ons geeft. En voor de mensen die dit misschien iets te zwaar vinden,
ook ons stadspark is prachtig en voor wie er de laatste tijd nog niet is
geweest, het terrein van de Tapijnkazerne is opgeknapt en
opengesteld en ook het hertenkamp is weer bewoond. Tenslotte wil ik
u allen vragen om onze oude pastoor en huidige bisschop Harrie
Smeets in uw gebed mee te nemen, dat hij snel weer mag herstellen.
Namens pastoraal team en kerkbestuur een mooie tijd gewenst,
Diaken Jos

Liturgische vieringen
ZATERDAG

18

SEPTEMBER

2021

Jaargang 1 nr. 5✻ 18 september t/m 31 oktober 2021
Bidweg naar de Kapel in 't Veld
Op 13 augustus hebben we
onder een stralende zon, de
bidweg gelopen naar de
kapel in het veld ter ere
van het 100 jarig bestaan
van de huidige kapel. Voor
wie er bij was, een prachtig
e ervaring, voor wie het
helaas gemist heeft…..we
lopen vaker de bidweg.
Dank aan iedereen die zijn
steentje heeft bijgedragen
en dank aan iedereen die
gebeden heeft voor deze

mooie dag.
Op woensdag 15 september vieren we de gedachtenis van Maria,
Moeder van Smarten, waaraan onze kapel is opgedragen. Misschien
een mooi moment om dan weer eens langs te gaan bij Maria.
Terwijl ik dit woordje schrijf, is het al een week lang hommeles in
Afghanistan. Als je dagelijks de ellende voorgeschoteld krijgt waarmee
deze arme mensen te maken krijgen, dan lopen je de rillingen over de
rug. Helaas is dit maar een van de vele humanitaire verschrikkingen
die we te zien krijgen. Laten we in de tijd van onderdrukking, van
branden, van overstromingen en pandemieën, bidden voor alle
mensen die hier slachtoffer van zijn en tegelijkertijd God danken dat
Hij zo goed voor ons zorgt.
Mochten we toch nog een mooie nazomer krijgen, dan nodig ik
iedereen uit om, voor zover mogelijk, de wandelschoenen aan te
trekken en ga er eens lekker op uit. De periferie van onze parochies is
ontzettend mooi. Zowel de omgeving rond de kerk van Wolder alsook
de omgeving rond de kerk van Oud-Caberg. Geniet van wat de Heer
-1-

DONDERDAG

23

SEPTEMBER

2021

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

19.00 Wolder - H.Mis
organist: Eggie Prick
Mathieu Mares en Hubertina
Mares-Kroonen (jrd), Johan
Groeneweg en José GroenewegDarding (jrd), Christel DagnauxBormans, Annelies ScholtenLemmens (jrd)

VRIJDAG

24

SEPTEMBER

2021

09.00 Oud-Caberg - H.Mis
ZATERDAG

25

SEPTEMBER

2021

18.30 Malberg - H.Mis

ZONDAG 19 SEPTEMBER 2021
25e zondag door het jaar

ZONDAG 26 SEPTEMBER 2021
26e zondag door het jaar

10.00 Malberg – H.Mis

09.30 Wolder - H.Mis
m.m.v. het Sint-Caeciliakoor

Nico Leenders, Ita HogenboomBlom.

Gerda Bessems-Wolters (jrd),
Laurentius van Noppen en Anna
van Noppen-Nicolaes, Sjeng
Vandenboorn en Isabel van
Noppen , zonen Johan en Paul,
schoonzoon Dolf en zuster
Berlindus, Ans Lamkin, Truus
erkhofs-Haesen, Ter
nagedachtenis van de Wolderse
oorlogsslachtoffers en de in Wolder
neergestorte Amerikaanse piloot
Artur Sugas.

11.30 Oud-Caberg - H.Mis
Truus Schrijnemaekers-Dols (jrd),
Berthy Pereboom-Mentink,
mevr.Borens-Scholtes, Joke
Schipper-Hochstenbach, MarieLouise Hofman-Berkers

11.30 Daalhof - H.Mis
organiste: Ilona de Jong
MAANDAG

20

SEPTEMBER

2021

09.00 Daalhof - H.Mis
DINSDAG

21

SEPTEMBER

2021

11.30 Daalhof - H.Mis
organiste: Ilona de Jong

19.00 Wolder - H.Mis

Lenie Bronswaar-Hameleers (col)
en Pierre Bronswaar.

Zus Vrancken-Vissers (col).

