Na afloop is er koffie en vlaai. Nu maar hopen op zegen van boven in
de vorm van een mooie, in ieder geval toch droge zomeravond!
We hopen met velen deze bidweg, een mooie oude traditie in ere te
houden. Bent u er ook bij? Fijn!

Jaargang 1 nr. 4 ✻ 24 juli t/m 19 september 2021
’t Kapelke in ’t veld bestaat 100 jaar - Lanakerveld in Oud-Caberg
Op de huis-aan-huis verspreide brief in
Oud-Caberg van het Processiecomité van de
H Hart-St. Christoffelparochie zijn tal van
mooie en leuke reacties binnengekomen,
vaak geïllustreerd met sfeer-volle foto’s. Het
Processiecomité zal deze
vaak verrassende verhalen
en ook een selectie van de
foto’s opnemen in het
jubileumboekje voor het
Eeuwfeest van onze veldkapel.
Alle ingezonden foto’s worden geëxposeerd in de
kerk van Oud-Caberg. Vanaf 1 augustus kunt u
deze fotocollage komen bekijken.
Feestelijke Mis bij de Kapel in het veld: op
vrijdagavond, 13 augustus a.s., om 18:30 uur gaan
we ter ere van Maria samen vanaf de Parochiekerk
biddend naar de Kapel. Bisschop Harrie Smeets die
gedurende vijf jaar pastoor was in deze parochie
zou meegaan. Intussen is de Bisschop herstellende
en moet hij zich spijtig genoeg naar alle
waarschijnlijkheid excuseren en laten vervangen.
Bij de kapel is er om 19:15 uur een openluchtmis,
waarin de Bisschop c.q. zijn vervanger voor zal
gaan. Fanfare Concordia verzorgt de muzikale
opluistering en natuurlijk worden ook de
traditionele Marialiederen gezongen.
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Een mooie en fijne vakantie
Het afgelopen werkjaar was een bewogen jaar.
Door de maatregelen rond de corona hebben
wij veel beperkingen gekend. We hopen en
bidden dat we nu snel zonder deze
beperkingen kunnen leven. Dat we de
coronacrisis snel achter ons kunnen laten.
Helaas bij de druk van dit parochienieuws zag het er weer niet goed
uit. Nu besmettingen onder de jeugd. Wij hopen dat dit er niet toe
gaat leiden dat onze vakanties worden beperkt. Wij bidden ervoor dat
dit niet gaat gebeuren.
Wij willen iedereen een fijne vakantie toewensen en hopen weer fris
en uitgerust aan het nieuwe werkjaar te mogen beginnen.
Pastoraal team en kerkbestuur parochiefederatie Johannes Paulus II

Liturgische vieringen
ZATERDAG

24

JULI

2021

18.30 Malberg - H.Mis
Nico Leenders

MAANDAG

DINSDAG
ZONDAG

25

JULI

2021

26

JULI

2021

09.00 Daalhof - H.Mis
27

JULI

2021

19.00 Wolder - H.Mis

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

WOENSDAG

Organist: Eggie Prick

09.00 Malberg - H.Mis

Vic Bemelmans en Lie
Bemelmans-Wijnands, Leonardus
Bruls en Rosalie Bocken, Ans
Lamkin, Jean Telg (col).
11.30 Daalhof - H.Mis

Organiste: Ilona de Jong
Zus Vrancken-Vissers (col), Lenie
Bronswaar-Hameleers en Pierre
Bronswaar (col).
11.30 Oud-Caberg - H.Mis
Annie Smeets-Overhof bgv
verjaardag en zoon Patrick

28

DONDERDAG

JULI

29

2021

JULI

2021

09.00 Daalhof - H.Mis
19.00 Malberg - H.Mis
VRIJDAG

30

JULI

2021

09.00 Oud-Caberg - H.Mis
ZONDAG

01

AUGUSTUS

2021

18e zondag door het jaar
10.00 Malberg - H.Mis
Ita Blom-Hogenboom
6-wekendienst
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10.30 Wolder - H.Mis

