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Woord van de Paus: Het gesproken gebed is als een anker
De Bijbel leert de mens om ervoor te zorgen dat alles aan het licht van
het woord komt, dat niets menselijks wordt uitgesloten,
gecensureerd. Een pijn die binnen ons opgesloten
blijft, die zichzelf niet kan uiten of luchten, kan de
ziel vergiftigen, het is dodelijk.
Daarom leert de Heilige Schrift ons bidden, soms
zelfs met stoutmoedige woorden. De heilige
schrijvers willen ons niet bedriegen over de mens: ze
weten dat er in zijn hart ook slechte gevoelens zijn,
zelf haat. Niemand van ons wordt heilig geboren, en
wanneer deze slechte gevoelens aan de deur van ons
hart kloppen, moeten we ze kunnen bezweren met
gebed en met Gods woorden.
Het eerste menselijke gebed is altijd een mondelinge recitatie. Hoewel
we allemaal weten dat bidden niet het herhalen van woorden inhoudt,
is gesproken gebed het veiligste en kunnen we het altijd beoefenen.
Gevoelens, hoe nobel ook, zijn altijd onzeker: ze komen en gaan,
verlaten ons en keren terug. Niet alleen dat, zelfs de genades van het
gebed zijn onvoorspelbaar: op een gegeven moment is er troost in
overvloed, maar op de donkerste dagen lijken ze volledig te
verdampen. Het gebed van het hart is mysterieus en soms verborgen.
Het gebed van de lippen, dat wordt gefluisterd of samen wordt
uitgesproken, is altijd beschikbaar en noodzakelijk als handwerk.
De Catechismus stelt: “Het mondgebed is een onontbeerlijk gegeven
voor het christelijk leven. Aan leerlingen, die zich aangetrokken
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voelen door het gebed in stilte van hun meester, leert Hij een
mondgebed: het Onze Vader” (vgl. Catechismus nr. 2701).
“Leer ons bidden”, vragen de leerlingen, en Jezus leert hun een
gesproken gebed: het Onze Vader.
We zouden allemaal de nederigheid moeten hebben van sommige
ouderen in de kerk, omdat ze misschien niet goed kunnen horen, de
gebeden die ze als kinderen leerden zachtjes opzeggen en het gangpad
vullen met gefluister.
Dat gebed stoort de stilte niet, maar getuigt van trouw aan de
gebedsplicht, die ze een leven lang vervullen zonder ooit te laten
afweten. Zij zijn vaak de grote voorsprekers van de parochies: ze zijn
als eiken die van jaar tot jaar hun takken vergroten om schaduw te
bieden aan een groot aantal mensen. Alleen God weet wanneer en in
hoeverre hun hart verenigd was met de opgezegde gebeden. Maar ook
deze mensen moesten zeker nachten en momenten van leegte
doorstaan. Desondanks kan men altijd trouw blijven aan het
gesproken gebed. Het is als een anker: je houdt je vast aan het touw
om daar te blijven, trouw, wat er ook gebeurt.
We moeten allemaal leren van de standvastigheid van die Russische
pelgrim, over wie een beroemd spiritueel werk gaat, die de kunst van
het bidden leert door steeds dezelfde aanroeping te herhalen: ”Jezus,
Christus, Zoon van God, Heer, heb medelijden met ons, zondaars!”
(vgl. Catechismus nrs. 2616 en 2667). Hij herhaalt dit gewoon. Als er
genades in zijn leven zullen komen, als het gebed op een dag warm
genoeg wordt om de aanwezigheid van het Koninkrijk hier onder ons
waar te nemen, als zijn blik verandert in die van een kind, dan is dat
omdat hij de recitatie van een eenvoudig schietgebed volhield.
Daarom moeten we niet vervallen in trots waardoor we het gesproken
gebed verachten. Het is het gebed van de eenvoudigen, het gebed dat
Jezus ons leerde: Onze Vader, die in de hemel zijt….
De woorden die we uitspreken, nemen ons bij de hand. Op sommige
momenten herstellen ze de smaak, ze maken zelfs de slaperigste
harten wakker. Ze wekken gevoelens op waarvan we de herinnering
waren kwijtgeraakt, en nemen ons bij de hand naar de ervaring van God.
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VRIJDAG 25

Liturgische vieringen
ZATERDAG

12

JUNI

2021

18.30 Malberg - H.Mis
Life Teen en Life Night
Voor ouders en opvoeders
ZONDAG 13

JUNI

ZATERDAG 19

ZATERDAG 26
2021

JUNI

19.00 Wolder - H.Mis
Organist: Eggie Prick

Matthieu Mares en Hubertina
Mares-Kroonen (col), Wies
Bastiaens-Darding en Hay
Bastiaens (col).

