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Jaargang 1 nr. 1 ✻ 28 maart t/m 2 mei 2021 
 
Nieuw parochieblad voor parochiefederatie Johannes Paulus II 
Voortaan heet het parochieblad: “pastorale Nieuwsbrief Johannes 
Paulus II”. Op de voorkant van de kaft ziet u een foto van Paus 
Johannes Paulus II.  De parochiefederatie is onder zijn bescherming 
geplaatst en dus is ook de pastorale Nieuwsbrief die nu voortaan voor 
de hele federatie is naar deze paus genoemd.  Voortaan zal de 
pastorale Nieuwsbrief in kleur verschijnen. Wij hopen dat we hiermee 
ons blad meer bij de tijd hebben gebracht. Wij wensen u veel 
leesplezier. 
 
Parochiefederatie Johannes Paulus II 
Zoals jullie reeds eerder gelezen hebben in het parochieblad, hebben 
de kerkbesturen van de federatie West en Zuidwest het voornemen 
om tot één federatie met één kerkbestuur te komen. Het Bisdom 
Roermond heeft in de zogeheten Blauwdruk vermeld dat dit 
samengaan van de parochies in een nieuwe federatie van het uiterste 
belang is voor het voortbestaan en vitaliteit van de parochies. Op deze 
manier wordt zowel het bestuurlijke als pastorale draagvlak verbreed 
en versterkt. Dit voornemen wordt per 1 april uitgevoerd. Er ontstaat 
een nieuwe federatie, de Parochiefederatie Johannes Paulus II  
 Deze federatie bestaat uit 8 parochies: H. Hart van Jezus 
Oud-Caberg, H. Christoforus Caberg, De 4 Evangelisten Malberg, 
O.L.V. Van Goede Raad Malpertuis, Christus Hemelvaart Pottenberg, 
Onbevlekt Hart van Maria Mariaberg, San Salvator Daalhof en 
H.H. Petrus en Paulus Wolder. De nieuwe naam voor de federatie 
wordt Johannes Paulus II. Wij hebben de federatie onder bescherming 

- 2 - 

van de Heilige paus Johannes Paulus II geplaatst. Deze paus wist vele 
jongeren op de been te brengen. Tijdens de wereldjongerendagen 
kwamen miljoenen jongeren van over de hele wereld bij elkaar om 
hem en Jezus te ontmoeten. Deze paus was een paus die veel op reis 
ging om mensen te ontmoeten. Wij hopen ook vele jongeren te 
bereiken en we hopen veel nieuwe mensen te mogen ontvangen in 
onze kerken. Wij vragen de voorspraak van deze paus om ons hiertoe 
de H. Geest te zenden. 
 Het kerkbestuur bestaat momenteel uit 7 leden, 3 leden van 
west en 3 leden van zuidwest  met  als voorzitter Pastoor Schols. Er 
is een convenant opgesteld waarin vermeld wordt dat het de intentie 
is tot een gemeenschappelijk beleid te komen zowel op het gebied van 
de liturgie, verkondiging, diaconie, financiën en gebouwen. Ondanks 
de beperkingen van corona worden er al  activiteiten samen 
georganiseerd  zoals de Eerste H. Communie en in de tijd voor de 
coronacrisis werden al bedevaarten samen georganiseerd. Hopelijk is dit snel 
weer mogelijk. 

Dit convenant is opgestuurd naar het Bisdom en inmiddels ook 
al goedgekeurd en getekend. Derhalve zullen per 1 april 2021 de 
kerkbesturen zijn gefuseerd.  In de toekomst zal het parochiekantoor 
in Daalhof zijn en een dependance in Malberg. Het voordeel hiervan 
is dat het parochiekantoor weer 5 dagen in de week bereikbaar is.  Uw 
intenties kunt u gewoon zoals u gewend bent, blijven opgeven in 
Daalhof of Malberg, Ook de H. Missen blijven zoals u gewend bent 
daar zal niets aan veranderen. Een verandering is wel dat Malberg 
niet meer open is op de woensdag maar op de dinsdag. De 
openingstijd op de vrijdag blijft bestaan.  U kunt het parochiekantoor 
nu iedere werkdag onder hetzelfde telefoonnummer bereiken.  
 Op financieel gebied wordt er 1 jaaropgave gemaakt waarbij wel 
iedere federatie inzichtelijk blijft en gaan deze dus financieel niet 
samen. Tevens gaan wij kosten besparen door gezamenlijk in te kopen. 
 
