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Pinksteren
Op zondag 23 mei vieren wij Pinksteren. Het is het feest waarin de
leerlingen er op uit trokken om de boodschap van Jezus te
verkondigen. Ze waren eerst opgesloten in een kamer, waar ze niet
naar buiten durfden. Ze wisten dat men hen ook dood wilde als ze de
boodschap van Jezus naar buiten zouden brengen. Op dat moment
zagen de leerlingen het in het geheel niet zitten dat ze dit zouden gaan
doen. Te gevaarlijk en geen toekomstperspectief. Jezus was er niet
meer en nu was het voorbij. De H. Geest
bracht hier verandering in.
Door de
inspiratie van de H. Geest gingen ze op pad.
Ze spraken de taal van de mensen en
verkondigden de boodschap. Er kwam een
nieuwe toekomst voor veel mensen. De
boodschap maakte mensen vrij. Er waren
zelfs mensen die hun leven wilden geven voor deze boodschap. Ze
zagen liever hun leven op aarde verdwijnen dan het leven verliezen in
de eeuwigheid. Deze mensen noemen wij martelaren.
We zitten nog steeds in de coronatijd. Toen ik dit stuk moest
schrijven, vroeg ik mij af, wat moet ik nu weer schrijven. Weer over
de corona, dat heb ik al zo vaak gedaan. Een jaar geleden hadden we
nooit gedacht dat we er nu nog steeds in zouden zitten. Toch is het
ons overkomen. Bij het schrijven van die stukje weet ik niet hoe de
maatregelen zullen zijn als u deze nieuwsbrief leest. Ik kan er dus
ook niets over zeggen. Maar ik wilde dit keer ook niet schrijven over
de crisis waar we nu in zitten. Ik wilde het eigenlijk meer over de
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toekomst hebben. Hoe komen we eruit. Wat gaan we doen als de crisis
voorbij is en wij weer normaal met elkaar kunnen leven. Wat gebeurt
er dan met ons als kerk. Stormen onze kerken dan weer vol. Komen
de mensen weer terug die nu niet in de kerk zijn. Dit omdat wij nu
maar met 30 mensen bij elkaar mogen komen. Ik kan niet wachten u
allen te verwelkomen, maar toch ben ik bang dat niet iedereen de weg
terug zal vinden. Toch ben ik ervan overtuigd dat de H. Geest ons
weer zal helpen, zoals Hij dat ook in het verleden heeft gedaan. Hij
zorgt ervoor dat we weer samen de boodschap kunnen verkondigen.
Ik kan niet wachten dat we weer samen een kop koffie kunnen
drinken na een H.Mis. Ik kan niet wachten dat we ons niet meer
hoeven aan te melden, ik kan niet wachten tot dat die drie stoelen
niet meer vrij hoeven te zijn of dat de hele kerkbank weer gebruikt
mag worden. Dat het plexiglas uit de kerk verdwijnt en wij weer
zonder mondkapje de kerk in kunnen komen. Wat verlang ik naar
deze tijd. We bidden ervoor dat deze tijd snel mag komen. We bidden
ervoor dat de H. Geest ons sterkt en ons de weg wijst. Wij bidden voor
een corona vrije toekomst in de nabije toekomst. Bid u mee?

Liturgische vieringen
ZATERDAG 1

MEI

2021

D INSDAG 4

19.00 Wolder H.Mis
Organist: Eggie Prick

José Bevk-Schoutrop, voor
degenen die te lijden hebben onder
de corona pandemie.
ZONDAG 2

MEI

W OENSDAG 5

2021

5e zondag van Pasen
10.00 Malberg H.Mis
Annet Meyer-Kroese
11.30 Oud-Caberg H.Mis
Jaardienst Pastoor Jean Wijsen en
overleden familieleden, Tiny
Nelissen-Rousseau, Mia BiesmansLardinois, 6 wekendienst Sjaak
Paulissen
11.30 Daalhof H.Mis
Organiste: Ilona de Jong