09.00 Daalhof - H.Mis

11.30 Oud-Caberg - H.Mis
Albert Vernaus, Jan Retz namens
fam. Claessens

DINSDAG

Organist: Eggie Prick

MAANDAG

02

AUGUSTUS

03

AUGUSTUS

2021

2021

AUGUSTUS

2021

09.00 Malberg - H.Mis
DONDERDAG

05

AUGUSTUS

2021

Ziekencommunie Wolder-Daalhof.
09.00 Daalhof - H.Mis
19.00 Malberg - H.Mis
VRIJDAG

06

AUGUSTUS

2021

Gedaante verandering des Heren
09.00 Oud-Caberg - H.Mis
19.00u. Wolder H.Mis
Jeanny Hulst en zoon Luc
Aansluitend aan de H.Mis stille
aanbidding van het H. Sacrament.
ZATERDAG

07

AUGUSTUS

19.00 Wolder - H.Mis

2021

Organist: Eggie Prick

Matthieu Mares en Hubertina
Mares-Kroonen (col).

ZONDAG

08

AUGUSTUS

2021

19e

zondag door het jaar
10.00 Malberg - H.Mis
11.30 Oud-Caberg - H.Mis
Truus Dresens-Scholberg, Thea
Sibels-Beeuwkes, Patrick Smeets
5e jaardienst en grootouders
Overhof-Philippi
11.30 Daalhof - H.Mis
Organiste: Ilona de Jong
MAANDAG

09

AUGUSTUS

2021

2021

AUGUSTUS

12

DONDERDAG

2021

AUGUSTUS

14

AUGUSTUS

2021

2021

18.30 Malberg - H.Mis
ZONDAG

15

AUGUSTUS

AUGUSTUS

2021

2021

AUGUSTUS

09.00 Oud-Caberg - H.Mis

09.00 Oud-Caberg – H.Mis
Vanaf 18.30u bidtocht naar kapel
met aansluitend H. Mis. De bisschop
of zijn plaatsvervanger komt i.v.m.
100 jaar kapel.
ZATERDAG

20

VRIJDAG

ZATERDAG

2021

21

AUGUSTUS

19.00 Wolder - H.Mis
Organist: Eggie Prick

2021

AUGUSTUS

2021

09.00 Daalhof - H.Mis
19.00 Malberg - H.Mis

09.00 Daalhof - H.Mis
19.00 Malberg - H.Mis
13

19

DONDERDAG

09.00 Malberg - H.Mis

VRIJDAG

04

11

WOENSDAG

19.00 Wolder - H.Mis
Voor de overledenen van de familie
Crauwels-Wijts.
WOENSDAG

AUGUSTUS

AUGUSTUS

09.00 Malberg - H.Mis

19.00 Wolder - H.Mis
Jean Telg (col).

09.00 Daalhof - H.Mis
DINSDAG

10

18

WOENSDAG

ZONDAG

22

AUGUSTUS

2021

2021

Organiste: Ilona de Jong

Zus Vrancken-Visser (col).
23

AUGUSTUS

2021

Hoogfeest Maria Tenhemelopneming
09.30 Wolder - H.Mis
m.m.v. het Sint-Caeciliakoor
Ouders Neven-Vrancken en
dochter Rinie, Jan Rutten.
Uitdelen Kroedwesj
11.30 Daalhof - H.Mis

09.00 Daalhof - H.Mis

Noël Daemen-Cimmermans en
Mathieu Daemen (col).
Uitdelen Kroedwesj
11.30 Oud-Caberg - H.Mis
Gerard Penders 1e jaardienst, Lisa
en Bèr Gorissen, Marianne
Janssen-Ummels bgv 90e
verjaardag en haar overleden
echtgenoot Peter Janssen
Uitdelen Kroedwesj

