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WIJZIGINGEN IN VERBAND MET DE UITBREIDING VAN DE CORONA
MAATREGELEN DOOR DE NEDERLANDSE BISSCHOPPEN
De Nederlandse bisschoppen hebben besloten de coronamaatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk uit te breiden. Dit in
verband met de huidige ontwikkelingen op het gebied van de
coronapandemie. In de R.-K. Kerk worden voorlopig na 17.00
uur geen vieringen gehouden en dit geldt ook voor Kerstmis.
LET OP: GEWIJZIGDE MISTIJDEN EN AANMELDEN VOOR 25 DECEMBER
Kerstmis het feest van de hoop en bemoediging
Het coronavirus is zich weer aardig aan het
verspreiden. De maatregelen worden
aangescherpt. Het lijkt alsof er alleen nog corona
is. Maar dat is natuurlijk niet waar. Op de
televisie zag ik net iemand pleiten voor het
kankeronderzoek. Deze gaf aan :deze ziekte blijft
er zijn. Er bestaan ook andere ziektes die erg
zijn. We zouden het bijna vergeten door al het
nieuws dat de corona met zich meebrengt.
Mensen zijn altijd verdrietig als hen iets
aangedaan wordt wat ze niet hadden verwacht.
Vaak ook nog van een dierbare. Dan hakt het er
nog meer in. Verdriet wat je moet zien te verwerken. Een partner
verliezen is niet iets wat je in de koude kleren gaat zitten. Wat als je
zelfs afscheid van een kind moet nemen, dat is bijna niet te
verwerken. Eenzamen d ie nu door de maatregelen zich nog meer
eenzaam voelen. We zouden deze problemen en dit lijden bijna
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vergeten en denken dat er alleen nog corona is. Wat als je pijn aan
je rug hebt en wacht op een operatie en deze is weer uitgesteld. Of je
heup die het niet meer doet. Hoe gaan wij om met dit lijden en dit
verdriet. Daar wil ik dit stuk over schrijven en dus niet alleen over
het leed van de corona. Dat er zeker is. Je kinderen thuis omdat de
klas in quarantaine is. Of je wordt zelf geïsoleerd omdat je besmet
bent en dan het diepe leed als je op de IC ligt of je dierbare is aan
het vechten voor het leven.
Wat kunnen we aan al dit leed doen. Ik denk dat er in onze
maatschappij veel gebeurt om dit leed tot een verleden te laten
behoren. Doctoren, verplegers, hulpverleners en wetenschappers
doen hun uiterste best. Wij mogen dankbaar zijn voor deze helden.
Even terzijde, jammer dat er mensen zijn die menen dat ze naar hen
gewelddadig moeten zijn. Dit heeft geen enkele zin, ook niet als je
het niet eens bent met regels. Daar kun je voor protesteren, maar
niet iets kapot maken van een ander of handtastelijk zijn. Dankbaar
zijn is meer op zijn plaats voor deze mensen die hun uiterste best
doen. Maar hier heb ik nog steeds geen antwoord gegeven over de
vraag die ik stelde. Wat kunnen wij aan dit leed doen? Op het
moment als het ons overkomt dan moeten we dit leed zien te
verwerken. Het antwoord ligt in Jezus Christus. Hij is geboren met
Kerstmis in een stal van Bethlehem. Geboren in een arme omgeving
en met Jozef en Maria als ouders. Gewoon doorsnee mensen die
woonde in Nazareth. Niet veel bijzonders. Toch werden zij bijzonder
doordat ze de opdracht uitvoerde die God hen had gegeven. En dat
betekende niet dat er geen leed meer voor hen was. Even
opsommen: Geen plaats in de Herberg voor je zwangere vrouw en
binnenkort pas geboren kind. Vluchten omdat een koning je kind
wilt doden, Je raakt je kind kwijt en vindt het niet terug. Dat
overkwam Maria en Jozef toen Jezus 12 jaar oud was. Drie dagen
hebben ze naar hem moeten zoeken. Op het moment dat Jezus
begint te verkondigen wordt de sfeer rond hem steeds grimmiger.
Farizeeën en schriftgeleerden willen van hem af. Ze willen hem zelfs
dood. Dat gaat dan ook lukken, door geklets en achterklap wordt hij
uiteindelijk tot de dood veroordeeld en sterft hij aan het kruis,
terwijl moeder Maria onder het kruis staat. Maar toch blijven de
ouders van Jezus trouw aan God. Ze weten dat ondanks de ellende
Hij kracht geeft. Hij zorgt niet altijd dat het leed weg gaat, maar Hij
laat je nooit in de steek. Daar mogen wij op vertrouwen. Dat is
eigenlijk ook het enige antwoord dat ik kan geven om mijn vraag,
wat kunnen wij aan al dit leed doen. We kunnen het leed niet
elimineren. Dat zal blijven bestaan. We kunnen wel vertrouwen
houden in Jezus die voor ons allen geboren is zonder onderscheid.
Die ons allen kracht wil geven omdat Hij als geen ander weet wat
lijden is. Ik, het hele pastoraal team en het kerkbestuur, willen
ondanks de beperkingen die waarschijnlijk zullen gaan gelden u
allen toch een Zalig Kerstfeest en een gezegend 2022 toewensen.
Pastoor Schols
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Liturgische vieringen
ZATERDAG