Voor de gezinnen.
M AANDAG 3

MEI

2021

09.00 Daalhof H.Mis
met aansluitend Rozenkransgebed

MEI

2021

18.40 Wolder Rozenkrans
19.00 Wolder H.Mis
Voor de overledenen van de familie
Crauwels-Wijts
MEI

2021

09.00 Malberg H.Mis
met aansluitend Rozenkransgebed
D ONDERDAG 6

MEI

2021

Ziekencommunie
09.00 Daalhof H.Mis
Noëlle Daemen-Cimmermans en
Mathieu Daemen (col)
15.00 Daalhof
Rozenkransgebed en geleide
aanbidding.
19.00 Malberg H.Mis
met aansluitend Rozenkransgebed
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VRIJDAG 7

MEI

2021

Ziekencommunie
09.00 Oud-Caberg H.Mis
met aansluitend Rozenkransgebed
18.40 Wolder Rozenkrans
19.00 Wolder H.Mis
Annie Paulissen (col), Jeanny
Hulst en zoon Luc.
Aansluitend aan de H.Mis stille
aanbidding van het H.Sacrament.
ZATERDAG 8

MEI

2021

D ONDERDAG 13

MEI

2021

Hoogfeest Hemelvaart van de Heer
09.30 Wolder H.Mis
Organist: Eggie Prick

Voor ons dekenaat.
10.00 Malberg H.Mis
VRIJDAG 14

MEI

2021

09.00 Oud-Caberg H.Mis
met aansluitend Rozenkransgebed
ZATERDAG 15

2021

MEI

18.30 Malberg H.Mis
mmv Life-Teen
Nico Leenders, Mia Beaulen,
ouders en opvoeders

19.00 Wolder H.Mis

ZONDAG 9

7e zondag van Pasen
10.00 Malberg H.Mis
11.30 Oud-Caberg H.Mis
Toos de Graaf-Lutgens, Truus
Schrijnemaekers-Dols, Tiny
Nelissen-Rousseau, Mia BiesmansLardinois
11.30 Daalhof H.Mis

MEI

2021

6e zondag van Pasen
09.30 Wolder H.Mis
Organist: Eggie Prick

Pastoor Piet van der Aart, Maria
Groothausen (col), Elly
Hogenboom, Lie BemelmansWijnands en Vic Bemelmans,
Gerard Hameleers en familie, Wies
en Hay Bastiaens-Darding (col).
11.30 Daalhof H.Mis
Organiste: Ilona de Jong

Voor de moeders.
11.30 Oud-Caberg H.Mis
Mien Leenders-Frijns, Annie
Smeets-Overhof, Lieske Moonen
bgv verjaardag
M AANDAG 10

MEI

2021

Daalhof 09.00 H.Mis
met aansluitend Rozenkransgebed
D INSDAG 11

MEI

2021

18.40 Wolder Rozenkrans
19.00 Wolder Mis
Voor de gezinnen

Organist: Eggie Prick

Voor het welzijn van de parochie.
ZONDAG 16

MEI

2021

Organiste: Ilona de Jong

Noëlle Daemen-Cimmermans en
Mathieu Daemen (col)

D ONDERDAG 20

VRIJDAG 21

MEI

2021

MEI

2021

09.00 Oud-Caberg H.Mis
met aansluitend Rozenkransgebed
ZATERDAG 22

MEI

MEI

2021

09.00 Daalhof H.Mis
Voor de vluchtelingen
met aansluitend Rozenkransgebed
D INSDAG 18

MEI

2021

18.40 Wolder Rozenkrans
19.00 Wolder H.Mis
Mathieu Mares en Hubertina
Mares-Kroonen (col).
W OENSDAG 19

MEI

2021

09.00u Malberg H.Mis
met aansluitend Rozenkransgebed

ZONDAG 23

MEI

09.00 Malberg H.Mis
met aansluitend Rozenkransgebed
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2021

D ONDERDAG 27

MEI

2021

09.00 Daalhof H.Mis
Voor allen die te lijden hebben
onder corona.
15.00 Daalhof
Rozenkransgebed en geleide
aanbidding.
19.00 Malberg H.Mis
met aansluitend Rozenkransgebed
VRIJDAG 28

