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Jaargang 1 nr. 6 ✻  18 september t/m 12 december 2021 

 
 
Op het goede of op het verkeerde paard wedden. 
 

Er zijn mensen die weddenschap-

pen aangaan en hun geld inzet-

ten op een paard dat volgens hen 

gaat winnen. Je kunt er geld mee 

verdienen, maar ook verliezen. 

Het is een gok.  

Ik hoor wel eens mensen vertellen dat het echt niet meer van deze 

tijd is om te geloven. Op de facebook pagina werd ik zelfs een keer 

aangesproken hoe ik het in mijn hoofd haalde een jongen 

enthousiast te maken om priester te worden. Dat was toch zeker 

achterhaald en voor de bewuste jongen geen toekomst. Volgens deze 

persoon had ik in ieder geval op het verkeerde paard gewed en is er 

voor de Kerk geen toekomst. Met zou dan kunnen zeggen het         

‘Rk-paard” heeft afgedaan. Het is oud en aftands geworden. Het 

heeft zijn tijd gehad. Is dat zo??? 

Worden ons geen soepjes voorgezet die vlees nog 

vis zijn. Je hebt van die niets zeggende soepjes: 

“Alles moet maar kunnen”. Ik weet niet of dat 

uiteindelijk echt waar is. Het klopt ook niet, want 

als ik wel wil geloven en dat oude paard wil 
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volgen, dan ben ik ouderwets en niet van deze tijd. Dan past het 

ineens niet meer" in alles moet kunnen". Het is ook een utopie om 

dat te denken. Want alles kan gewoon niet kunnen. Er zullen altijd 

afspraken zijn waar wij ons gezamenlijk aan moeten houden om 

onze maatschappij leefbaar te houden. Als je alleen maar doet wat je 

zelf wilt, zul je geïsoleerd worden en word je doodongelukkig van 

eenzaamheid. Dat soepje is mij dus te bitter. 

Een ander soepje dat mij wordt voorgezet, is: het soepje van je eigen 

wegen gaan. Alles moet nieuw zijn en alles moet worden vernieuwd. 

Geslachten worden uitgewist en iedereen is gelijk. Dat iedereen 

gelijk is, is natuurlijk waar. Iedereen is door God geschapen en heeft 

een eigen taak gekregen. We zijn allemaal kinderen van God. Maar 

we kunnen niet alles over een kam scheren. Na mijn idee zijn man 

en vrouw onderscheiden. Dat zeker niet in gelijkheid, maar gewoon 

door de biologie alleen al. Ik heb nog niet meegemaakt dat een man 

een kind kan baren. Ik vind in een vergadering het altijd mooi om 

zowel mannen als vrouwen aan het woord te zien. Ze benaderen 

veelal dingen net vanuit een ander uitgangspunt, waardoor je 

verrassende conclusies ziet komen. Dat heeft dus niets te maken 

met ongelijkheid, maar wel met de verscheidenheid, dat juist door 

God in de schepping is gelegd. Man en Vrouw zijn gelijkenis van 

God. Dat is toch prachtig om dat te weten. Niet alleen de man is 

gelijkenis van God of alleen de vrouw, nee samen zijn zij de 

gelijkenis van God.  

Ik gok toch niet op een soepje waar van alles in is samengevoegd. Ik 

gok toch liever op de kracht van het RK-paard. Dat ergens voor 

staat. Dat duidelijk een boodschap heeft waar je iets mee kunt. 

Jezus is namelijk diegene die ons dat heeft geleerd en voordoet, 

Daarom is hij geboren en op aarde gekomen. Dat willen wij vieren 

met de Kerst, maar in de Advent zullen wij ons daarop voorbereiden. 

U bent van harte welkom dat met ons samen te doen bij ons in een 

van de kerken. Kijk maar eens welke activiteiten er in de Advent 

zullen zijn.
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ZONDAG 31 OKTOBER 2021 

31e zondag door het jaar 

09.30 Wolder - H.Mis 

organist: Eggie Prick 

Sjeng Vandenboorn en Isabel van 
Noppen (jrd), zuster Berlindus, zonen 
Johan en Paul en schoonzoon Dolf, 
Christel Dagniaux-Bormann.  

10.00 Malberg - H.Mis 

Lies Schillings (st) 
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 in de 

kerkelijke uitvaart in Daalhof hebben 

gebeden om het eeuwig leven:  

† 8-1-2021 Fien Tonigold- Sullot 100 
jr  
† 22-05-2021 Lenie Bronswaar-
Hameleers  92 jr 

11.30 Oud-Caberg - H.Mis 

Mien Leenders-Frijns (1e jrd), Truus 
Dreesens-Scholberg, Annie Smeets-
Overhof, Jacques Paulissen, Berthy 
Pereboom-Mentink, overleden ouders 
Augustin-Willems, Alex Retz  

15.00 Oud-Caberg 

Allerzielen lof 

Voor alle overledenen van het 
afgelopen jaar. Uitdelen van de 
kruisjes en zegening van de 
begraafplaats. 