11

DECEMBER

2021

DONDERDAG

Malberg: Life Teen en Life Night

VRIJDAG

ZONDAG 12 DECEMBER 2021
3e zondag van de Advent

Organist: Eggie Prick.

Jan Laumans (jrd), Pie van Berlo (jrd).
11.30 Oud-Caberg - H.Mis
Thea Sibels-Beeuwkes,Berthy PereboomMentink bgv verjaardag.
maandag 13 december 2021
09.00 Daalhof - H.Mis
DECEMBER

DECEMBER

2021

17

DECEMBER

2021

09.00 Oud-Caberg - H.Mis

09.30 Wolder - H.Mis
Wies Bastiaens-Darding en Hay
Bastiaens (col), Sjeng Vandenboorn en
Isabel van Noppen, zonen Johan en Paul,
schoonzoon Dolf en Zuster Berlindus.
11.30 Daalhof - H.Mis met
Kinderwoorddienst

14

16

09.00 Daalhof - H.Mis
Malberg – GEEN H.Mis

Gaat niet door of op een ander
tijdstip.

DINSDAG

ZATERDAG

ZONDAG 19 DECEMBER 2021
4e zondag van de Advent

09.30 Wolder - H.Mis
Matthieu Mares en Hubertina MaresKroonen (col), Johan Groeneweg en José
Groeneweg-Darding (jrd).
10.00 Malberg - H.Mis
11.30 Oud-Caberg - H.Mis
1e jaardienst Jan Retz, Ria Somers
11.30 Daalhof - H.Mis met
Kinderwoorddienst

MAANDAG

09.00 Wolder - H.Mis
Jean Telg (col), Theo en Ita BastiaensStevens, overleden ouders Beurts-Smeets
en kinderen, Nico Braeken en ouders
Braeken-Beerts, overleden leden van
Damesvereniging Oud Vroenhoven.

20

DECEMBER

2021

09.00 Daalhof - H.Mis
DINSDAG

21

DECEMBER

2021

22

DECEMBER

2021

09.00 Malberg - H.Mis
DONDERDAG

23

VRIJDAG

24

DECEMBER

DECEMBER

2021

2021

Vigilie van Kerstmis
GEEN vieringen
DECEMBER

09.00 Malberg - H.Mis

2021

ZONDAG

26

Voor de H. Missen op 25 december is
aanmelden verplicht bij het
parochiekantoor

DECEMBER

2021

Feest van de H.Familie Toewijding van het gezin
09.30 Wolder - H.Mis
Pol Bastiaens (jrd), Truus KerkhofsHaesen.
11.30 Oud-Caberg - H.Mis
Jan Retz,Thea Sibels-Beeuwkes,Joke
Schipper-Hochstenbach,Marie-Louise
Hofman-Berkers,Alex Retz
27