DONDERDAG

MAANDAG

22e zondag door het jaar
09.30 Wolder - H.Mis

Organiste: Ilona de Jong

16

AUGUSTUS

2021

09.00 Daalhof - H.Mis
DINSDAG

17

AUGUSTUS

2021

19.00 Wolder - H.Mis

DINSDAG

24

AUGUSTUS

2021

19.00 Wolder - H.Mis
25

WOENSDAG

AUGUSTUS

2021

09.00 Malberg - H.Mis
26

AUGUSTUS

09.00 Daalhof - H.Mis
19.00 Malberg - H.Mis
VRIJDAG

27

AUGUSTUS

28

2021

18.30 Malberg - H.Mis
Nico Leenders
ZONDAG

29

AUGUSTUS

2021

2021

AUGUSTUS

DINSDAG

31

AUGUSTUS

2021

01

WOENSDAG

SEPTEMBER

09.00 Malberg - H.Mis
02

DONDERDAG

2021

SEPTEMBER

2021

Ziekencommunie Wolder-Daalhof.
09.00 Daalhof - H.Mis
19.00 Malberg - H.Mis
03

VRIJDAG

2021

SEPTEMBER

09.00 Oud-Caberg - H.Mis
19.00u. Wolder H.Mis
Jeany Hulst en zoon Luc
Aansluitend aan de H.Mis stille
aanbidding van het H. Sacrament.
ZATERDAG

04

SEPTEMBER

2021

Organist: Eggie Prick
ZONDAG

05

SEPTEMBER

2021

23e zondag door het jaar
10.00 Malberg - H.Mis
11.30 Oud-Caberg - H.Mis
Albert Vernaus, Mien en Staaf
Leenders-Frijns
11.30 Daalhof - H.Mis
Organiste: Ilona de Jong
MAANDAG

06

SEPTEMBER

2021

09.00 Daalhof - H.Mis

Organist: Eggie Prick

Jean Telg (col).
11.30 Daalhof - H.Mis
Organiste: Ilona de Jong
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2021

2021

AUGUSTUS

30

09.00 Daalhof - H.Mis

19.00 Wolder - H.Mis

09.00 Oud-Caberg - H.Mis
ZATERDAG

MAANDAG

19.00 Wolder - H.Mis
Zus Vrancken-Visser (col).

21e zondag door het jaar
10.00 Malberg - H.Mis
11.30 Oud-Caberg - H.Mis
Voor een ernstige zieke
11.30 Daalhof - H.Mis

MAANDAG

Lenie Bronswaar-Hameleers en
Pierre Bronswaar (col)
11.30 Oud-Caberg - H.Mis
Anny Peeters-Meuris, Annie
Smeets-Overhof, overleden ouders
Paulissen-Rousseau

DINSDAG

07

SEPTEMBER

19.00 Wolder - H.Mis
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2021

Voor de overledenen van de familie
Crauwels-Wijts.
WOENSDAG

08

SEPTEMBER

2021

09.00 Malberg - H.Mis
DONDERDAG

09

SEPTEMBER

10

SEPTEMBER

14

2021

2021

09.00 Oud-Caberg - H.Mis

SEPTEMBER

15

SEPTEMBER

2021

09.00 Malberg - H.Mis
DONDERDAG

16

SEPTEMBER

2021

09.00 Daalhof - H.Mis
19.00 Malberg - H.Mis
VRIJDAG

17

2021

SEPTEMBER

09.00 Oud-Caberg - H.Mis
zaterdag 11 september 2021
18.30 Malberg - H.Mis
Life-Teen

ZATERDAG

18

SEPTEMBER

2021

19.00 Wolder - H.Mis
Organist: Eggie Prick

ZONDAG

12

SEPTEMBER

Laurentius van Noppen en Anna
van Noppen-Nicolaes.

2021

24e

zondag door het jaar
nationale ziekendag
09.30 Wolder - H.Mis
Organist: Eggie Prick

Jean Telg (col).
11.30 Daalhof - H.Mis
Organiste: Ilona de Jong

11.30 Oud-Caberg - H.Mis
Thea Sibels-Beeuwkes, overleden
ouders Broex-Schepers

MAANDAG

13

SEPTEMBER

ZONDAG

19

SEPTEMBER

2021

25e zondag door het jaar
10.00 Malberg - H.Mis
Nico Leenders
11.30 Oud-Caberg - H.Mis
Truus Schrijnemakers-Dols
jaardienst
11.30 Daalhof - H.Mis
Organiste: Ilona de Jong