MEI

2021

2021

Hoogfeest Pinksteren
09.30 Wolder H.Mis
Organist: Eggie Prick

Laurentius van Noppen en Anna
van Noppen-Nicolaes (jrd), Annie
Paulissen en Nandus Paulissen en
Miet Paulissen-Meertens, Vic
Bemelmans en Lie BemelmansWijnands, ouders Beurts-Smeets
en kinderen
11.30 Daalhof H.Mis
Voor onze jeugd.
11.30u Oud-Caberg H.Mis
Toos de Graaf-Lutgens, Diny
Sanders-Schellinx, jaardienst voor
dhr.en mevr. Nicolaes
M AANDAG 24

MEI

2021

H. Maria moeder van de kerk
2e Pinksterdag
10.00 Malberg H.Mis
11.30 Daalhof H.Mis
Organiste: Ilona de Jong

Voor roepingen.
MEI

2021

18.40 Wolder Rozenkrans
19.00 Wolder H.Mis
Voor onze gezinnen.

2021

MEI

0.900 Malberg H.Mis
met aansluitend Rozenkransgebed

19.00 Oud-Caberg H.Mis

Organiste: Ilona de Jong
M AANDAG 17

W OENSDAG 26

2021

18.30 Malberg H.Mis

D INSDAG 25
W OENSDAG 12

MEI

Daalhof 09.00 H.Mis
Voor eerlijke verdeling van de
rijkdommen van de aarde.
15.00 Daalhof
Rozenkransgebed en geleide
aanbidding.
19.00 Malberg H.Mis
met aansluitend Rozenkransgebed

ZONDAG 30

MEI

2021

Hoogfeest Allerheiligste Drie-eenheid
09.30 Wolder H.Mis
Organist: Eggie Prick

Jeanny Hulst en zoon Luc
10.00 Malberg H.Mis
11.30 Oud-Caberg H.Mis
Annie Smeets-Overhof, Mia
Biesmans-Lardinois, Gène en Tiny
Bartholomeus -Lemeer
Na H.Mis autozegening Moletteplein
11.30 Daalhof.
H.Mis met Kinderwoorddienst
Organiste: Ilona de Jong

Voor onze parochiefederatie.
M AANDAG 31

MEI

2021

09.00 Daalhof H.Mis
Voor de zieken.
met aansluitend Rozenkransgebed
D INSDAG 1

JUNI

2021

19.00 Wolder H.Mis
Voor de overledenen van de familie
Crauwels-Wijts.
W OENSDAG 2

JUNI

2021

09.00u Malberg H.Mis
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D ONDERDAG 3

JUNI

2021

W OENSDAG 9

Ziekencommunie
09.00 Daalhof H.Mis
Voor groei in geloof.
19.00 Malberg H.Mis
VRIJDAG 4

JUNI

JUNI

2021

09.00 Malberg H.Mis
D INSDAG 8

JUNI

2021

Doopsel
De afgelopen tijd hebben wij Eva Coenen opgenomen in
onze kerk. Wij wensen haar en haar ouders een mooie
toekomst toe in Gods genade.

Wolder 19.00u. H.Mis
Voor de gezinnen.

2021

Ziekencommunie
09.00 Oud-Caberg H.Mis
19.00 Wolder H.Mis
Jose Bevk-Schoutrop, Cornelia
Beurts en familie.
Aansluitend tot 20.00 uur Stille
Aanbidding van het H.Sacrament.