DECEMBER

2021

09.00 Daalhof - H.Mis
DINSDAG

28

DECEMBER

2021

Onnozele kinderen, martelaren
09.00 Wolder - H.Mis
Jean Telg (col), Franciscus Bruls en
Teresia Bocken.
WOENSDAG

09.00 Daalhof - H.Mis
Malberg – GEEN H.Mis

15

2021

09.30 Wolder - H.Mis
Kitty Stevens-Henket, wederzijdse
ouders, zus Nettie en tant May Henket.
10.00 Malberg - H.Mis
11.30 Daalhof - H.Mis
Jo Schuffelers en overleden ouders
11.30 Oud-Caberg- H.Mis
voor overleden ouders en familie

MAANDAG

19.00 Wolder - H.Mis
Zus Vrancken-Vissers (col). Miet
Bastiaens-Castermans en Bèr Bastiaens
(col).
WOENSDAG

WOENSDAG

DECEMBER

Organist: Eggie Prick.

Organist: Pierre Willems.

2021

25

Hoogfeest: Geboorte van Jezus –
Kerstmis

29

DECEMBER

2021

09.00 Malberg - H.Mis
DONDERDAG

30

DECEMBER

2021

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

31

DECEMBER

2021

Oudejaarsdag - GEEN vieringen

Onderstaand rooster is alleen
van toepassing als de avond
lockdown vanaf 17.00u niet
meer geldt. Mocht dit wel het
geval zijn dan gelden de
volgende wijzigingen.:
Dinsdagavondmis in Wolder
niet om 19.00u maar om 9.00u
Donderdagavondmis in
Malberg vervalt
Zaterdagavondviering van
19.00u in Wolder naar zondag
om 9.30u en in Malberg naar
zondag 10.00u.
Heilig uur vrijdag 7 januari vervalt
Taizé-viering 13 januari vervalt
1

ZATERDAG

JANUARI

2022

Nieuwjaarsdag – H. Maria Moeder van God
09.30 Wolder – H.Mis
Uit dankbaarheid
11.30 Oud-Caberg - H.Mis
ZONDAG

2

JANUARI

2022

Hoogfeest : Openbaring des
Heren
09.30 Wolder - H.Mis
Organist: Eggie Prick

10.00 Malberg - H.Mis
11.30 Oud-Caberg - H.Mis
ouders Paulissen-Rousseau, Ria Somers.
11.30 Daalhof - H.Mis met
Kinderwoorddienst
MAANDAG

3

JANUARI

2022

09.00 Daalhof - H.Mis
DINSDAG

4

JANUARI

2022

19.00 Wolder - H.Mis
Overledenen van de familie CrauwelsWijts.
WOENSDAG

5

JANUARI

2022

09.00 Malberg - H.Mis
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DONDERDAG

6

JANUARI

2022

VRIJDAG

14

JANUARI

Driekoningen - ziekencommunie
Wolder en Daalhof.

09.00 Oud-Caberg - H.Mis

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

15.00 Wolder – Gebedsviering
Kinderen bidden voor kinderen
voor de communicantjes.
19.00 Wolder - H.Mis

7

VRIJDAG

JANUARI

2022

Ziekencommunie Oud-Caberg en
Malberg.
09.00 Oud-Caberg - H.Mis
19.00 Daalhof – Heilig uur

ZATERDAG

15

JANUARI

2022

Organist: Eggie Prick.
ZONDAG 16 JANUARI 2022
2e zondag door het jaar

10.00 Malberg - H.Mis
Organist Stef Grit

8

ZATERDAG

JANUARI

2022

18.30 Malberg - H.Mis

Life Teen en Life Night
ZONDAG

9

JANUARI

2022

11.30 Oud-Caberg - H.Mis
11.30 Daalhof - H.Mis
MAANDAG

17

JANUARI

2022

09.00 Daalhof - H.Mis

Feest: Doop van de Heer.