11.30 Oud-Caberg - H.Mis
WOENSDAG

22

SEPTEMBER

2021

Truus Dresens-Scholberg, Annie
Smeets- Overhof, Marianne

09.00 Malberg - H.Mis
-2-

Kalmar-Voncken, Joke SchipperHochstenbach, Marie-Louise
Hofman-Berkers.
MAANDAG

27

SEPTEMBER

28

SEPTEMBER

MAANDAG

2021

19.00 Wolder - H.Mis
Wies Bastiaens-Darding en Hay
Bastiaens (col).
WOENSDAG

29

SEPTEMBER

2021

09.00 Malberg - H.Mis
DONDERDAG

30

Zus Vrancken-Vissers (col).

2021

09.00 Daalhof - H.Mis
DINSDAG

11.30 Daalhof - H.Mis
Kinderwoorddienst
organiste: Ilona de Jong

SEPTEMBER

04

OKTOBER

2021

H. Franciscus
09.00 Daalhof - H.Mis
aansluitend rozenkrans
DINSDAG

05

OKTOBER

2021

15.00 Daalhof Ziekenlof
18.40 Wolder Rozenkrans
19.00 Wolder - H.Mis
Voor de overledenen van de familie
Crauwels-Wijts, Matthieu Mares
en Hubertina Mares-Kroonen (col).

2021

Ziekencommunie Wolder en
Daalhof.
09.00 Daalhof - H.Mis

WOENSDAG

19.00 Malberg - H.Mis

09.00 Malberg - H.Mis
aansluitend rozenkrans

VRIJDAG

01

OKTOBER

2021

Eerste vrijdag van de maand
Ziekencommunie OudCaberg/Malberg
09.00 Oud-Caberg - H.Mis
aansluitend rozenkrans
19.00 Daalhof – Heilig uur
ZATERDAG

02

OKTOBER

2021

16.00 Wolder - Dierenzegening
19.00 Wolder - H.Mis
organist: Eggie Prick
Miet Bastiaens-Castermans (6wkd) Maria Groothausen (1e jrd),
Fred van Os (jrd)
ZONDAG 03 OKTOBER 2021
27e zondag door het jaar

10.00 Malberg - H.Mis
Ita Hogenboom-Blom

06

DONDERDAG

OKTOBER

07

2021

OKTOBER

2021

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

08

OKTOBER

2021

09.00 Oud-Caberg - H.Mis
aansluitend rozenkrans
ZATERDAG

09

OKTOBER

Wilhelmina Lucas-de Jong
ZONDAG 10 OKTOBER 2021
28e zondag door het jaar

09.30 Wolder - H.Mis
m.m.v. het Sint-Caeciliakoor
Uit dankbaarheid ter gelegenheid
van het 50-jarig klooster jubileum
van Zr. Johanna,Mathieu Kerkhofs
en Josefien Kerkhofs-Castermans
(jrd), Pascal Beurts (jrd),Jean Telg
(col), Bèr Bastiaens en Miet
Bastiaens-Castermans.

Thea Sibels-Beeuwkes, Miety
Hommel-Rosier (jrd), Berthy
Pereboom-Mentink, mevr.BorenScholtes.
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organiste: Ilona de Jong
11.30 Oud-Caberg - H.Mis
Berthy Pereboom-Menten,
mevr.Boren-Scholtes

overleden ouders Penders-Derks
en overleden kinderen, Marianne
Kalmar-Voncken, Joke SchipperHochstenbach, Marie-Louise
Hofman-Berkers.
MAANDAG

11

OKTOBER

MAANDAG

DINSDAG

12

OKTOBER

2021

DINSDAG

13

2021

OKTOBER

14

15

OKTOBER

OKTOBER

20

DONDERDAG

2021

OKTOBER

2021

21

OKTOBER

2021

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

2021

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

2021

09.00 Malberg - H.Mis
aansluitend rozenkrans

2021

OKTOBER

19

WOENSDAG

09.00 Malberg - H.Mis
aansluitend rozenkrans
DONDERDAG

OKTOBER

18.40 Wolder - rozenkrans
19.00 Wolder - H.Mis

18.40 Wolder - rozenkrans
19.00 Wolder - H.Mis
WOENSDAG

18

09.00 Daalhof - H.Mis
aansluitend rozenkrans

09.00 Daalhof - H.Mis
aansluitend rozenkrans

VRIJDAG

22

OKTOBER

2021

H. Johannes-Paulus II
patroonheilige van de federatie
09.00 Oud-Caberg - H.Mis
aansluitend rozenkrans

2021

09.00 Oud-Caberg - H.Mis
aansluitend rozenkrans

ZATERDAG

23

OKTOBER

2021

18.30 Malberg – H.Mis

2021

18.30 Malberg - H.Mis
Life teen en Life Night

11.30 Oud-Caberg - H.Mis

11.30 Daalhof - H.Mis
organiste: Ilona de Jong
11.30 Oud-Caberg - H.Mis

ZATERDAG

16

OKTOBER

2021

19.00 Wolder - H.Mis
organist: Eggie Prick

ZONDAG 24 OKTOBER 2021
30e zondag door het jaar

09.30 Wolder - H.Mis
m.m.v. het Sint-Caeciliakoor
11.30 Daalhof - H.Mis
organiste: Ilona de Jong
11.30 Oud-Caberg - H.Mis