D ONDERDAG 10

JUNI

2021

09.00 Daalhof H.Mis
Voor de familie van de Eerste
Communicanten.
19.00 Malberg H.Mis
VRIJDAG 11

JUNI

Bezoek van de bisschop
Op zaterdag 10 april bezocht bisschop de jongeren van het dekenaat
Maastricht.
Hieronder een foto-impressie:

2021

09.00 Oud-Caberg H.Mis
ZATERDAG 5

JUNI

2021
ZATERDAG 12

Wolder 19.00u. H.Mis
Pastoor Paul Vrancken en Nellie
Vrancken en familie.
ZONDAG 6

JUNI

2021

Hoogfeest Sacramentsdag
10.00 Malberg H.Mis
11.30 Oud-Caberg H.Mis
Truus Dresens-Scholberg
11.30 Daalhof. H.Mis
Organiste: Ilona de Jong

Welzijn van de parochiefederatie.
M AANDAG 7

JUNI

2021

09.00 Daalhof H.Mis
Om groei in geloof.

JUNI

2021

18.30 Malberg H.Mis

Organist: Eggie Prick

ZONDAG 13

JUNI

2021

11e zondag door het jaar
09.30 Wolder H.Mis
Organist: Eggie Prick

Johannes Bastiaens en overleden
familie, Jeanny Hulst en zoon Luc,
voor het welzijn van de
parochiefederatie.
11.30 Daalhof H.Mis
Organiste: Ilona de Jong

Voor de slachtoffers van de corona
crisis.
11.30 Oud-Caberg H.Mis

Parochieberichten
Overleden
Wij hebben in onze parochiefederatie gebeden voor de volgende overledene:
Jacques Paulissen (19-03-2021 - Oud-Caberg)
Zus Vrancken-Vissers ( 29-03-2021 - Wolder)
Mogen zij nu bij God de Vader thuis zijn.
Wij wensen zijn dierbaren veel sterkte.
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4 mei dodenherdenking
Op dinsdag 4 mei zal er een H. Mis plaatsvinden
om 19.00u in de kerk van Wolder. Aan de kerk van
Wolder hangt een gedenkteken voor de Tweede
wereldoorlog. Tijdens deze H. Mis zullen wij
aandacht geven aan de gevallenen van de Tweede
wereldoorlog
toen,
maar
ook
voor
de
vrijheidsstrijders nu in deze tijd. Wij willen voor
hen bidden. Ook zullen wij na de H. Mis naar buiten gaan en een
kaars plaatsen bij het gedenkteken en we zullen ook hier een gebed
uitspreken. U bent van harte welkom in de kerk van Wolder.
5 mei Bevrijding
Op woensdag 5 mei herdenken wij de bevrijding. Ook hier willen wij
bij stil staan tijdens de eucharistieviering in Malberg om 9.00u. We
willen bidden voor de vrijheid in onze huidige tijd. We willen stilstaan
bij landen waar dat niet zo normaal is als bij ons. We willen dan ook
bidden voor de christenen die vervolgd worden. Die de vrijheid
ontnomen wordt omdat ze gewoonweg geloven in Jezus Christus die
ons verlost en vrede brengt. Ook hier bent u van harte welkom.
30 mei autozegening Moletteplein bij de kerk van Oud Caberg
Traditie getrouw zal op de zondag van de Heilige
Drieëenheid in de kerk van Oud Caberg, welke St.
Christoffel als een van de patroonheilige heeft ,een
autozegening plaats vinden. Echter zegenen wij niet
alleen auto’s. Alle vervoermiddelen of hulpmiddelen op
wielen kunnen worden gezegend. Echter is wel van
belang dat u de coronamaatregelen in acht houdt. Indien
u met de auto bent blijft u in de auto zitten. Bent u met
een rollator of ander vervoersmiddel ,dan worden deze als eerste na
afloop van de mis gezegend op het plein voor de trapjes van de kerk.
U staat dan op 1,5 meter van elkaar met het liefst een mondkapje.
De zegening vindt direct na de H.Mis van 11.30u plaats.
Rozenkrans
In de Meimaand zullen wij weer de rozenkrans bidden.
Nu willen wij dat doen voor de oplossing van de
coronacrisis, dat we gesterkt mogen worden deze door te
komen. We bidden ook voor diegene die overleden zijn en
voor hen die in ziekenhuizen liggen. U bent van harte
welkom.
Maandagmorgen na de H. Mis van 9.00u in Daalhof
Dinsdagavond voor de H. Mis van 19.00u om 18.40u in Wolder
Woensdag na de mis van 9.00u in Malberg
Donderdag om 15.00u bij de aanbidding in de kerk van Daalhof
Na de mis van 19.00u in de kerk van Malberg
Na de mis van 09.00u in de kerk van Oud-Caberg
-7-

