30
Gods wil volbrengen zal voor ieder van ons verschillend zijn omdat onze
gaven en omstandigheden verschillend zijn. Ik bid dat ik noch ijdel, noch
hopeloos wordt, maar dat ik met volle aandacht elke situatie die op mijn weg
komt mag tegemoet zien.

H.Mis
Organist: Rick Debie
Rina Haesen - Caubergh en Nico Haesen (col), Lie Bemelmans Wijnands en Vic Bemelmans (col), Gerda Bessems - Wolters en
Dries en Anna Bessems - Vrijens, Johan Bastiaens (verjaardag)
en overleden familie.
11.30 Daalhof
H.Mis
Organist: Pierre Willems
Overleden Zusters en familieleden van de Zusters onder de Bogen
09.30 Wolder

H. Elisabeth van Hongarije

Dinsdag 17 november 2020
19.00 Wolder
H.Mis

Voor de gezinnen uit onze parochie.

Zaterdag 7 november 2020
19.00 Wolder
H.Mis

Organist: Rick Debie
Allen die getroffen zijn door corona-virus.

H. Willibrordus

32e zondag door het jaar

Zondag 8 november 2020

Toelichting op de lezingen uit: Wijsh. 6,12-16 Ps. 63 1 Tess. 4,13-18 Mt. 25,1-13
Het evangelie van vandaag helpt ons om te concentreren op het hier en nu.
Het helpt ons om volledig te leren leven in het heden, om daar God te zoeken
en te vinden. Als we daarin slagen, lukt de rest vanzelf.

H.Mis
Organist:Pierre Willems
Noëlle Daemen-Cimmermans en Mathieu Daemen (col), Mia
Pieters-Meurs.

11.30 Daalhof
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Woensdag 18 november 2020
19.00 - 20.00 uur Daalhof Taizéviering.

In verband met corona is aanmelden verplicht op het
volgende e-mailadres: taize.maastricht.zuidwest@gmail.com
Donderdag 19 november 2020
19.00 Daalhof
H. Mis

Voor de mensen in de verzorgingstehuizen.

Zaterdag 21 november 2020
Wolder 19.00
H.Mis
Organist: Rick Debie

Annie Paulissen (col), ouders Beurts - Smeets en familie.
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Hoogfeest: Christus Koning

Zondag 22 november 2020

Toelichting op de lezingen uit: Ez. 34,11-12.15-17 Ps. 23 1 Kor. 15,20-26.28 Mt. 25,31-46
Het koninkrijk van God wordt zichtbaar overal waar God en zijn Zoon Jezus
als Koning worden erkend. Eens komt Jezus als Koning terug en laat God de
volheid van zijn Rijk aanbreken. Wie zullen daar voor altijd met Hem mogen
zijn? En welke rol speelt barmhartigheid bij het antwoord op die vraag?

H.Mis
Organist: Pierre Willems
Voor het welzijn van de parochie federatie.

11.30 Daalhof

Voor de mensen in crisis situaties.

Dré en Jeanny Berkhof - Ritzen (col), Peter Graven (jrd), Theo
Bastiaens en Ita Bastiaens - Stevens (col), Annie Paulissen (col)

Zaterdag 5 december 2020
19.00 Wolder
H.Mis

Organist: Rick Debie
Jan Rutten (jrd), voor de jeugd van onze parochie.

Woensdag 25 november 2020

Biddende Moeders

2e zondag van de Advent

Zondag 6 december 2020

Donderdag 26 november 2020
09.00 Daalhof
H.Mis

Voor wie vervolgd worden omwille van het geloof.

Zondag 29 november

Vrijdag 4 december 2020
19.00 Wolder
H.Mis

Aansluitend tot 20:00 uur stille aanbidding van het H. Sacrament

Dinsdag 24 november 2020
19.00 Wolder
H.Mis

10.00 Dagkerk Daalhof

Donderdag 3 december: Ziekencommunie

1e zondag van de Advent

2020

Toelichting op de lezingen uit: Jes. 63,16b-17.19b; 64,3b-8 Ps. 80 1 Kor. 1,3-9 Mc. 13,33-37
"Weest op uw hoede, weest waakzaam." De komende weken kijken we uit
naar een nieuw begin. Vanaf deze eerste Advent zondag tot en met het feest
van Christus Koning volgend jaar zullen we met dat thema werken. De
komende zondagen zal dat begin steeds terugkomen, vandaag een
verwachtingsvol begin, volgende week een troostvol begin, daarna een blij
begin en de vierde zondag een wonderlijk begin.