2021

09.00 Daalhof - H.Mis
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Parochieberichten

2021

19.00 Wolder - H.Mis
WOENSDAG

09.00 Daalhof - H.Mis
19.00 Malberg - H.Mis
VRIJDAG

DINSDAG

Gedoopt
Op 11-7-2021 hebben wij Eline Baade in Wolder opgenomen in onze
kerk. Wij wensen haar en haar ouders een mooie toekost toe in
Gods genade.
Overleden
10-5-2021
11-6-2021
27-6-2021
Caberg)
1-7-2021
6-7-2021
11-jul-21

Ita Blom-Hogenboom (10-5-2021 - Malberg)
Nell Boren-Scholtes (11-6-2021 - Oud Caberg)
Marie-Louise Hofman-Berkens (27-6-2021 - Oud
Marie Van Deurse-Schoenmakers ( 1-7-2021 - Malberg)
Berthy Pereboom Mentink ( 6-7-2021 - Oud Caberg)
Joke Schipper-Hochstenbach ( 11-jul-21 - Oud Caberg)

Mogen zij nu bij God de Vader thuis zijn.
Wij wensen hun dierbaren veel sterkte.
Koffiedrinken in Wolder en Malberg
Wolder: in de pastorie iedere zondag als er een H.Mis is.
De pastorie van Wolder is verhuurd aan
Pallium Portam. Wij mochten 26 mei op
hun uitnodiging in de pastorietuin koffie
drinken. Het was een groot succes. Daarom
zullen wij iedere zondag als er een mis in de
kerk van Wolder is, welkom zijn in de tuin
voor een kopje koffie of thee. Dit zal worden
verzorgd door vrijwilligers van Pallium
Portam samen met Rietje Kerkhofs en Christi van Veen. Wij zijn zeer
verheugd dat zij dit mogelijk maken. We willen u dus uitnodigen hier
gebruik van te maken. 't Zal mooi zijn dat we dan na de mis met
elkaar onder het genot van een kop koffie of thee in gesprek kunnen
gaan.
Malberg: na de H.Mis op woensdagmorgen
We willen weer gaan beginnen om samen een kopje koffie of thee te
drinken in Malberg voor eerst na de mis van woensdag. U bent dus
weer welkom om na de mis van woensdagmorgen in Malberg een kop
koffie of thee te komen drinken. Ook hier kunnen we gezellig onder
het genot van een kopje koffie of thee genieten van het gesprek dat we
met elkaar mogen voeren.
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Uitstelling Aller Heiligste Eerste vrijdag van de maand
In de mededelingen in de kerk is verteld dat vanaf
augustus de uitstelling in Wolder niet meer door zou
gaan. Dat is helaas nog niet mogelijk gebleken. Dat zal
pas ingaan in de maand oktober. Dit betekent dat in
Augustus en September nog op de eerste vrijdag van
de maand H. Mis en Uitstelling van het Allerheiligste
in Wolder zal plaatsvinden. Vanaf oktober zal de
uitstelling van het Allerheiligste in de kerk van
Daalhof plaatsvinden op de eerste vrijdag van de maand.
Nieuw altaar in de kerk van Oud-Caberg, of toch niet.
In Oud-Caberg is een nieuw altaar geplaatst in de zijkapel die als
dagkapel wordt gebruikt. Het oude altaar dat daar stond en gemaakt
is van de oude communiebank is nu om het oude stenen altaar
geplaatst op het priesterkoor. Nu vormt het een eenheid met het oude
Hoogaltaar dat erachter staat. Wij zijn er zeer blij mee en willen de
mensen die dit financieel mogelijk hebben gemaakt van harte
danken.