2021

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

ZONDAG 20

Johannes Bastiaens (jrd) en
overleden familie, Jeanny Hulst en
zoon Luc en voor het welzijn van
de parochiefederatie.
10.00 Malberg - H.Mis
11.30 Daalhof - H.Mis

12e zondag door het jaar
10.00 Malberg - H.Mis
11.30 Daalhof - H.Mis

JUNI

2021

Organiste: Ilona de Jong;

Voor de slachtoffers van de
coronacrisis.
11.30 Oud-Caberg - H.Mis
Thea Sibels (6wkd)

Jo Hardy en tevens uit
dankbaarheid
11.30 Oud-Caberg - H.Mis
Jan Retz, Albert Vernaus tgv
verjaardag, Mia BiesmansLardinois, overleden ouders
Paulissen-Rousseau.

M AANDAG 14

M AANDAG 21

Organiste: Ilona de Jong;

JUNI

2021

09.00 Daalhof - H.Mis
Voor de zieken.
D INSDAG 15

JUNI

W OENSDAG 16

JUNI

2021

09.00 Malberg - H.Mis
D ONDERDAG 17

JUNI

2021

09.00 Daalhof - H.Mis
Voor mensen die werken in de
zorg.

2021.

19.00 Wolder - H.Mis
Voor de vluchtelingen, voor de
daklozen.

JUNI

2021

09.00 Daalhof - H.Mis
19.00 Malberg - H.Mis
VRIJDAG 18 JUNI 2021

09.00 Oud-Caberg - H.Mis

D INSDAG 22

2021

JUNI

09.00 Oud-Caberg - H.Mis

JUNI

2021

JUNI

2021

18.30 Malberg - H.Mis
Wilhelmina Lucas-de Jong
ZONDAG 27

JUNI

2021

13e zondag door het jaar
09.30 Wolder - H.Mis

m.m.v. Ensemble Harmonie
Sint Petrus en Paulus

Mathieu Kerkhofs en Josefien
Kerkhofs-Castermans (jrd), Sjeng
Vandenboorn en Isabel van
Noppen (jrd), Zuster Berlindus,
zonen Johan en Paul en
schoonzoon Dolf, Pol Bastiaens
(col), levende en overleden Zusters
Ursulinen van de Romeinse Unie.
11.30 Daalhof - H.Mis
Organiste: Ilona de Jong

Voor het welzijn van de
parochiefederatie.
11.30 Oud-Caberg- H.Mis
Jaardienst Dee Mares-van Halen
en overleden ouders Marie en
Gerrit van Halen-Hagen, Annie
Smeets-Overhof
M AANDAG 28

JUNI

2021

09.00 Daalhof - H.Mis
Voor een eerlijke verdeling van de
goederen der aarde.

19.00 Wolder - H.Mis
Overleden ouders HogenboomMoors en Celle Moors,
Zus Vrancken-Vissers (col).

D INSDAG 29

W OENSDAG 23

W OENSDAG 30

JUNI

2021

D ONDERDAG 1

JULI

2021

JUNI

2021

09.00 Malberg - H.Mis
D ONDERDAG 24

JUNI

2021

H. Johannes de Doper
09.00 Daalhof - H.Mis
Voor groei in geloof.
19.00 Malberg - H.Mis
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JUNI

2021

H.H. Petrus en Paulus
patronen van de parochie
19.00 Wolder - H.Mis
Voor mensen in rouw.
09.00 Malberg - H.Mis

Ziekencommunie Wolder - Daalhof
09.00 Daalhof - H.Mis
Voor de zieken.
19.00 Malberg - H.Mis

VRIJDAG 2

JULI

2021

Ziekencommunie Oud-Caberg - Malberg
09.00 Oud-Caberg - H.Mis
19.00 Wolder - H.Mis
Jeanny Hulst en zoon Luc (col),
Matthieu Mares en Hubertina
Mares-Kroonen (col).
Aansluitend aan de H.Mis stille
aanbidding van het H. Sacrament.
ZATERDAG 3

2021

JULI

19.00 Wolder - H.Mis
Organist Eggie Prick

Voor de slachtoffers van de
coronapandemie.