DINSDAG

09.30 Wolder - H.Mis
m.m.v. Sint-Caeciliakoor
11.30 Daalhof - H.Mis

19.00 Wolder - H.Mis
Miet Bastiaens-Castermans en Bèr
Bastiaens (col).

Organist: Eggie Prick.

11.30 Oud-Caberg - H.Mis
1e Jaardienst Annie Smeets- Overhof en
zoon Patrick en overleden ouders en
familie.
MAANDAG

10

JANUARI

DINSDAG

11

JANUARI

2022

19.00 Wolder - H.Mis
Matthieu Mares en Hubertina MaresKroonen (col)
WOENSDAG

12

JANUARI

2022

09.00 Malberg - H.Mis
DONDERDAG

13

WOENSDAG

JANUARI

2022

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

JANUARI

19

2022

JANUARI

2022

09.00 Malberg - H.Mis
DONDERDAG

20

JANUARI

2022

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

2022

09.00 Daalhof - H.Mis

18

VRIJDAG

21

JANUARI

2022

09.00 Oud-Caberg - H.Mis
ZATERDAG

22

JANUARI

2022

18.30 Malberg - H.Mis
ZONDAG 23 JANUARI 2022
3e zondag door het jaar.

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

11.30 Daalhof - H.Mis
Organist: Eggie Prick

11.30 Oud-Caberg - H.Mis

19.00 Daalhof – Taizé viering

Parochieberichten

2022

Gedoopt
Op 14-11-2021 hebben wij Dexter Barelds in Oud-Caberg
opgenomen in onze kerk.
Wij wensen haar en haar ouders een mooie toekost toe in Gods genade.
Overleden
Wij hebben in onze parochiefederatie gebeden voor de volgende overledenen:
Iet Poldervaart + 4-11-2021 (Oud Caberg)
Jessy Stevens-Snijckers + 10-11-2021 (Wolder)
Isabel Crijns-Haesen + 20-11-2021 (Wolder)
Mogen zij nu bij God de Vader thuis zijn.
Wij wensen hun dierbaren veel sterkte.
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 familieleden of
kennissen kunnen dat dan in overleg doorgeven.
In de mate van het mogelijke zal er gehoor aan gegeven worden.
Zr. Johanna
Kerstkaarten
Ik wil ook een ieder danken voor de kerst -en nieuwjaarswensen die
u ons hebt gestuurd. We kunnen helaas al die kaarten niet
beantwoorden. Zoals al in het openingsartikel van deze nieuwsbrief
vermeld nogmaals namens het pastoraal team en kerkbestuur een
Zalig Kerstfeest en een gezegend 2022.
Communicantjes
In het vorige parochieblad waren de namen van de communicantjes
die hun Eerste Heilige Communie hadden ontvangen niet goed
weergegeven.
In de kerk De Vier Evangelisten
te Malberg op zaterdag
18 september:
Bo Gillissen
Jay Jay Duits
Lyndi van Golde
Dean Kruchten

In de kerk H.H. Petrus en
Paulus te Wolder op zondag
19 september:
Noa Corvers
Fenne van den Heuvel
Mattia Maretti
Toine Nelissen
Raff Quodbach
Olga Valkering
Guiliermo Vossen