Bidweg naar de kapel in mei?
Normaal zou op de laatste vrijdag van de maand mei
een bidweg zijn naar de kapel in het Lanakerveld in
Oud-Caberg. Helaas zal deze vanwege de
coronacrisis niet door gaan. We hopen in augustus
wel een bidtocht te houden. Dan zal vanwege het
100-jarig bestaan van de kapel de mis gecelebreerd
worden door onze bisschop Harrie Smeets.
Processies
De Sacramentsprocessies van Wolder en Oud-Caberg konden in 2020
vanwege de COVID-19 pandemie geen doorgang vinden. Ook de
Kruisprocessies in Wolder konden niet op de gebruikelijke manier
worden gehouden.
Inmiddels zijn we bijna een jaar verder en zijn de gevolgen van
COVID-19 nog steeds niet achter de rug. Sterker nog, we bevinden
ons inmiddels in de derde golf.
De geplande processiedata van dit jaar naderen al heel snel en we
weten nog steeds niet of binnen de dan geldende maatregelen een
processie mogelijk is. Zelfs als het volgens de regels zou mogen vinden
wij het niet verantwoord en is het ook niet meer tijdig te organiseren.
Daarom hebben de processie-comité’s in overleg met het kerkbestuur
besloten dat ook dit jaar de Sacramentsprocessies en de
Kruisprocessies niet zullen worden gehouden.
Eerste Heilige Communie
Indien uw kind komend schooljaar in Groep 4 zit of een
vergelijkbare klas, dan kan uw kind de Eerste Heilige
Communie ontvangen. Dat gaat natuurlijk niet zomaar.
Zo’n mooie en onvergetelijke dag moet goed worden
voorbereid. Wij willen als parochiefederatie dat graag met
u en uw kind doen. Indien u interesse hebt, dan kunt u
naar de informatieavond komen, waar wij vertellen hoe
wij dit denken te gaan doen. De avond vindt plaats in de kerk van
Malberg op dinsdag 25 mei om 20.00u. Meldt u zich aan op het
parochiesecretariaat of bij diaken Kees Bekker. Zijn mailadres is:
diakenbekker@ziggo.nl
Renhuis de kerkmuis
Hallo, hier ben ik dan weer. Renhuis de kerkmuis. Binnenkort is het
Pinksteren. Ik had geen idee wat dat was. Ik hoorde het de pastoor
wel zeggen, maar wat is dat nu weer. De pastoor had het over vuur
en een duif. Nu wat is dat nu weer, dacht ik. Een duif moeten we niet
in de kerk hebben en vuur lijkt mij nou ook niet handig. Dan hou je
geen kerk meer over. Laten we het vuur maar beperken tot het puntje
van de kaars. De pastoor had het er echter over dat het vuur moest
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uitwaaien over alle mensen in de kerk. Wat moet dat nu worden
,dacht ik.
Dus ben ik maar weer naar mijn oom aan de Maas
gegaan. En deze zei dat de pastoor dat niet letterlijk
bedoelde. Pinksteren is een feest waarin de kerk
herdenkt dat de leerlingen van Jezus de H. Geest
kregen. Deze zorgt er bijvoorbeeld voor dat je geen
angst hebt om te vertellen over Jezus. In die tijd kon
je worden doodgemaakt als je dat deed. Dat is nu
ook nog wel in sommigen verre landen. Gelukkig
niet in Nederland. Maar toch is het wel eens moeilijk om over Jezus
te vertellen. Toch als je over Jezus durft te vertellen met hulp van de
H. Geest, dan kan er iets heel moois gebeuren. Het kan zijn dat
anderen ook gaan geloven. Jouw geloof gaat dan over van jou naar
een ander, zoals dat ook gebeurt met vuur. Het geloof in Jezus dat
bij jou is begonnen kan dan overal komen. Dat bedoelt de pastoor
met" het vuur moet over iedereen komen". Hij bedoelt dus niet echt
vuur, maar meer het vuur van het geloof.
Nu dat zou mooi zijn als meer mensen naar de kerk gaan
komen. Het wordt dan veel warmer in de kerk. Dus ik
wacht maar af, misschien gaat het de pastoor en de
mensen lukken. Met Pinksteren zal er voor gebeden
worden. Kom jij dan ook?
Tot ziens dan maar weer, tot in de kerk
Renhuis de kerkmuis
Academie Rolduc - Hoe ‘tijden’ veranderen door een pandemie
We leven in een vreemde tijd. Niemand zal dat
ontkennen. De coronapandemie heeft de samenleving
danig door elkaar geschud. Er heerst angst, onvrede,
verbazing. Veel mensen hebben het gevoel in een
onwerkelijke tijd te leven. Dat vraagt om een filosofische reflectie.
Docent filosofie Detlef Rohling van het grootseminarie Rolduc gaat in
op de ‘veranderde tijden’ tijdens een lezing van Academie Rolduc.
Deze staat gepland voor donderdag 27 mei om 19.00 uur in de
Annazaal bij de Annakerk aan de Via Regio 100 in Maastricht.
Deelname kost € 5,-, ter plekke te voldoen. In verband met de
coronapandemie kan het zijn dat de bijeenkomst op het laatste
moment afgelast moet worden. Vooraf aanmelden is daarom
noodzakelijk via academie@rolduc.nl .
Dank
Dank u wel allen die zich ingespannen hebben om ons weer zo goed
te voorzien van kaarten voor de verjaardagen en zieken.
Zeer bedankt. Zr. Johanna
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Voedselbank
De voedselbank is gevestigd aan het Fatimaplein 73
hoek Andoorstraat.
Op donderdag van 14.00 – 17.00 u. is die open. Wie
goede kleding heeft, gebonden aan het seizoen, kan
die er brengen. Ook zijn bruikbare kleine spullen
welkom. Ook kunnen er houdbare producten gebracht worden.