ZONDAG 4

JULI

2021

14e zondag door het jaar
10.00 Malberg - H.Mis
11.30 Daalhof
H.Mis met Kinderwoorddienst
Organiste: Ilona de Jong

Voor het dekenaat.
11.30 Oud-Caberg - H.Mis
Jan Retz, Truus SchrijnemaekersDols, Thea Sibels.
M AANDAG 5

JULI

2021

09.00 Daalhof - H.Mis
Voor de jeugd.
D INSDAG 6

JULI

2021

19.00 Wolder - H.Mis
Voor de overledenen van de familie
Crauwels-Wijts, voor de alleenstaanden.
W OENSDAG 7

JULI

2021

09.00 Malberg - H.Mis
D ONDERDAG 8

JULI

2021

09.00 Daalhof - H.Mis
Noëlle Daemen-Cimmermans en
Mathieu Daemen (col)
19.00 Malberg - H.Mis
VRIJDAG 9

JULI

2021

09.00 Oud-Caberg - H.Mis
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ZATERDAG 10

2021

JULI

18.30 Malberg - H.Mis
Life Teen en H.Vormsel
Voor ouders en opvoeders
ZONDAG 11

JULI

2021

15e zondag door het jaar
09.30 Wolder - H.Mis
Organist Eggie Prick

Overleden ouders Beurts-Smeets
en kinderen, Jean Telg (6wkd).
11.30 Daalhof - H.Mis
Organiste: Ilona de Jong

Voor roepingen tot het priesterschap en het religieuze leven.
11.30 Oud-Caberg - H.Mis
Overleden ouders GeraertsSeverijns en Johan Geraerts,
Jacques Paulissen.
M AANDAG 12

JULI

2021

09.00 Daalhof - H.Mis
Voor de daklozen.

ZONDAG 18

JULI

2021

16e zondag door het jaar
10.00 Malberg - H.Mis
11.30 Daalhof - H.Mis
Organiste: Ilona de Jong

Voor het dekenaat.
11.30 Oud-Caberg - H.Mis
Maria Coenen, Charles Beckers,
fam. Beckers-Diepenbroek
M AANDAG 19

JULI

2021

09.00 Daalhof- H.Mis
Voor hen die in de gevangenis
verblijven.
D INSDAG 20

JULI

2021

19.00 Wolder - H.Mis
Voor de mensen die werken in de
zorg.
W OENSDAG 21

JULI

2021

09.00 Malberg - H.Mis
D ONDERDAG 22

JULI

2021

19.00 Wolder - H.Mis
Voor de vrede in de wereld.

09.00 Daalhof - H.Mis
Voor de parochie.
19.00 Malberg - H.Mis

W OENSDAG 14

VRIJDAG 23

D INSDAG 13

JULI

2021

JULI

2021

09.00 Malberg - H.Mis
D ONDERDAG 15

JULI

2021

09.00 Daalhof - H.Mis
Voor de jeugd.
19.00 Malberg - H.Mis
VRIJDAG 16

JULI

2021

09.00 Oud-Caberg - H.Mis
ZATERDAG 17

JULI

Organist Eggie Prick

Voor de zieken.