NIEUW ALTAAR DAGKAPEL

NIEUWE OMBOUW ALTAAR PRIESTERKOOR

Begraafplaats Oud Caberg.
Wij zijn opzoek naar vrijwilligers voor het onderhoud van de
begraafplaats in Oud-Caberg. We zoeken mensen voor bijvoorbeeld
het maaien van het gras en/of het scheren van de heg. Natuurlijk ook
voor andere voorkomende werkzaamheden, welke nodig zijn om de
begraafplaats mooi te houden. Het zou mooi zijn als we een
werkgroep zouden kunnen vormen, zodat het niet veel werk hoeft te
zijn. Indien u interesse heeft, kunt u zich aanmelden op het
parochiekantoor of bij de pastoor.
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Renhuis de kerkmuis
Hallo allemaal hier ben ik dan weer Renhuis de kerkmuis. Het is
binnenkort vakantie en ik hoopte dat er dan in de kerk iets minder te
doen was. Maar de pastoor en de kapelaan vertelde iets heel anders.
Ze vertelde dat de mensen zich niet meer hoefde aan te melden. Men
kan gewoon weer naar de kerk. Dus dat zit voor mij
even niet mee. Verder was het laatst heel erg druk
in de kerk. Er is toen iemand geweest die een hoed
ophad met een punt erin. Ik dacht wat is dat nu
weer. En hij had het over vormen. Ik dacht nu
gebeurt het de kinderen worden gevormd dus zal hij
wel met een schaar en vijl komen om hen de juiste
vorm te geven. Maar dat gebeurde niet. Dus ik
maar weer naar mijn oom aan de Maas gegaan.
Hij zei dat vormen iets heel anders was. Vormen
komt helemaal niet van vormen, iets een vorm geven, maar van
Vormsel, dit heeft te maken met ‘sterk’ maken. De vormeling wordt
sterk gemaakt door de Heilige Geest. Dat is de derde persoon die wij
gebruiken in het kruisteken. Weet je nog: In de naam van de Vader de
Zoon en de H Geest. De H. Geest kun je vragen als het heel moeilijk
wordt. Dan helpt hij je. Hij wil je ook sterken als je bijvoorbeeld
moeilijk vindt om naar de kerk te gaan. Dan kun je aan Hem vragen,
H. Geest help mij. Als je gevormd wordt geeft de bisschop je de H.
Geest om je te sterken. Daarom had die man in de kerk dus die hoed
met een punt op. Mijn oom zei dat
heet Mijter en die hoort bij een
bisschop. Dan weet je dat het een
bisschop is. Die heeft in de kerk
iets meer te vertellen dan de
pastoor. Nou dat weten we dan
ook weer. En misschien weet je
een heel bekend persoon die ook
zo’n hoed op heeft. Die komt altijd
in december naar Nederland. Juist
hij heet Sint Nicolaas. Dat is namelijk ook een bisschop.
Nu ik ga maar weer eens terug naar mijn holletje. Ik hoop dat ik ook
een beetje sterkte krijg van de H. Geest als de kerk weer met mensen
wordt gevuld. Dan moet ik maken dat ik weg kom en niet vertrapt
wordt.
Nou tot ziens dan maar weer en een fijne vakantie.
Renhuis de kerkmuis.
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Quiz over Sint Johannes-Paulus II
In de vorige pastorale nieuwsbrief stond een Quiz
over Sint Johannes-Paulus II. Daarvan vind je
hieronder de antwoorden:
1. Polen, geboren als Karol Józef Wojtyła.
Katowice, 18 mei 1920.
2. 129e.
3. De Nederlandse Paus Adrianus VI uit Utrecht. Paus van 15221523.
4. 84 jaar (*18-05-1920 + 02-04-2005).
5. 14 mei 1985.
6. 7 Op 13 mei 1981 schoot de 23-jarige Turk Mehmet Ali Ağca
de paus met een pistool neer op het plein voor de SintPietersbasiliek. Hij raakte hem vier keer. Hij schonk de dader,
die tot levenslang veroordeeld werd, vergiffenis en bezocht hem
in de gevangenis. Op 12 mei 1982 werd in Fátima, Portugal,
een tweede aanslag op Johannes Paulus II gepleegd. De 34jarige uit Spanje afkomstige priester Juan María Fernández y
Krohn probeerde hem met een bajonet neer te steken. Deze
tweede aanslag werd vijfentwintig jaar voor de openbaarheid
verborgen gehouden. Het Vaticaan had geopperd dat de paus