 Wij hopen jullie hiermee geïnformeerd te hebben. 
 
Pastoraal team, kerkbesturen van parochiefederatie Zuidwest,  
parochiefederatie West en het nieuwe kerkbestuur van 
parochiefederatie Johannes Paulus II. 
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Liturgische vieringen 

zondag 28 maart 2021 
Palmzondag 
09.30 Wolder 
H.Mis met uitreiking palmtakjes 
Organist: Eggie Prick 
Bèr Bastiaens (jrd) – Cornelia 
Beurts (jrd) en familie, Annie 
Paulissen (jrd) 

11.30 Oud-Caberg 
H.Mis met uitreiking palmtakjes 
Truus Schrijnemacher-Dols, Annie 
Smeets-Overhof. 

11.30 Daalhof H.Mis  
Organiste: Ilona de Jong 
Noëlle Daemen – Cimmermans en 
Mathieu Daemen (col). Pie Janssen (jrd). 

 
maandag 29 maart 2021 
09.00 Daalhof H.Mis 
Voor allen die fysiek of moreel 
lijden. 

 
dinsdag 30 maart 2021 
18:40 Wolder Kruisweg 
19.00 Wolder H. Mis 
Voor de wereldvrede. 

 
woensdag 31 maart 2021 
19.00 Kathedraal Roermond 
Chrismamis  

 
donderdag 1 april 2021 
Witte Donderdag 
18.30 Malberg  
H. Mis met Communicantjes 

19.00 Wolder H. Mis 
Organist: Eggie Prick en enkele zangers 
o.l.v. Pierre Willems. 
Voor de overleden priesters van 
onze parochies. 
Aansluitend mogelijkheid tot gebed 
bij het Allerheiligste. 

 
 

donderdag 1 april 2021 

Ziekencommunie in Wolder-Daalhof 

  
vrijdag 2 april 2021 
Goede vrijdag 
15.00 Oud-Caberg  
Herdenking kruisdood van Jezus  

16.00 Begin noveen Goddelijke 
  Barmhartigheid 
15.00 Daalhof  
Herdenking kruisdood van Jezus  

 
zaterdag 3 april 2021 
Stille Zaterdag 
20.00 Oud-Caberg Paaswake 
20.00 Wolder Paaswake 
Maria Groothausen (col). 

 
zondag 4 april 2021 
Hoogfeest Pasen 
09.30 Wolder H. Mis 
Organist: Eggie Prick en enkele zangers 
o.l.v. Pierre Willems 
Matthieu Mares (6wkd) Vic. 
Bemelmans en Lie Bemelmans – 
Wijnands, Laurentius van Noppen 
en Anna van Noppen-Nicolaes, 
Fam. Caubergh-Castermans en 
overl. familie (jrd.) 

10.00 Malberg  
H.Mis met Plechtige binnenkomst, 
Paaskaars 
Annet Meijer-Kroese 

11.30 Oud-Caberg Hoogmis 
Mien Leenders, Teun Schols, Tiny 
Nelissen-Rousseau , Mia Biesmans-
Lardenois, Roos Lubrecht-Leliveld 

11.30 Daalhof H. Mis  
Organiste: Ilona de Jong 
Jo Schuffelers en ouders  
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maandag 5 april 2021 
Paasmaandag 
10.00 Malberg H. Mis 
11.30 Daalhof H. Mis 
Organiste: Ilona de Jong 
Voor de vluchtelingen en daklozen 

 
dinsdag 6 april 2021 
19.00 Wolder H. Mis 
Voor de overledenen van de familie 
Crauwels-Wijts. 

 
woensdag 7 april 2021 
09.00 Malberg H. Mis  
 
donderdag 8 april 2021 
09.00 Daalhof H.Mis 
Voor wie vervolgd worden omwille 
van het geloof. 