Sjeng Vandenboorn en Isabel van
Noppen , zonen Johan en Paul,
schoonzoon Dolf en Zuster
Berlindus,
ZONDAG 17 OKTOBER 2021
29e zondag door het jaar

10.00 Malberg - H.Mis
Miets van Deurse-Schoenmaekers,
Ita Hogenboom-Blom.

11.30 Daalhof - H.Mis
-4-

Uit dankbaarheid vanwege 55 jarig
huwelijk José en Lou Claessens
Patrick Smeets tgv verjaardag en
grootouders Overhof-Philippi, Joke
Schipper-Hochstenbach, MarieLouise Hofman-Berkers.

MAANDAG

25

OKTOBER

2021

Smeets-Overhof, Jacques
Paulissen, Berthy PereboomMentink.

Daalhof –GEEN H.Mis
DINSDAG

26

OKTOBER

2021

Wolder –GEEN H.Mis
WOENSDAG

27

OKTOBER

28

OKTOBER

2021

Daalhof –GEEN H.Mis
Malberg –GEEN H.Mis
VRIJDAG

29

OKTOBER

Voor alle overledenen van het
afgelopen jaar

2021

Malberg –GEEN H.Mis
DONDERDAG

15.00 Oud-Caberg
Allerzielenlof

2021

Oud-Caberg –GEEN H.Mis
ZONDAG 31 OKTOBER 2021
31e zondag door het jaar

09.30 Wolder - H.Mis
m.m.v. het Sint-Caeciliakoor
organist: Eggie Prick
Sjeng Vandenboorn en Isabel van
Noppen (jrd), zuster Berlindus,
zonen Johan en Paul en
schoonzoon Dolf.

10.00 Malberg – H.Mis
Voor alle overledenen van het
afgelopen jaar

11.30 Daalhof - H.Mis
organiste: Ilona de Jong
Lenie Bronswaar-Hameleers en
Pierre Bronswaar (col).

Wij herdenken de overledenen
voor wie wij sinds Allerzielen
2020 de kerkelijke uitvaart in
Daalhof hebben gebeden om het
eeuwig leven:
† 8-1-2021
Fien Tonigold- Sullot 100 jr
† 22-05-2021 Lenie BronswaarHameleers
92 jr
11.30 Oud-Caberg - H.Mis

Uitdelen van de kruisjes en
zegening van de begraafplaats.
15.00 Wolder
Allerzielenlof
mmv Ensemble Harmonie
Wilhelmina en Sint-Caeciliakoor
Uitdelen van de kruisjes en
zegening van de begraafplaats.
Wij herdenken de overledenen
voor wie wij sinds Allerzielen
2020 in de kerkelijke uitvaart in
Wolder hebben gebeden om het
eeuwig leven:
Wolder Uitvaart Petrus en
Pauluskerk
† 20-12-2020
Alie Koeijmans-Veerkamp 95 jr
† 21-12-2020
Pol Bastiaens
91 jr
† 15-01-2021
Fred Crolla
85 jr
† 13-02-2021
Matthieu Mares
88 jr
† 29-03-2021
Zus Vrancken-Vissers
89
jr
† 27-02-2021
José Bevk-Schoutrop
85 jr
† 24-05-2021
Jean Telg
87 jr
† 13-08-2021 Miet BastiaensCastermans
93 jr