ZATERDAG 24

2021

JULI

2021

18.30 Malberg - H.Mis
Nico Leenders
ZONDAG 25

JULI

2021

17e zondag door het jaar
09.30 Wolder - H.Mis
Organist Eggie Prick

Vic Bemelmans en Lie
Bemelmans-Wijnands, Leonardus
Bruls en Rosalie Bocken, Ans
Lamkin.11.30 Daalhof - H.Mis

2021

13.30 Oud-Caberg - H.Mis
Herdenkingsdienst voor dhr. Peter
Hofman en zoon Stefan
19.00 Wolder - H.Mis

JULI

09.00 Oud-Caberg - H.Mis

Organiste: Ilona de Jong

Zus Vrancken-Vissers (col)
11.30 Oud-Caberg - H.Mis
Annie Smeets Overhof en zoon
Patrick
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Parochieberichten
Overleden
Wij hebben in onze parochiefederatie gebeden voor de volgende overledene:
Thea Sibels-Beeuwkes (25 april 2021 - Oud-Caberg)
Marian Kalmar-Voncken (19 mei 2021 - Oud-Caberg)
Lenie Bronswaar-Hameleers (22 mei 2021 - Daalhof)
Jean Telg (24 mei 2021 - Wolder)
Mogen zij nu bij God de Vader thuis zijn.
Wij wensen hun dierbaren veel sterkte.
’t Kapelke in ’t veld Oud-Caberg bestaat 100 jaar
In september 1921 vond de plechtige
inzegening plaats van de Kapel Onze
Lieve Vrouw van Zeven Smarten in het
veld van Oud-Caberg, gelegen op een
kruispunt van veldwegen en van alle
kanten zichtbaar door de markante
bomen.
Gezocht:
Wat betekent de kapel voor U? Welk
mooi of bijzonder verhaal schiet u direct te binnen bij het zien van de
kapel? Welke wetenswaardigheid wilt u met ons delen? Bezit u
misschien een mooie foto uit de tijd dat er driemaal per jaar een
bidweg vanuit de parochiekerk naar de kapel werd gehouden of van
een bidweg voor een bijzondere intentie?
Graag horen wij dat van u, want wij bereiden momenteel een
jubileumboekje voor dat ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan zal
worden uitgegeven. Uw bijdrage is dus heel welkom! Uw reactie en/of
bijdrage kunt u indienen bij het Processiecomité van Oud -Caberg via
telefoon: 06-54636526, via e-mail: no.tillie@live.nl of aan de Van
Akenweg 68, 6218 HP Maastricht
Welkom:
Noteer alvast in uw agenda: op vrijdagavond, 13 augustus a.s., om
18:30 uur gaan we ter ere van Maria samen vanaf de Parochiekerk
biddend naar de Kapel. Daarbij gaat onze Bisschop Harrie Smeets die
gedurende vijf jaar pastoor was in onze parochie voor. Bij de kapel is
er om 19:15 uur een openluchtmis, waarin de Bisschop voor zal gaan.
Na afloop wordt er gezorgd voor koffie en vlaai.
Processies in de mei en juni maand coronaproef
De kruisdagen zijn in Wolder niet doorgaan. Toch heeft het pastoraal
team deze gelopen. U kunt dit bekijken op het YouTube filmpje. Dit
geldt ook voor de bidweg op de laatste vrijdag van de maand mei in
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Oud-Caberg naar het kapelletje. U kunt deze ook bekijken op het
YouTube filmpje. Op Sacramentsdag zijn wij met het Heilig Sacrament