19.00 Malberg H. Mis 
 
vrijdag 9 april 2021 
09.00 Oud-Caberg H. Mis 
 
zaterdag 10 april 2021 
18.30 Malberg  
H. Mis m.m.v. Life Teen 
Wilhelmina Lucas-de Jong, ouders 
en opvoeders. 

 
zondag 11 april 2021 
2e zondag van Pasen 
09.30 Wolder H. Mis 
Organist: Eggie Prick 
Voor de vrede in de harten van de 
mensen. 

11.30 Oud-Caberg H. Mis 
1e Jaardienst Albert Vernaus, 
Gerard Penders, Frieda Baeten en 
overleden familieleden, Tiny 
Nelissen-Rousseau, Mia Biesmans-
Lardinois 

11.30 Daalhof H.Mis  
Organiste: Ilona de Jong 
Jo Hardy 

 

maandag 12 april 2021 
09.00 Daalhof H.Mis 
Voor de zieken uit onze parochie. 

 
dinsdag 13 april 2021 
19.00 Wolder H. Mis 
Voor onze jeugd. 

 
woensdag 14 april 2021 
09.00 Malberg H. Mis  
 
donderdag 15 april 2021 
09.00 Daalhof H.Mis 
Voor de ouderen uit onze parochie. 

19.00 Malberg H. Mis 
 
vrijdag 16 april 2021 
09.00 Oud-Caberg H. Mis 
 
zaterdag 17 april 2021 
11.00 Malberg 
Verzoeningsweg Communicanten 
19.00 Wolder H. Mis  
Organist: Eggie Prick 
Jeanny Hulst en zoon Luc. 

 
zondag 18 april 2021 
3e zondag van Pasen 
10.00 Malberg H. Mis 
11.30 Oud-Caberg H. Mis 
Jaardienst overleden ouders 
Penders-Derks en overleden 
kinderen, Teun Schols, Tiny 
Nelissen-Rousseau, Dies 
Engbersen-Vaanhold. 

11.30 Daalhof H.Mis  
Organiste: Ilona de Jong 
Noëlle Daenen-Cimmermans en 
Mathieu Daemen (col). 

 
maandag 19 april 2021 
09.00 Daalhof H.Mis 
Voor het welzijn van de parochie. 
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dinsdag 20 april 2021 
15.00 Daalhof  Ziekenlof 
19.00 Wolder H. Mis 
Voor een eerlijke verdeling van de 
goederen van de aarde. 
 

woensdag 21 april 2021 
09.00 Malberg H. Mis  
 
donderdag 22 april 2021 
09.00 Daalhof H. Mis 
Om een oplossing in de corona 
pandemie. 

19.00 Malberg H. Mis 
 
vrijdag 23 april 2021 
09.00 Oud-Caberg H. Mis 
 
zaterdag 24 april 2021 
18.30 Malberg H. Mis  
 
zondag 25 april 2021 
4e zondag van Pasen 
Roepingenzondag 
09.30 Wolder H. Mis 
Organist: Eggie Prick 
Piero Raia, voor de overleden 
priesters en religieuzen van de 
parochie. 

11.30 Oud-Caberg H. Mis 
Truus Dresens-Scholberg, Annie 
Smeets-Overhof, Mia Biesmans-
Lardenois 

11.30 Daalhof H.Mis  
Organiste: Ilona de Jong 
Voor het welzijn van de parochie.

maandag 26 april 2021 
09.00 Daalhof H.Mis 
Voor de zieken uit onze parochie. 

 
dinsdag 27 april 2021 
19.00 Wolder H. Mis 
Lie Bemelmans-Wijnands en Vic 
Bemelmans 

 
woensdag 28 april 2021 
09.00 Malberg H. Mis  
 
donderdag 29 april 2021 
09.00 Daalhof H.Mis 
Voor de jeugd. 