Mien Leenders-Frijns (1e jrd),
Truus Dreesens-Scholberg, Annie
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Parochieberichten
Gedoopt
Op 18-07-2021 hebben wij Kess Kruyntjens en Emma van Weert
en op 22-08-2021 Fay Vandenboorn in Wolder opgenomen in onze
kerk.
Wij wensen hen en hun ouders een mooie toekomst toe in Gods
genade.
Vormelingen 10 juli 2021 in de kerk van de 4 Evangelisten door mgr. E de
Jong.
Joia Jongen,Aimée Larbi, Philène L'Ortye, Jim Vrancken, Mees
Consten, Leona Leunissen, Virtòn Spierts
Wij wensen hun van harte proficiat met dit mooie sacrament
Pastoraal team.
Overleden
Wij hebben in onze parochiefederatie gebeden voor de volgende
overledenen:
Miet Bastiaens-Castermans † 13-08-2021 Wolder
Alex Retz † 05-08-2021 Oud-Caberg
Ria Somers † 04-09-2021 Oud-Caberg
Mogen zij nu bij God de Vader thuis zijn.
Wij wensen hun dierbaren veel sterkte.
Ziekenlof
Ziekenlof van 5 oktober om 15.00u in de kerk van Daalhof.
Ziekenlof met Ziekenzalving voor hen die dat wensen.
Gaarne voor 30 september opgeven bij het parochiesecretariaat.
Kinderclub JPII, kindercatechese in onze federatie Johannes Paulus II.
Catechese betekent in het Grieks letterlijk onderricht, voor ons is
het een specifieke vorm namelijk geloofsonderricht. De catechese
mag geen eiland zijn, geen los iets. Het moet een onderdeel zijn van
het kerkelijk leven, van de gemeenschap. Het is een doorlopend
geheel van geloofsonderwijs in alle facetten van onze gemeenschap.
Het begint vaak heel pril met de doopgesprekken. Hier wordt met de
ouders en peetouders gesproken over hun geloof en hoe ze dit in
woord en daad zichtbaar kunnen maken binnen hun gezin.
Daarnaast is er volwassenencatechese waarin verdieping en
verbreding van geloof ervaren kan worden. Maar ook heel belangrijk
zijn de kinderen. Voor hen is catechese het geloof leren kennen in
-6-

verhalen en in de loop der jaren steeds meer vertrouwd raken met
gebed, een actief eigen geloof en de sacramenten.
De kindercatechese heeft veel verschillende gezichten. De
voorbereiding voor de Eerste Heilige Communie en het Vormsel zijn
van oudsher catechesetaken van onze parochie, maar in de
tussenliggende jaren willen we voor de kinderen in onze federatie
iets blijven betekenen, het geloof overdragen op een speelsere vorm.
Voor de kinderen die dit aanspreekt is de kinderclub JPII opgericht.
Er waren in onze federatie al de Don Bosco groep in West en
’T Lichtje in Zuid-West. Sinds vorig jaar zijn deze samengevoegd en
is de kinderclub JPII ontstaan. Onze doelgroep zijn de kinderen die
in groep 5-7 van de basisschool zitten. Naast een veelheid van
groepsactiviteiten worden de werkboeken van de catechese methode
“Licht op ons pad” als een leidraad gebruikt om het geheel structuur
en inhoud te geven. Ook in de liturgie worden de kinderen
betrokken. Elke eerste zondag van de maand is er in de kerk van
Daalhof een kinderwoorddienst, waar het Evangelie op een
kindvriendelijke manier wordt uitgelegd en beleefd. Alle kinderen
kunnen hier aan deelnemen, maar het is primair gericht op de
kinderen in de basisschoolleeftijd. Voor de oudere kinderen is er
elke 2e zaterdag in de kerk van Malberg een Life Teen viering, waarin
tieners actief kunnen deelnemen aan de viering. Al met al is er voor
de kinderen in onze federatie op catechese gebied veel te beleven en
ze zijn van harte welkom.
Diaken Bekker
Voorbereiding op de Eerste Heilige Communie.
De Eerste Heilige Communie, oftewel het voor de eerste keer actief
deelnemen aan het sacrament van de Eucharistie, is een belangrijk
sacrament. Voor het eerst ontvangen zij Jezus in de gedaante van
brood. De voorbereidingen voor de afsluitende viering van de
communiegroep 2021 zijn bijna afgerond: in Malberg wordt op
zaterdag 18 september en in Wolder op zondag 19 september hun
Eerste Heilige Communie gevierd. Als catechesegroep en pastoraal
team hebben we er alles aan gedaan om deze Eerste Heilige
Communie een gedenkwaardige ervaring te laten worden. In totaal
zullen dit jaar 24 kinderen voor het eerst de Heilige Communie
hebben ontvangen.
De voorbereidingen voor de Eerste Heilige Communie in 2022 zijn al
een paar maanden geleden gestart en op 7 en 14 september
-7-