H.Mis
Organist: Rick Debie
Uitleg viering voor de communicantjes.
Fie en Jean Notten - Kleinen.
11.30 Daalhof
H.Mis
Organist: Pierre Willems
Lily Melotte - Achtermann (jrd).
09.30 Wolder

Dinsdag 1 december 2020
19.00 Wolder
H.Mis

Toelichting op de lezingen uit: Jes. 40,1-5.9-11 Ps. 85 2 Petr. 3,8-14 Mc. 1,1-8
Op deze tweede zondag van de Advent horen we Johannes de Doper. Zijn
oproep weerklinkt vandaag over de stad waar wij wonen, zoals ooit over de
Jordaanvallei nabij Jeruzalem: "Bekeer u! Bereid de weg van de Heer! Maak
de paden recht!" Dat betekent dat wij in ieder geval hoopvol mogen uitzien
naar een nieuwe komst van onze reddende God in ons hart, maar ook dat
wij die komst kunnen voorbereiden en mogelijk maken door onze innerlijke
houding te veranderen, te bekeren.

H.Mis
Organist: Pierre Willems
Voor het welzijn van de parochie.

11.30 Daalhof

Dinsdag 8 december 2020
19.00 Wolder
H. Mis

Rina Haesen - Caubergh en Nico Haesen (col).
Woensdag 9 december 2020
10.00 Dagkerk Daalhof

De overledenen van de familie Crauwels - Wijts, Fam. PietersPhilippi.

Donderdag 3 december 2020
09.00 Daalhof
H.Mis

Biddende Moeders

Donderdag 10 december
09.00 Daalhof
H.Mis

Voor de vervolgde christenen.

Voor de zieken uit onze parochie.
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3e zondag van de Advent

Zondag 13 december

Toelichting op de lezingen uit: Jes. 61,1-2a.10-11 Lc. 1 1 Tess. 5,16-24 Joh. 1,6-8.19-28
Vandaag gaat het evangelie over "Wat is uw identiteit?". Heel veel mensen
ontlenen hun identiteit aan hun functie, aan hun kennis, hun bekwaamheid,
hun prestaties, hun titels. Daardoor onderscheiden ze zich van anderen. Als
je ze op straat zou vragen wie zij zijn, dan zouden ze direct kunnen
antwoorden met hun functie of titel: "Ik ben doctor X, ik ben generaal Y, ik
ben directeur Z. Zo gauw ze hun functie of hun uniform kwijtraken, kunnen
ze in een identiteitscrisis komen. Wie ben jij: dat is de grote vraag. Kun je en
mag je wat anders antwoorden dan alleen je naam???

H.Mis
Organist: Rick Debie
Ouders Beurts - Smeets en familie, Hubertina Mares - Kroonen
en familie, Jo Caubergh (col), Sjeng Vandenboorn en Isabel van
Noppen, Zr. Berlindus, zonen Johan en Paul en schoozoon Dolf.

09.30 Wolder

H.Mis
Organist: Pierre Willems
Voor allen die negatieve gevolgen ondervinden van corona.