19.00 Malberg H. Mis 
 
vrijdag 30 april 2021 
09.00 Oud-Caberg H. Mis 
 
zaterdag 1 mei 2021 
19.00 Wolder H. Mis  
Organist: Eggie Prick 
Voor degene die te lijden hebben 
onder de corona pandemie. 

 
zondag 2 mei 2021 
5e zondag van Pasen 
11.30 Oud-Caberg H. Mis 
Jaardienst Pastoor Jean Wijsen en 
overleden familie, Teun Schols, 
Tiny Nelissen-Rousseau, Mia 
Biesmans-Lardinois. 

11.30 Daalhof H. Mis 
Organiste: Ilona de Jong 
Voor de gezinnen.

 
 
Overleden 
Wij hebben in onze parochiefederatie gebeden voor de volgende overledene: 
13 februari 2021 Matthieu Mares (Wolder) 

Moge hij nu bij God de Vader thuis zijn. 
Wij wensen zijn dierbaren veel sterkte. 

 
 

Parochieberichten 
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Doopsel 
De afgelopen tijd hebben wij Rix Dex opgenomen in onze 
kerk. Wij wensen hun en hun ouders een mooie toekomst 
toe in Gods genade. 
 
De Goede Week en Pasen: 
Pasen brengt ons iets nieuws. Doordat Jezus 
is gestorven aan het kruis en met Pasen is 
verrezen, hebben wij de mogelijkheid 
opnieuw te leven bij God de vader.  Dat gaan 
wij ook dit jaar vieren in de Goede Week en 
met Pasen. U bent van harte uitgenodigd  om 
dit met ons mee te vieren. Wij hopen dat het een vernieuwing van uw 
geloof mag zijn. Bij het schrijven van dit artikel is het niet duidelijk 
hoe de maatregelen rond het coronavirus zullen zijn in de Goede Week 
en met Pasen. U moet zich derhalve aanmelden om deel te kunnen 
nemen aan de vieringen. U kunt dit doen door contact op te nemen 
met het parochiesecretariaat. U vind het telefoonnummer elders in dit 
blad. 
Ik wil u allen een vruchtbare Goede Week en een zalig paasfeest 
toewensen. 
Pastoor R. Schols 
 
Witte Donderdag 
Vanwege de coronamaatregelen is er dit jaar geen voetwassing en 
zullen wij niet gezamenlijk naar de kapellen lopen. Wij blijven tot op 
het einde van de viering in onze banken zitten. 
 
Goede Vrijdag 
Kruisweg en Herdenking van het lijden en sterven van de Heer: 
Op Goede vrijdag kan het zijn dat de vieringen iets anders zijn 
ingedeeld dat u gewend bent de afgelopen jaren. Wij constateerden 
dat er steeds minder mensen kwamen naar de vieringen in de avond 
in Oud Caberg. Daarom is er voor gekozen om de herdenking van het 
lijden en het sterven van de Heer te houden om 15.00u in de middag. 
Dit betekent dus dat de kruisweg dan niet gebeden zal worden. In 
Daalhof was het al een gewoonte om dit zo te doen en deze gewoonte 
zullen we dus voortzetten, echter zal er om 15.00u geen kruisweg 
worden gebeden in Wolder, dit omdat wij iedereen in de gelegenheid 
willen stellen om de vieringen in Oud Caberg en Daalhof mee te 
maken. Ook is het in Maastricht een traditie dat de kruisweg wordt 
gebeden in het centrum met het Zwarte kruis. Nu bent u in de 
gelegenheid om daar deel aan te nemen. De kinderkruisweg om 
16.00u in Malberg, gaat dit jaar vanwege de coronamaatregelen niet 
door. U kunt bij beide viering om 15.00u zowel in Oud Caberg als op 
Daalhof bloemen mee nemen die u op het eind van de viering bij het 
graf van de Heer kunt leggen uit eerbied voor het offer dat hij ons 
heeft gebracht.  
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Zoals we voorheen vele jaren de noveen gebeden hebben, willen we 
ook dit jaar weer de noveen van de Goddelijke barmhartigheid bidden. 
Deze beginnen we op Goede Vrijdag in de kerk van Oud-Caberg 
aansluitend aan de herdenking van het lijden en het sterven van de 
Heer, dus ongeveer om 16.00 uur. U kunt zelf de noveen bidden elke 
dag om 15.00 uur. Zondag ná Pasen is de Zondag van de Goddelijke 
Barmhartigheid, een dag waarop u vele genaden kunt ontvangen. 
(voor meer info zie: Welkomdagboekzusterfaustina.com) 
 