15.00 Wolder 

Allerzielen lof    m.m.v. 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:  

† 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 Bastiaens-
Castermans 93 jr. 

 

MAANDAG 1 NOVEMBER 2021 

Allerheiligen 

09.00 Daalhof - H.Mis 

19.00 Malberg - H.Mis 

 

DINSDAG 2 NOVEMBER 2021 

Allerzielen 

09.00 Malberg - H.Mis 

19.00 Wolder - H.Mis 

Wies Bastaens-Darding en Hay 
Bastiaens (col), voor de overledenen 
van de familie Crauwels-Wijts. 

 

WOENSDAG 3 NOVEMBER 2021 

H. Hubertus 

09.00 Malberg - H.Mis 

 
DONDERDAG 4 NOVEMBER 2021 
H. Carolus Borromeus 
Ziekencommunie Wolder/Daalhof 
09.00 Daalhof - H.Mis 
19.00 Malberg - H.Mis 
 
 

Liturgische vieringen 
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VRIJDAG 5 NOVEMBER 2021 
Ziekencommunie  
Oud-Caberg/Malberg 
09.00 Oud-Caberg - H.Mis 
19.00 Daalhof - Heilig uur 
 
ZATERDAG 6 NOVEMBER 2021 
19.00 Wolder - H.Mis 
organist Eggie Prick 
Matthieu Mares en Hubertina Mares-
Kroonen (col), Willy Hertogen en 
Marieke Hertogen-Gulikers en 
schoonzoon, ouders Hertogen-Nijsten 
zoon en dochter en ouders Gulikers-
Jamin,Miet Bastiaens-Castermans en 
Bèr Bastiaens (col). 

 
ZONDAG 7 NOVEMBER 2021 
H. Willibrord-32e zondag door het jaar 
10.00 Malberg - H.Hubertusmis 
m.m.v. Fanfare St.Hubertus 
Nico Leenders, Ita Hogenboom-Blom 

11.30 Oud-Caberg - H.Mis 
Jaardienst Mien Rousseau-
Rousseau,mevr. Boren-Scholtes,Alex 
Retz 

11.30 Daalhof - H.Mis 
Kinderwoorddienst 
 
MAANDAG 8 NOVEMBER 2021 
09.00 Daalhof - H.Mis 
 
DINSDAG 9 NOVEMBER 2021 
19.00 Wolder - H.Mis 
Celle Moors (jrd) en ouders 
Hogenboom- Moors, Jean Telg 
(col). 
 
WOENSDAG 10 NOVEMBER 2021 
09.00 Malberg - H.Mis 
DONDERDAG 11 NOVEMBER 2021 

09.00 Daalhof - H.Mis 

19.00 Malberg - H.Mis 

19.00 Daalhof – Taizéviering 

 

 

VRIJDAG 12 NOVEMBER 2021 

09.00 Oud-Caberg - H.Mis 

 

ZATERDAG 13 NOVEMBER 2021 

18.30 Malberg - H.Mis 

Life Teen en Life Night 

voor alle vormelingen 
 

ZONDAG 14 NOVEMBER 2021 

33e zondag door het jaar 

09.30 Wolder - H.Mis 

m.m.v. Harmonie Kunst door Oefening 

Jean Telg  (col), Gerda Bessems-
Wolters en Anna Bessems-Vrijens en 
Dries Bessems, Johan Bastiaens en 
overleden familie, ouders Beurts-
Smeets en kinderen 

11.30 Daalhof - H.Mis 

organist: Eggie Prick 

11.30 Oud-Caberg - H.Mis 

Jan Retz,Thea Sibels-Beeuwkes,Joke 
Schipper-Hochstenbach,Marie-Louise 
Hofman-Berkers,Alex Retz 
 

MAANDAG 15 NOVEMBER 2021 

09.00 Daalhof - H.Mis 

 

DINSDAG 16 NOVEMBER 2021 

19.00 Wolder - H.Mis 

Zus Vrancken-Vissers (col), Miet 
Bastiaens-Castermans en Bèr 
Bastiaens (col) 

 

WOENSDAG 17 NOVEMBER 2021 

09.00 Malberg - H.Mis 

 

 

DONDERDAG 18 NOVEMBER 2021 

09.00 Daalhof - H.Mis 

19.00 Malberg - H.Mis 

 

VRIJDAG 19 NOVEMBER 2021 

09.00 Oud-Caberg - H.Mis 
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ZATERDAG 20 NOVEMBER 2021 

17.00 Wolder - H.Mis 

Patroonsfeest Harmonie Sint-Petrus en 

Paulus. 