11.30 Daalhof

H.Doopsel
Doopvoorbereiding.
Er wordt van uitgegaan dat de doopouders zich aanmelden
voor de betreffende voorbereidingsavond.
Woensdag 11 november: Parochie Sint Servaas
Keizer Karelplein 4 St.Maternus hof (naast Pastorie)
Deken Dautzenberg, Kapelaan Garcia
Tel. 043-3214694. E: servaasbureau@hotmail.com
Woensdag 9 december Parochiefederatie West en Zuidwest
Pastoraal Team. Dagkerk Daalhof ingang kerk Penatenhof 101.
Tel. 043-341561 E. admin.zuidwest@rkmaastricht.nl
Gevraagd
Wenskaarten of kaarten met bloemen zijn welkom op het
parochiesecretariaat. Van kerstkaarten hebben we een overschot,
dus die niet. Dank bij voorbaat, Zr.Johanna

Advent: een nieuw begin
Op zondag 29 november begint de Advent: de
voorbereidingstijd op Kerstmis. Met de advent begint
in de kerk een heel nieuwe periode. De cyclus van
elk jaar terugkerende feesten wordt met het feest van
Christus Koning afgesloten. Met de eerste Advent
begint er een heel nieuw kerkelijk jaar, waarin de
gedenkdagen elkaar opnieuw opvolgen. Dat begint
met geboorte van Christus met Kerstmis, maar eigenlijk al met de
voorbereiding op die geboorte in de Advent.
Vanaf de eerste zondag van Advent begint in de kerk ook een
nieuwe reeks lezingen in de liturgie. De zondagsvieringen zijn
verdeeld in drie jaren: A, B en C. Afgelopen jaar was het A-jaar en
werd er vooral gelezen uit het evangelie van Matteüs. Deze Advent
begint het B-jaar en worden de lezingen genomen uit het evangelie
van Marcus. Volgend jaar volgt dan Lucas.
Geliefde Parochianen,
De periode sinds ons afscheid was een en al hectiek. Tot half juli
moesten er nog dingen worden gedaan in het kader van de
afronding van het werk als predikant in Maastricht en Venlo.
Daarna volgden allerlei klussen om en aan de nieuwe woning. De
reis naar Curaçao in augustus is niet doorgegaan vanwege de
beperkingen van het vliegverkeer. Dus hebben we die moeten
uitstellen. De eerste helft van september zijn we daarom naar de
kust gegaan om even af te koppelen. We kijken met dankbaarheid
terug op het afscheid van de parochiegemeenschap. We hebben veel
hartelijkheid in allerlei vormen van jullie ontvangen. Een goed
afscheid helpt bij het maken van een nieuwe start. We zijn blij dat
jullie in de persoon van Taison een nieuwe kapelaan hebben
ontvangen. We hopen met de parochiegemeenschap de Goede
Herder in Hengelo een band op te bouwen. Het ga jullie goed.
Sjaloom.
Margriet en Jacob Glas

Ziekenbezoek
Mensen die ziek zijn in het ziekenhuis of thuis en graag bezoek
wensen uit de parochie kunnen dit kenbaar maken door een
telefoontje of mailtje naar het parochiesecretariaat.
Zieken kunnen het vaak niet zelf, maar een van de familieleden of
kennissen kunnen dat dan in overleg doen. In de mate van het
mogelijke zal er gehoor aan gegeven worden.
Zr. Johanna.