 
De pastorie in Wolder krijgt een nieuwe bestemming 

De pastorie van Wolder krijgt met ingang van 
1 mei 2021 een andere bestemming. Op die 
datum neemt zorgorganisatie Pallium Portam de 
pastorie aan het Monseigneur Vranckenplein  in 
gebruik. Het kerkbestuur van de Parochie-
federatie Maastricht-Zuidwest is verheugd dat 
dit gebouw een nieuwe passende bestemming 
krijgt. 
 

Door de federatievorming is de voormalige zelfstandige parochie 
opgegaan in een groter geheel en is de pastoor niet meer woonachting 
in de pastorie van Wolder. Voor kapelaan Taison Titus, die vanaf 
oktober 2019 de pastorie heeft bewoond, is inmiddels een passende 
woning gevonden. Hij zal eind april verhuizen naar de pastorie aan 
het Potterieplein in Pottenberg. Dit is een wat compactere woning dan 
de pastorie in Wolder die voor bewoning door één persoon in wezen 
veel te groot is. 
 De nieuwe invulling van de pastorie heeft voor de parochie een 
aantal positieve effecten. Met de verhuur van de pastorie worden 
inkomsten gegenereerd die noodzakelijk zijn om de kerkelijke 
activiteiten mogelijk te blijven maken. Zorginstelling Pallium Portam 
zal de pastorie onder meer  als inloophuis en ontmoetingsplek 
gebruiken. Hierdoor vervult de pastorie andermaal een eigentijdse 
maatschappelijke functie voor de Wolderse gemeenschap. 
Het kerkbestuur is zich bewust van het feit dat de herbestemming 
van de pastorie door mensen in de gemeenschap met gemengde 
gevoelens kan worden ervaren. Echter dwingt de financiële situatie 
het kerkbestuur tot het nemen van deze stap. Hierdoor worden de 
randvoorwaarden gecreëerd die als basis dienen voor een vitale 
geloofsgemeenschap. Bovendien is het kerkbestuur ervan overtuigd 
dat de nieuwe bestemming ook een meerwaarde zal vormen voor 
Wolder. 
 Het kerkbestuur hecht er sterk aan om alle vrijwilligers die in 
de afgelopen jaren zo betrokken waren bij de verbouwing en het 
onderhoud van de pastorie, van harte te danken voor hun tomeloze 
inzet en betrokkenheid. 
Het kerkbestuur 
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Bezoek Bisschop aan jongeren, 
De bisschop wil graag in zijn bisdom 
jongeren ontmoeten. Voor ons dekenaat 
heeft hij gekozen om dat te doen tijdens 
een Life Teen viering.  Het is de bedoeling 
dat hij op zaterdag 10 april naar Malberg 
zal komen. Eerst vieren wij samen met 

hem de H. Mis om 18.30u in de kerk van Malberg, 
daarna zullen wij de  bisschop ontmoeten in ons Jeugdhonk. De 
avond zal duren tot 21.00u (als de avondklok nog van kracht is 
eindigt deze avond eerder) Uiteraard zijn alle jongeren van ons 
dekenaat uitgenodigd. 
Zijn er jongeren die interesse hebben, dan zijn ze natuurlijk welkom, 
meld je even aan bij pastoor Schols, zodat hij je van goede en actuele 
informatie kan voorzien. Je kunt hem bereiken via de Mail: 
pastoorreneschols@gmail.com 
 