naar Scharwijerveld en Campagne gelopen. Daar hebben wij de
mensen vanaf afstand gezegend. Zo zijn de processies en bidwegen
toch doorgegaan al waren deze wel beperkt. We hopen dat volgend
jaar alles weer gewoon kan doorgaan. U vindt de filmpjes op het
youtube kanaal van pastoor Schols:
https://www.youtube.com/channel/UCgCV4K6FHO5Kl8KyzHcYYhA
Het filmpje van de Kruisdagen vindt u op:
https://www.youtube.com/watch?v=AwC3TOdPypQ
Eerste Heilige Communie
Door de coronamaatregelen was
het niet mogelijk om een viering te
houden in de maanden mei, juni
en juli voor alle kinderen. Daarom
is besloten om meerdere vieringen
te doen met een beperkt aantal
kinderen. Een andere groep zal de communie in september doen. In
de maanden mei en juni was of is het communiefeest voor de volgende
kinderen:
In de kerk van Malberg:
8 mei: Kyara Timmermans en Dilana Tak
15 mei: Fenna Hakke, Naeva Lebon en Rubi Werlotte
29 mei: Roxy Claessen en Destiny Kanters
26 juni: Emma Timpen en Mayson Voorst
In de kerk van Wolder:
29 mei: Emily Voorzee
Wij willen alle kinderen van harte feliciteren. Moge Jezus nu ook
vaker in jullie hart komen. Welkom in een van onze kerken. De namen
van de kinderen die in september de Eerste Communie gaan doen
kunt u in het volgend parochieblad lezen.
Quiz over Sint Johannes-Paulus II
Omdat we dit jaar een nieuwe parochiefederatie
gevormd hebben en deze is geboren met de naam
van een bijzondere heilige, nl. Johannes Paulus II.
Om deze wat meer naamsbekendheid te geven en
wat meer achtergronden te vergaren over deze mooie
heilige, hebben we weer een kleine quiz
samengesteld. Zoek de antwoorden maar gerust op via het internet
en kom zo meer te weten over onze naamgever. Succes!
1 Uit welk land kwam Sint Johannes-Paulus II?
2. De hoeveelste paus in opvolging was Sint Johannes-Paulus II?
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Wie was de vorige niet Italiaanse paus?
Hoe oud is Sint Johannes-Paulus II geworden?
Wanneer was Sint Johannes-Paulus II in Maastricht?
Hoeveel aanslagen zijn er op Sint Johannes-Paulus II gepleegd?
Welk ritueel voerde Sint Johannes-Paulus II uit als hij op bezoek
ging in een land?
Wat introduceerde Sint Johannes-Paulus II om het belang van de
jeugd bij de kerk te betrekken?
Wat was de wapenspreuk van Sint Johannes-Paulus II?
Wanneer vieren we de naamdag van Sint Johannes-Paulus II?
Wat riepen de gelovigen op het St. Pietersplein nadat Sint
Johannes-Paulus II gestorven was?
Was Sint Johannes-Paulus II progressief of conservatief?
Hoeveel landen heeft Sint Johannes-Paulus II tijdens zijn
pontificaat bezocht?
Waar ligt Sint Johannes-Paulus II begraven?
Hoeveel pausen zijn langer paus geweest dan Sint JohannesPaulus II?
Wat is de nieuwe naam van de parochiefederatie Maastricht-west
en Maastricht-zuidwest?