aanstaande starten 20 kinderen met de voorbereiding van hun
Eerste Heilige Communie in mei 2022. Zij gaan samen met onze
kapelaan en zuster Jeanine op weg naar het grote feest in mei 2022.
Voorbereiding op het Vormsel
De voorbereidingen op het ontvangen van het Vormsel gaat ook weer
starten. Na de herfstvakantie gaan we met de kinderen uit groep 8
op pad. Op weg naar hun Vormsel willen jongeren weten waar ze
“Ja” op gaan zeggen. Ze willen weten waarom ze bij Jezus horen en
gaan ontdekken wat Jezus voor hen kan doen. Hier gaan we hen
actief in begeleiden. Meer informatie en aanmelden kan via kapelaan
Taison (titustaison895@gmail.com) en diaken Bekker
(diakenbekker@ziggo.nl) .
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
Zaterdag 16 oktober --> gezamenlijk concert van de
drumbands van Harmonie Wilhelmina Wolder en St.
Petrus en Paulus in de Harmoniezaal St. Petrus en
Paulus. Kijk voor meer details tzt op de website
www.harmoniewilhelmina.nl
-8-

Zaterdag 17 oktober --> deelname door het opleidingsorkest aan
het jeugdtreffen in Spaubeek. Kijk voor meer details tzt op de
website www.harmoniewilhelmina.nl
Zondag 31 oktober --> opluisteren Allerzielenlof door ensemble.
Kijk voor meer details tzt op de website www.harmoniewilhelmina.nl
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
Zondag 19 september 9.30 uur: Muzikaal
onthaal door harmonie en drumband van de
communicantjes in Wolder.
Weekeinde 24/26 september: Muziekkamp voor de jeugd in
Maasmechelen.
Afsluiting op zondag 26 september om 13.30 uur met een openbaar
concert in Vakantiehuis Fabiola.
Zaterdag 16 oktober 19.30 uur: Concert in de Greune Zaol van de
drumbands van de "Greune"en de "Blauwe".
Zondag 17 oktober: Deelname jeugdharmonie aan
jeugdorkestenfestival in Asta Theater Beek.
Zondagmiddag 31 oktober: Kapellentreffen in de Greune Zaol
georganiseerd door de Pie&Pow-kapel.
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)

-9-

Dierenzegening bij de kerk van Wolder
Op zaterdag 2 oktober zal er een
dierenzegening plaatsvinden in Wolder. Tot nog
toe vond dit plaats bij de kerk van Malberg,
maar door de samenwerking doen wij dat, dit
jaar bij de kerk van Wolder. U kunt met u
huisdier naar de kerk komen en deze zullen wij
dan met een kleine viering zegenen. De zegening
vind plaats om 16.00u. Bij goed weer vind dit plaats op het plein
voor de kerk.
Hallo hier ben ik dan weer, Renhuis
de kerkmuis. Dit jaar ben ik op
vakantie geweest. Het was een hele
trip. Ik ben naar het Saarland
geweest. Dat is een mooie gebied in
Duitsland. Mijn oom aan de Maas had
mij verteld dat het daar heel mooi is.
Wat mij enorm verbaasde was dat er
van mij en mijn oom een standbeeld is
gemaakt in de kerk Sint Wendel. Dat
is nog niet gelukt in onze kerk. Kijk
maar eens naar de foto:

Toen ik terug was in Maastricht en mijn oom
de mooie foto van onze standbeelden liet zien,
vertelde hij dat dit niet waar was. Deze kleine
muisje waren daar in de kerk geplaatst
omdat de maker hier iets mee wilde vertellen.
Ze staan heel dicht bij het tabernakel, daar
woont Jezus. De maker wil daarmee laten
zien dat God houdt van zijn hele schepping.
Dus van heel de aarde ook van de kleine
diertjes, zoals de muizen. God houdt van
iedereen. Dat betekent dat ook wij van de
hele schepping moeten houden. Nou dat vind
ik ook wel mooi. God houdt van jou en mij.
- 10 -

Ook al vinden andere mensen je niet leuk. God houdt van jou. De
pastoor houdt ook van de hele schepping. In de kerk van Wolder
vindt namelijk op zaterdag 2 oktober om 16.00u een dierenzegening
plaats. Je mag dus met jouw huisdier naar kerk komen en dan
zullen deze worden gezegend. Met goed weer doen wij dit op het
plein voor de kerk. Ik zal er zeker bij zijn, al zul je mij niet zien. Wie
weet komt er iemand met een kat aan!
Tot de volgende keer dan maar weer, Renhuis de kerkmuis.

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 1edonderdag van de maand in Wolder en
Daalhof en de 1evrijdag 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 30 oktober t/m zo 12
december 2021.
Misintenties opgeven
Misintenties en kopij voor de volgende editie uiterlijk 12 oktober
inleveren bij het parochiekantoor of per e-mail naar:
admin.zuidwest@rkmaastricht.nl
parochiecluster.maastrichtwest@gmail.com
- 12 -