 
2021 Jaar van St. Jozef. 
Precies honderdvijftig jaar nadat St.-Jozef 
werd uitgeroepen tot patroonheilige van de 
universele Kerk, heeft paus Franciscus 
dinsdag per direct een Jozefjaar afgekondigd. 
Het Jozefjaar ging op het hoogfeest van Maria Onbevlekt Ontvangen 
in (8 december). Het wordt op 8 december 2021 afgesloten. 
In de apostolische brief Patris Corde (‘Met een vaderhart’) schreef de 
paus dat gelovigen in de vaak onopgemerkte St.-Jozef “een 
voorspreker, steun en gids in moeilijke tijden” kunnen vinden. 
Daarom zullen wij het komend jaar ook meer aandacht gaan geven 
aan St. Jozef. Het beeld in de kerk zal een prominente plaats gaan 
krijgen en op het einde van de mis zullen wij het gebed van St Jozef 
bidden. In de loop van het jaar proberen wij een spreker te vinden die 
ons inspirerend over St. Jozef kan vertellen. Ook in het pastorale 
nieuwsbrief zullen wij er aandacht aan gaan besteden, zoals nu in 
deze nieuwsbrief een Quiz.  
 
Quiz in het jaar van St. Jozef 2021  
Omdat Paus Franciscus 2021 heeft uitgeroepen tot het 
jaar van Sint Jozef, willen wij de aandacht een beetje 
opfrissen over deze voedstervader van Jezus. Alle 
antwoorden zijn te vinden op het internet en al zoekend 
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naar de juiste antwoorden, leren we vanzelf Sint Jozef wat beter 
kennen.  
Veel plezier met de speurtocht!  
U kunt de antwoorde sturen naar het parochiesecretariaat met 
vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer. Als prijs stellen 
we een mooi st Jozefbeeldje ter beschikking. 
 

1 Wanneer is de feestdag van Jozef van Nazareth? 
2 Wat betekent Jozef in het Hebreeuws? 
3 Waar ligt het enige bedevaartsoort van Sint Jozef in Nederland? 
4 Welke dagen in de katholieke kalender worden ook nog 

opgedragen aan St. Jozef? 
5 Uit welk dorp komt Sint Jozef? 
6 Is er een Sint Jozef kerk in Maastricht? 
7 Heeft Rembrandt een of meerdere kunstwerken gemaakt van St. Jozef? 
8 Hoe vaak wordt Jozef met naam genoemd in het nieuwe testament? 
9 Waar hielden de zusters van St. Jozef zich mee bezig in Maastricht? 

10 Jozef wordt dikwijls afgebeeld met een bloeiende staf of met een 
lelie.  Die lelie is eigenlijk gewoon een vervorming van de 
bloeiende staf en de lelie is tevens symbool van kuisheid.  Maar 
hoe komt Jozef aan die bloeiende staf ? 

11 Welk (bij)-geloof heerst ver rond de verkoop van een huis en St. Jozef? 
12 Waar ligt de Sint Jozef brouwerij in België? 
13 Hoe heet de vader van St. Jozef? 
14 Hoeveel aanroepingen voor St. Jozef staan er in de litanie van St. Jozef? 
15 Waarom wordt St. Jozef aangeroepen voor een zalige dood? 
 