door de Spaanse priester slechts bedreigd werd. Maar
kardinaal Stanislaw Dziwisz onthulde in de documentaire
'Testimony' in 2008 dat Johannes Paulus II wel degelijk werd
neergestoken, maar dat de paus de niet levensbedreigende
wond geheim had gehouden.
7. Uit liefde en respect voor het te bezoeken land en de bevolking,
kuste hij de grond.
8. De wereldjongerendagen. Begonnen in 1984 op palmzondag en
in 1986 werden de jongeren voor het eerst uitgenodigd om
naar Rome te komen.
9. Totus Tuus. (Geheel de uwe) Als totale toewijding aan Maria.
10. 22 oktober.
11. Santo Subito. (Snel heilig) zijn heiligverklaring volgde 9 jaar na
zijn overlijden. Wat ontzettend snel is.
12.
In ethische kwesties voer Sint Johannes-Paulus II een harde
koers en verwierp hij, in lijn met de traditionele opvattingen van de
Rooms-Katholieke Kerk, expliciet abortus, euthanasie, anticonceptie,
homoseksualiteit, transseksualiteit en de doodstraf.
13.
129. Wat hem de bijnaam gaf van de reizende paus.
14.
In de Sint Sebastianuskapel in de Sint-Pieterbasiliek in Rome.
15.
2. De apostel Petrus 35 jaar en Pius IX 31 jaar. Dan Sint
Johannes-Paulus II. 26 jaar.
16.
Parochiefederatie Johannes-Paulus II.
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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 mail naar het parochiesecretariaat.
Zieken kunnen het vaak niet zelf, maar een van de familieleden of
kennissen kunnen dat dan in overleg doorgeven
In de mate van het mogelijke zal er gehoor aan gegeven worden.
Zr.Johanna.
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
Woensdag 8 september --> start van verschillende
muziekcursussen voor de (klein)kinderen. Kortjakje
voor kinderen van 4-5 jaar, Muziekmaatjes voor
kinderen van 6-7 jaar en Muziek ABC voor kinderen
vanaf 7 jaar. De lessen worden gegeven door een gediplomeerde
docente in Zaal Harmonie Wolder. Voor meer gedetailleerde
informatie zie www.harmoniewilhelmina.nl/kind/. Aanmelden kan tot
22 augustus via opleiding@harmoniewilhelmina.nl.
Zaterdag 16 oktober --> gezamenlijk concert van de drumbands van
Harmonie Wilhelmina Wolder en St. Petrus en Paulus in de
Harmoniezaal St. Petrus en Paulus. Meer informatie volgt in volgende
uitgave.
Zaterdag 6 november --> Het jaarlijkse concert "Die BLaue
Partynacht" in het Paenhuys in Riemst. Meer informatie volgt in
volgende uitgave.
Harmonie Sint-Petrus en Paulus
In de week van 5 september beginnen weer
diverse muzieklessen bij onze harmonie.
Voor informatie kunt u bellen of mailen naar
bestuurslid Marjorie Nelissen tel. 043-3437111 of post@hppwolder.nl
.
Zaterdag 4 september neemt ons volledige korps deel aan het
Marsdefilé dat die dag vanaf 18.30 uur door de binnenstad trekt in
het kader van het Festival MAAS!
Op zondag 12 september vindt er in de Greune Zaol vanaf 15.30 uur
onder de titel "L'Amuze" een middag plaats waarin licht klassieke
- 10 -

muziek afgewisseld wordt met lekkere hapjes. Enkele vooraanstaande
solisten en ensembles treden voor u op. Voor meer concrete
informatie kunt u binnenkort terecht op de website
(www.greunezaol.nl) of facebook-pagina van de zaal en van de
harmonie .
Harmonie St. Petrus & Paulus Wolder wenst u een mooie vakantie en
hoopt u komend seizoen vaak te mogen verwelkomen bij onze
activiteiten.
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 18 september t/m zo 31
oktober 2021.
Misintenties opgeven
Misintenties en kopij voor de volgende editie uiterlijk 31 augustus
inleveren bij het parochiekantoor of per e-mail naar:
admin.zuidwest@rkmaastricht.nl
parochiecluster.maastrichtwest@gmail.com
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