Diaken Kees Bekker
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Geen filmavond en geen Nieuwjaarsreceptie
Door de coronamaatregelen zullen er enkele
activiteiten niet doorgaan. Duidelijk geldt dat op
dit moment voor de filmavond die was gepland op
15 december. Het is niet raadzaam om met meerde mensen in een
zaal te gaan zitten. Ook zal de nieuwjaarsreceptie op 1 januari in
Oud-Caberg geen doorgang vinden.
Wolder
In Wolder is al jaren een traditie van een kribkestocht. Natuurlijk
wilden wij als kerk ook hieraan meedoen. Maar door de nieuwe
corona maatregelen is de openstelling van de kerk helaas niet
mogelijk. De Fatimakapel is wel open en er zullen 2 bijzondere
kerststallen te zien zijn
Oud-Caberg
In Oud-Caberg kunt u de kerststal komen bekijken na de Heilige
Mis van 11.30u tot 14.00u op 25 december eerste Kerstdag.
Malberg
In Malberg kan dat op tweede Kerstdag na de mis van 10.00u tot 13.00u.
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Taizé viering
Op donderdag 13 januari zal er weer een
taizéviering zijn in de kerk van Daalhof.
Een viering met Zang en Bezinning,
sfeervol door kaarslicht. De moeite waard.
De viering begint om 19.00u.
Renhuis de kerkmuis
Hallo allemaal hier ben ik dan weer: Renhuis de kerkmuis.
Binnenkort is het Kerstmis, zei de pastoor in de kerk. Hij wil dan
een verjaardag vieren in de kerk. Is de pastoor dan nu helemaal gek
geworden dacht ik. Dan kan ik niet meer rustig in mijn holletje
zitten met al die muziek en gedans van die mensen. Dat kan toch
niet en trouwens ik heb de pastoor ook horen zeggen dat dat
helemaal niet kan en mag ik de kerk. Dus ik snapte er even niets
meer van. Dus ben ik maar weer naar mijn oom aan de Maas
gegaan.
Hij vertelde dat de pastoor inderdaad een verjaardag gaat vieren met
Kerstmis, maar dat dit niet gebeurt met taart en harde muziek. Nee
hij gaat met Kerst de mis vieren net als altijd, maar dan omdat er
iemand jarig is. En weet je wie dat is? Mijn oom vertelde mij dat dit
Jezus is. Hij is geboren met Kerst. Omdat Jezus jarig is wordt de
kerk ook heel mooi versierd niet met slingers, maar met
dennenbomen en een kerststal. Zo kun je
zien hoe en waarin Hij geboren is. Met
Kerstmis zijn de kerken extra open zodat
opa’s en oma’s, mama’s en papa’s met
hun kinderen naar de kerststal kunnen
komen kijken. Dus dat weten we ook
weer.
Ik verheug mij altijd op de kerststal, daar ligt altijd stro in en daar
kun heerlijk in slapen. Nou tot ziens dan maar weer, en als je naar
de kerk komt met Kerst en je ziet mij in het stro liggen,wees dan een
beetje stil, dan kan ik lekker blijven slapen.
Dag allemaal
Renhuis de kerkmuis.
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Verenigingsnieuws
Harmonie Wilhelmina
Harmonie Wilhelmina wenst alle parochieleden fijne
feestdagen!
Donderdag 23 december zal het Opleidingsorkest
deelnemen aan de Kribkestocht Wolder
Zaterdag 25 december (1e kerstdag) wordt de H-mis opgeluisterd
door het fluitensemble van Harmonie Wilhelmina
Bovenstaande is natuurlijk afhankelijk van de dan geldende
coronamaatregelen.
De volgende personen hebben dit jaar jubileum bij Harmonie
Wilhelmina: John Koumans (40 jaar lid) , Eric Buijs (25 jaar lid),
Wim Hesemans (25 jaar lid), Johan Noordijk (25 jaar lid en Claire
Hermsen (12,5 jaar lid). Van harte gefeliciteerd allemaal!
Harmonie Sint-Petrus en Paulus
Tijdens de jaarvergadering (ALV) van afgelopen
maand is dhr. Bert van den Berg, met algemene
stemmen benoemd tot voorzitter van onze
vereniging. Bert volgt Laurent Vandenboorn op, die er vijftien jaar
voorzitterschap op heeft zitten. De ledenvergadering heeft Laurent
bij zijn afscheid benoemd tot erevoorzitter.
De nieuwe voorzitter zit sinds twee jaar in het bestuur,
Het gezin van den Berg woonde van 2010 tot 2020 in