De antwoorden worden in het volgende parochieblad opgenomen.
Renhuis de kerkmuis,
Hallo hier ben ik dan weer, Renhuis de kerkmuis. Weet je dat het de
afgelopen weken heel druk in de kerk is geweest. De kapelaan was
vaak aanwezig samen met een aantal kinderen. Ze hadden allemaal
hele mooie kleren aan en het leek wel feest. Wat zou dat nou weer
zijn. Daar ging mijn rust en waarom hebben de kinderen feestelijke
kleren aan. De kapelaan was ook heel erg blij. Ik ben ook zo blij als
ik een stukje kaas vind. Maar ik kon nergens kaas vinden. Wat was
dit nu. De kapelaan zei dat de kinderen hun
eerste Communie doen. Wat is dat nou
weer? Dus ik maar weer naar mij oom aan
de Maas.
Die vertelde mij dat kinderen in groep 4 de
eerste Communie doen. Ze krijgen dan voor
de eerste keer Jezus in hun hart. Het brood
dat de misdienaar naar het altaar brengt
wordt het lichaam van Jezus en dat noemen zij dan Hostie. Die wordt
altijd in een kastje achter het altaar bewaard. Dat noemen we
tabernakel. Dus wat ik onthouden heb is dat Jezus nu op een hele
bijzondere manier bij deze kinderen is. En mijn oom zei ook nog als
die kinderen nog een keer naar de kerk gaan en dan een Hostie gaan
halen, dan doen zij de tweede keer de Communie en als ze daarna
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weer gaan dan doen zij de derde Communie. Je kunt heel veel keren
ter Communie gaan.
Nu dat weet ik dan ook weer. Ben benieuwd hoe
vaak de kapelaan nog komt en hoe vaak de kinderen
in mooie kleren komen. Vroeger was dat maar een
viering, nu zijn het er meer. Dat heeft natuurlijk te
maken met corona. Nou ik hoop dat de corona snel
weg is uit Nederland, want ik wil echt weer een beetje
rust krijgen.
Nu tot ziens dan maar weer
Renhuis de kerkmuis
Verslag van de vastenactie 2021
Via het doorlopende parochieproject voor onze federatie
kunnen132 kinderen een heel jaar elke dag een warme
maaltijd krijgen, dank zij u. Uw gaven in de afgelopen
periode hebben voldoende geld bijeengebracht om in
Malawi 12 kinderen te voeden. Malawi is hun grootste
schoolvoedingsprogramma. Het blijft één van de armste landen ter
wereld en staat voor enorme uitdagingen op het gebied van onderwijs,
toegang tot gezondheidszorg en wijd verspreide ondervoeding van
kinderen. Daar krijgen nu, met uw steun, meer kinderen een
dagelijkse maaltijd op de plek waar het ook onderwijs krijgt. Dat is
wat Mary’s Meals doet.
Mary’s Meals is niet van de eenmalige acties, als er ergens steun
geboden wordt, dan wordt deze steun ook gecontinueerd. En daar
past onze manier van omgaan met de Vastenactie ook goed bij. Wij
gaan niet voor één jaar, maar steunen een project gedurende
meerdere jaren.
Voor de vastentijd hebben wij aan u een oproep gedaan om dit
initiatief te ondersteunen en Mary’s Meals te helpen, dat heeft het
mooie bedrag van € 2.550,- opgeleverd.
Het geld dat u bijeenbrengt wordt gebruikt om
voedsel te kopen op de lokale markten en bij lokale
boeren. Het voedsel wordt bij de school afgeleverd,
vaak door de plaatselijke boeren zelf. Elke dag staan
er vrijwilligers (vaak de ouders) bij de school om de
maaltijd te bereiden voor de kinderen. Zo snijdt het
mes aan twee kanten. De kinderen gaan naar
school én krijgen eten en de lokale boeren hebben een vaste bron van
inkomsten.
Nu de vastenperiode voorbij is hoeft u niet te stoppen met het helpen
van deze kinderen. Mary’s Meals blijft de komende jaren ons
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parochieproject en zij rekenen op de steun van alle sponsoren, dus
ook op u en op uw steun giften kunt u blijven storten op onze
bankrekening NL28 RABO 0158 4943 50 met als kenmerk: Mary’s
Meals of u kunt geld deponeren in de offerblokken.
Mogen we in staat zijn om ook in de komende jaren veel kinderen een
heel jaar eten te geven. Het kost u slechts € 18,30 om een kind een
jaar lang elke dag een maaltijd te geven.
Diaken Kees Bekker
Te koop:
In de kerk van Malberg komen de kerkbanken van de
kerk van Pottenberg te staan. Daarmee komt ook een
stuk interieur van de ene kerk naar de andere en blijft
de verbondenheid met de parochies die zelf geen kerk
meer hebben bestaan. Daardoor zullen echter enkele
stoelen die in de kerk van Malberg staan, overbodig zijn.
U kunt enkele stoelen kopen als u hier interesse in heeft.
De stoelen kosten € 25,00 per stuk.
In de kerk van Wolder kunt u bidstoelen kopen. Deze
kosten ook € 25,00 per stuk.
Indien u interesse heeft dan kunt hier hierover contact
opnemen met het parochiesecretariaat.

Kaarten gevraagd
In september willen we de ouderen en zieken weer een kaartje sturen.
Kunt u ons daaraan helpen. Ook recyclebare kaarten zijn van harte
welkom. Bezorgen op parochiesecretariaat in Daalhof.
Bij voorbaat hartelijk dank.

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.
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Harmonie Sint-Petrus en Paulus
Zie info op de website:
https://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)

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 ☏ 043-3431561
Penatenhof 101:
op ma, wo en do 10.00 -12.00 uur
admin.zuidwest@rkmaastricht.nl
Ducaatplein 21:
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.
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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
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
Deze heeft betrekking op de periode van za 24 juli t/m zo 19 sep 2021.
Dit is de extra lange zomereditie.
Misintenties opgeven
Misintenties en kopij voor de volgende editie uiterlijk 6 juli inleveren
bij het parochiekantoor of per e-mail naar:
admin.zuidwest@rkmaastricht.nl
parochiecluster.maastrichtwest@gmail.com
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