Academie Rolduc: Corona van dichtbij
De eerste coronagolf leverde voor zorginstellingen een
reeks uitdagingen en dilemma's op. Hoe zorg je
bijvoorbeeld voor de veiligheid van patiënten,
medewerkers en bezoekers en bewaar je tegelijkertijd
de menselijkheid? Samen met een patiënt die corona
heeft meegemaakt, vertelt geestelijk verzorger Hans Kling van het
Academisch Ziekenhuis Maastricht tijdens een lezing van Academie
Rolduc over zijn ervaringen uit de praktijk.
De lezing vindt plaats op donderdag 10 december in de Annazaal bij
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de Annekerk aan de Via Regia 100 in Maastricht. Aanvang: 19.00
uur. Drs. Hans Kling is geestelijk verzorger en hoofd dienst
geestelijke verzorging MUMC+, medeoprichter van het psychosociaal
ondersteuningsteam tijdens de eerste coronagolf en lid van de
commissie medisch ethische aangelegenheden MUMC+.
Academie Rolduc is een lezingenreeks van het grootseminarie en
theologisch instituut Rolduc. Elke maand is er een andere spreker
over een religieus of maatschappelijk thema. De lezingen zijn voor
iedereen toegankelijk. Deelname kost vijf euro per avond, ter plekke
te voldoen. Aanmelden vooraf is gewenst via academie@rolduc.nl.
Bekijk het volledige jaarprogramma van Academie Rolduc op:
www.bisdom-roermond.nl/academierolduc
Harmonie Wilhelmina
In de maand november geen activiteiten bij De Blouwe,
mede door de aangescherpte coronamaatregelen.
Grote Clubactie
De Grote Clubactie is 19 september gestart, maar
loopt nog steeds!
Zoals eerder vermeld zal Harmonie Wilhelmina Wolder niet deur aan
deur loten komen verkopen gezien alle maatregelen rondom corona.
Wil je de harmonie toch financieel steunen èn tevens kans maken
op mooie prijzen dan kan dat natuurlijk toch, graag zelfs! Ga via de
link https://clubactie.nl/lot/harmonie-wilhelmina-wolder/472046
naar onze pagina en koop alsnog loten of u kunt via
secretariaat@harmoniewilhelmina.nl doorgeven hoeveel loten u wilt
afnemen en dan wordt eea met u geregeld.
Onze dank is groot!
Harmonie Sint-Petrus en Paulus
Als gevolg van de aangescherpte
coronamaatregelen staan er de komende
weken geen activiteiten gepland. Wij hopen
zo snel mogelijk weer naar buiten te
kunnen treden.
Oud Papier - (zie ook afvalkalender) elke maand:
Wolder: Leonidas: de laatste zaterdag
Daalhof: Harmonie Petrus en Paulus: de 1e zaterdag
Hazendans en Mariaberg: CV de Mineurs: de 1e zaterdag
Campagne en Biesland: Harmonie Wïlhelmina: de 3e zaterdag

11

Ouderen Soos Wolder: Wekelijks op donderdagmiddag
van 14.00 tot 16.30 uur in het Parochiehuis aan de
Tongerseweg. Gezellig samen een praatje maken, een kaartje
leggen, een potje sjoelen, enz. U komt toch ook! Info: Karin van
Duurling 043-3437244
Sensoor Telehulpverlening Limburg, dag en nacht: 045 5719999
Noodnummer voor onvoorziene ziekenzalving:
Larisa 043 - 369 06 70
Wijkservicepunt Thuiszorg 043-3690602, wekelijks inloopspreekuur

De parochie federatie Maastricht-Zuidwest bestaat uit de parochies
San Salvator (Daalhof-Hazendans), Onbevlekt Hart van Maria
(Mariaberg) en H.H. Petrus en Paulus (Wolder-Campagne).
Pastoor R. Schols: Van Akenweg 61, 6218HL Maastricht, 043-3431566
Kapelaan Taison Titus Mgr. Vranckenplein 2, 6213HL, 043-8517387
Diaken K. Bekker: Quirinaalhof 7/p, 6215PK Maastricht, 06-54730903
Diaken J. Valke: diakenjos@gmail.com
Catechiste:
Zr. Johanna: via parochiesecretariaat 043-3431561
Privé 0032 89 411426 in Hoeselt)
Parochiesecretariaat:
Penatenhof 101, 6215 BX Maastricht - Daalhof ( 3431561);
ma, wo en do van 9.00 tot 12.00 u; admin.zuidwest@rkmaastricht.nl
Verkrijgbaar: noveenkaarsen (€ 3,50).
IBAN - Bankrekeningnummers:
Voor KERKBIJDRAGEN
NL28 RABO 0158 4943 50
Voor MISINTENTIES
NL84 SNSB 0865 2826 84
Voor KLEUTERSCHOOLPROJECT FILIPIJNEN NL57 SNSB 0858 0666 61
Het opgeven van intenties en/of het inleveren van kopij voor
parochieblad jrg. 21-4 (zo 13 dec. t/m zo 17 jan.) kan t/m za 21 nov. op
de bovengenoemde dagen en tijden bij het parochiesecretariaat of
per
e-mail: admin.zuidwest@rkmaastricht.nl
of
redactiesspp@hotmail.com
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