Wolder/Campagne, verhuisde vorig jaar naar Sint-Pieter, maar is
nog sterk verbonden met de Wolderse gemeenschap. Zo is de nieuwe
voorzitter ook nog bestuurslid van Stichting Festival d’Artagnan die
eenmaal per jaar een buurtfeest organiseert in Wolder. En hij is
‘habsjaar’ ofwel penningmeester van de carnavalsclub Tempeleers 2.0.
Midwinterconcert
Mochten de coronarichtlijnen het toelaten, we weten het op het
moment van het ter perse gaan van dit parochieblad nog niet, dan
vindt op zondag 19 december a.s. in de Annakerk aan de Via Regia
ons traditionele Midwinterconcert plaats. In 2020 kon het concert
voor het eerst in 28 jaar niet plaatsvinden.
Om 14.30 uur is er een voorprogramma met de jeugdharmonie o.l.v.
Loek Smeijsters. Om 15.00 uur verzorgt de melodische
percussiegroep een stemmig optreden, waarna om 15.30 uur het
harmonieorkest o.l.v. Matty Cilissen aan de beurt is. Zij spelen
diverse bekende werken met het nodige kerstgehalte.
De entree is gratis, een vrije gave is mogelijk.
Kerstmarkt: zondag 12 dec. 10.30-13.30 uur: zie vorige parochieblad
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Harmonie Kunst Door Oefening
Op zondag 12 december van 13.00 tot 14.00 uur verzorgt
Harmonie Kunst Door Oefening (KDO) een Kersttreffen (in
samenwerking met de Huiskamer) in de nieuwe
harmoniezaal, de voormalige gymzaal van de Fons
Olterdissenschool aan de Romeinsebaan. Het jeugdensemble en de
drumband verzorgen een interactief programma gericht op jong en
oud! Kinderen (benaderd via Kindcentrum Dynamiek, de winkels op
Daalhof en Belfort en ’t Belhäöfke) kunnen deelnemen aan een
kleurwedstrijd en hun prijsje ophalen tijdens deze middag in de
KDO-zaal! Kinderen kunnen actief meedoen met de drumband en
het jeugdensemble. De harmoniezaal bevindt zich aan de
Romeinsebaan 295 (tussen de Huiskamer en het Grafische Ateliers),
ingang rode deur aan de zijkant. Nadere info:
info@kunstdooroefening.nl.
Het Kerstconcert en de Kerstsamenzang in de OLV Basiliek op
19 december kunnen vanwege de Coronacrisis niet doorgaan.
Indien er toch een concert gegeven kan worden, dan wordt dit
bekend gemaakt via www.kunstdooroefening.nl.
Oud Papier - (zie ook afvalkalender) elke maand:
1e zaterdag: Daalhof (Harmonie Petrus en Paulus)
Hazendans en Mariaberg (CV de Mineurs)
Malberg
3e vrijdag:
e
3 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
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Catechisten
Zuster Johanna, via parochiekantoor niet op dinsdag en vrijdag
Zuster Jeanine, via parochiekantoor

Huwelijk:
Afspraak maken met de pastoor.
Uitvaart:
Af te spreken via de pastoor.
Boete en verzoening: Persoonlijke afspraak met de pastoor of de kapelaan.

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

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.

IBAN Bankrekeningnummer
Voor kerkbijdragen, misintenties, project Mary’s Meals en overige
bijdragen:
NL 28 RABO 0158 4943 50 ten name van Petrus Paulus/San
Salvator
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.
Eerste Heilige Communie
Voor kinderen in groep 4. Voorbereiding vanaf april groep 3 door
deelname aan de kinderclub Johannes Paulus II.
Aanmelden via parochiesecretariaat.

Ziekencommunie
Zij die thuis de Ziekencommunie willen ontvangen
kunnen dit doorgeven bij het secretariaat. Deze vindt
plaats de donderdag vóór de 1e vrijdag 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 zaterdag 22 januari t/m
zondag 6 maart 2022.
Misintenties opgeven
Misintenties en kopij voor de volgende editie uiterlijk 4 januari 2022
inleveren bij het parochiekantoor of per e-mail naar:
admin.zuidwest@rkmaastricht.nl
parochiecluster.maastrichtwest@gmail.com

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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