Verenigingsnieuws
Harmonie Wilhelmina
Ben je op zoek met je club, vereniging, muziekband,
bedrijf of anders naar een ruimte om samen te komen?
In de Harmoniezaal van Harmonie Wilhelmina Wolder
(Tongerseweg 400) zijn nog meerdere dagdelen
verschillende ruimten, groot en klein, ter beschikking!
Interesse?
Neem
vrijblijvend
contact
op
via
secretariaat@harmoniewilhelmina.nl dan kunnen de mogelijkheden
besproken worden.
Harmonie Sint-Petrus en Paulus
Langzaam, heel langzaam keren we weer terug
naar het gewone harmonieleven. De jeugdharmonie en jeugddrumband repeteren weer
sinds begin april. De harmonie en de kapel gaan
dat vanaf medio mei weer doen. De muzieklessen vinden niet meer
digitaal plaats, maar gewoon weer 1 op 1 in de eigen zaal.
Ook de solfègelessen vinden weer voor de hele groep samen plaats.
Men kan nu al inschrijven voor de solfègegroep die in september start.
Voor kinderen vanaf 7 jaar. Voor kinderen vanaf 8 jaar is het mogelijk
nog voor de zomer enkele gratis proeflessen op een instrument naar
keuze te volgen. En voor de allerjongsten, voor kinderen van 3 tot en
met 6 jaar, zijn er op vrijdag van half 5 tot half 6 de "Spelen met
Muziek"-groepen. Men kan op elk moment instromen. Kosten €7,50
per maand. Gratis kennismakingsles is mogelijk.
Inlichtingen bij Marjorie Nelissen op tel. 043-3437111 / 0640347421.
Of via post@hppwolder.nl .
Oud Papier - (zie ook afvalkalender) elke maand:
1e zaterdag: Daalhof (Harmonie Petrus en Paulus)
Hazendans en Mariaberg (CV de Mineurs)
3e vrijdag:
Malberg
3e zaterdag: Campagne en Biesland (Harmonie Wilhelmina)
Caberg en Oud-Caberg (CV de Mallebergers), Pottenberg
4e zaterdag: Malpertuis (CV de Mallebergers)
laatste zaterdag: Wolder (Leonidas)
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Wie – Wat - Waar
Pastoraal team
Pastoor R. Schols: ☏ 06-51586223,
pastoorreneschols@gmail.com
Kapelaan Taison Titus: ☏ 06-51627758,
titustaison895@gmail.com
Diaken Jos Valke:
diakenjos@gmail.com
Diaken Kees Bekker: ☏ 06-54730903,
diakenbekker@ziggo.nl
Catechisten
Zuster Johanna, via parochiekantoor niet op dinsdag en vrijdag
Zuster Jeanine, via parochiekantoor
Parochiekantoor
Penatenhof 101:
☏ 043-3431561
Ducaatplein 21:
☏ 043-3431372