Renhuis de kerkmuis 
Hallo allemaal. Hier ben ik dan weer: Renhuis de 
kerkmuis. Weet je wat ik nu leuk vind dat het 
binnenkort Pasen is. Dan liggen er overal in de 
tuinen lekkere eieren. Ik begrijp nooit hoe ze er 
komen, plotseling zijn ze er. Jammer is dat altijd 
op eerste paasdag de kinderen van de huizen naar 
buiten komen en dan alle eieren wegnemen. Ik 
hoop altijd dat er één vergeten wordt. Ik heb altijd gedacht dat Pasen 
het feest van de eieren is. De pastoor in de kerk zei op een gegeven 
moment dat het iets met Jezus te maken had.  Vond Jezus eieren dan 
zo lekker dat wij het nu ook doen? Ik snapte er weer niets van, dus 
ging ik maar weer naar mijn oom aan de Maas. Mijn oom vertelde mij 
dat het paasfeest het feest is dat de kerk viert omdat Jezus weer 
levend is geworden. De mensen hadden hem vermoord aan het kruis 
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en nu was hij weer opgestaan. De mensen wilden hem dood hebben 
omdat hij vertelde dat ze te veel macht hadden en dat ze God 
misbruikten om dat te houden. Gelukkig was dat niet zo met alle 
mensen. Toen deze mensen hoorden dat Jezus weer levend was 
geworden werden ze heel blij. Jezus kwam ook een keer bij hen op 
bezoek en vertelde dat ze iedereen moesten vertellen dat hij weer was 
opgestaan uit de dood. Ook vertelde hij dat hij weer naar zijn Vader 
zou gaan, maar dat hij zal zorgen dat ze hulp kregen. Deze hulp komt 
met Pinksteren en dat is de H. Geest. Maar wat heeft dit nu te maken 
met die eieren? Als een vogeltje een ei legt dan komt daar na een tijdje 
een klein kuiken uit. Dat is nieuw leven. Jezus is opgestaan uit de 
dood en opnieuw gaan leven. Nu is hij bij God de Vader en heeft ons 
verteld dat iedereen die dood gaat daar ook naartoe kan gaan. Dat is 
ook nieuw leven, daarom eten wij eieren met Pasen.  
 Nu ik ga me weer verheugen op de eieren bij de mensen in de 
tuin. Laat je er ook een voor mij liggen, dat vind ik heel lief en vooral 
erg lekker.  
Nou tot ziens dan maar weer, 
Renhuis de kerkmuis. 
 
 
 
 
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 ter beschikking! Interesse? 
Neem vrijblijvend contact op via secretariaat@harmoniewilhelmina.nl 
dan kunnen de mogelijkheden besproken worden. 
 
 
Harmonie Sint-Petrus en Paulus  
Nog steeds liggen ook bij onze harmonie verreweg 
de meeste activiteiten stil, hoewel er licht gloort aan 
de horizon. We verwachten binnen een paar weken 
de on line-lessen te kunnen vervangen door de 
gewone, ouderwetse lessen met de leraar en de leerling samen in een 
ruimte. En ook de repetities zullen  wellicht binnen een paar weken 
starten. In het volgende parochieblaadje kunnen we u zeker weer data 
van concerten en evenementen aankondigen. Of daar ook al een 
concert in de zomermaanden bij zit, weten we nog niet, maar hopen 
we ten zeerste. Het oud papier blijven we uiteraard iedere eerste 
zaterdag van de maand ophalen in geheel Daalhof  
Onze zaalhouder staat te popelen om het terras open te gooien en 
gasten te verwelkomen. Een mooier moment dan Pasen om te openen 
is er niet. Maar of dat mag? 
 

Verenigingsnieuws 
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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)  
 
 
 
 
 
 
Pastoraal team 
Pastoor R. Schols:  ☏ 06-51585223,   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: op ma, wo en do 10.00 -12.00 uur 
Ducaatplein 21: op di en vr 10.00 -12.00 uur  
☏ 043-3431561   admin.zuidwest@rkmaastricht.nl 
 
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 maan:  Kerk Oud Caberg. 
Derde zondag van de maand: Kerk Daalhof. 
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.  
 

Wie – Wat - Waar 
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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 
verschijnt in de week van 26 april en gaat over de periode van 1 mei  
t/m 13 juni 2021.  
 
Misintenties opgeven 
Misintenties en kopij voor de volgende editie uiterlijk 14 april 
inleveren bij het parochiekantoor of naar: 
  admin.zuidwest@rkmaastricht.nl 