op ma, wo en do 10.00 -12.00 uur
admin.zuidwest@rkmaastricht.nl
op wo en vr 10.00 -12.00 uur
parochiecluster.maastrichtwest@gmail.com

Sacrament van de zieken: Eerst bellen naar de pastoor of kapelaan.
Indien deze niet bereikbaar zijn kunt u contact op nemen met de
priesterwachtdienst: Verpleegkliniek Larisa: ☏ 043-3690670
Doopsel
Tweede zondag van de maand: Kerk Oud-Caberg.
Derde zondag van de maand:
Kerk Wolder.
Datum afspreken op parochiekantoor. U volgt voor het
doopsel een gezamenlijke doopvoorbereiding. U wordt
hiervoor na aanmelding uitgenodigd. Deze is verplicht. De bedienaar
van het doopsel komt ten minste een keer bij u op bezoek voor een
doopgesprek.

Huwelijk:
Afspraak maken met de pastoor.
Uitvaart:
Af te spreken via de pastoor.
Boete en verzoening: Persoonlijke afspraak met de pastoor of de kapelaan.
Ziekenbezoek of huisbezoek
Mensen die ziek zijn in het ziekenhuis of thuis en graag bezoek
wensen uit de parochie kunnen dit kenbaar maken door een
telefoontje of mail naar het parochiesecretariaat. U kunt hier ook
doorgeven als u een van de geestelijke graag op bezoek hebt voor een gesprek.
Ziekencommunie
Zij die thuis de Ziekencommunie willen ontvangen
kunnen dit doorgeven bij het secretariaat. Deze vindt
plaats de 1e donderdag van de maand in Wolder en
Daalhof en de 1e vrijdag van de maand in Malberg en
Oud-Caberg.
Digitale Pastorale Nieuwsbrief
Wilt u het blad digitaal ontvangen, dan kunt u uw e-mailadres sturen
naar: nieuwsbriefwest@gmail.com.
In Oud-Caberg, Caberg, Malberg, Malpertuis en Pottenberg is er alleen
een digitale nieuwsbrief mogelijk. De papieren versie ligt in de kerken.
De volgende pastorale nieuwsbrief
verschijnt vanaf 4 juni en gaat over de periode van 12 juni t/m 25 juli
2021.
Misintenties opgeven
Misintenties en kopij voor de volgende editie uiterlijk 25 mei inleveren
bij het parochiekantoor of naar:
admin.zuidwest@rkmaastricht.nl

Eerste Heilige Communie
Voor kinderen in groep 4. Voorbereiding vanaf april groep 3 door
deelname aan de kinderclub Johannes Paulus II.
Aanmelden via parochiesecretariaat.
Vormsel
Voor kinderen in groep 8. Voorbereiding door deelname aan de
kinderclub Johannes Paulus II. Aanmelden via parochiesecretariaat.
Specifieke vormsel voorbereiding begint in Groep 7
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