19.00 Wolder - H.Mis 

m.m.v. ensemble Harmonie Wilhelmina 

Voor de levenden en overleden leden 
van Harmonie Wilhelmina 

 

ZONDAG 21 NOVEMBER 2021 

Christus Koning van het heelal 

10.00 Malberg - H.Mis 

Miets van Deurse-Schoenmakers,Nico 
Leenders 

11.30 Oud-Caberg - H.Mis 

Mien Rousseau-Rousseau 
vw.verjaardag, alle levende en 
overleden leden van kerkkoor Cantate 
Domino, Alex Retz,      6 wekendienst 
Sjef Prick 

11.30 Daalhof - H.Mis 

organist: Eggie Prick 

 

MAANDAG 22 NOVEMBER 2021 

H.Cecilia 

09.00 Daalhof - H.Mis 

 

DINSDAG 23 NOVEMBER 2021 

19.00 Wolder - H.Mis 

 

WOENSDAG 24 NOVEMBER 2021 

09.00 Malberg - H.Mis 

DONDERDAG 25 NOVEMBER 2021 

09.00 Daalhof - H.Mis 

19.00 Malberg - H.Mis 

VRIJDAG 26 NOVEMBER 2021 
09.00 Oud-Caberg - H.Mis 
 
ZATERDAG 27 NOVEMBER 2021 
18.30 Malberg - H.Mis 
 
 
 

 
Op het einde van de H.Missen tijdens 
dit weekend is het mogelijk om uw 
adventskrans te laten zegenen 
 
ZONDAG 28 NOVEMBER 2021 
1e  zondag van de Advent 
09.30 Wolder - H.Mis 
m.m.v. het Sint-Caeciliakoor 
Fie en Jean Notten-Kleinen, Jeanny 
Hulst (jrd) en zoon Luc. 

11.30 Daalhof - H.Mis 
Kinderwoorddienst 
organist: Eggie Prick 
Lenie Bronswaar-Hameleers (col), 
Pierre Bronswaar. 

11.30 Oud-Caberg - H.Mis 
Berthy Pereboom-Mentink,  Alex Retz 

 
MAANDAG 29 NOVEMBER 2021 
09.00 Daalhof - H.Mis 
 
DINSDAG 30 NOVEMBER 2021 
19.00 Wolder - H.Mis 
Jean Telg (col). 

 
WOENSDAG 1 DECEMBER 2021 
09.00 Malberg - H.Mis 
 
DONDERDAG 2 DECEMBER 2021 
Ziekencommunie Wolder/ Daalhof 
09.00 Daalhof - H.Mis 
19.00 Malberg - H.Mis 
VRIJDAG 3 DECEMBER 2021 
Ziekencommunie Oud-Caberg/ 
Malberg 
09.00 Oud-Caberg - H.Mis 
19.00 Daalhof - Heilig uur 
 
ZATERDAG 4 DECEMBER 2021 
19.00 Wolder - H.Mis 

organist: Eggie Prick 

Miet Bastiaens-Castermans en Bèr 
Bastiaens (col). 
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ZONDAG 5 DECEMBER 2021 
2e  zondag van de Advent 
10.00 Malberg - H.Mis 

organist Stef Grit 

Ita Hogenboom-Blom 
11.30 Oud-Caberg - H.Mis 

Mevr.Boren-Scholtes, Alex Retz 
11.30 Daalhof - H.Mis 

Zus Vrancken-Vissers (col) 
 
MAANDAG 6 DECEMBER 2021 
H. Nicolaas 
09.00 Daalhof - H.Mis 

 
DINSDAG 7 DECEMBER 2021 
19.00 Wolder - H.Mis 

 
WOENSDAG 8 DECEMBER 2021 
Onbevlekte Ontvangenis van de 

H.Maagd Maria 

09.00 Malberg - H.Mis 

DONDERDAG 9 DECEMBER 2021 

09.00 Daalhof - H.Mis 

19.00 Malberg - H.Mis 

 

VRIJDAG 10 DECEMBER 2021 

09.00 Oud-Caberg - H.Mis 

 

ZATERDAG 11 DECEMBER 2021 

18.30 Malberg - H.Mis 

Life Teen en Life Night 

voor alle ouders en opvoeders 
 

ZONDAG 12 DECEMBER 2021 

3e zondag van de Advent 

09.30 Wolder - H.Mis 

m.m.v. het Sint-Caeciliakoor 

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 

organist: Eggie Prick. 

11.30 Oud-Caberg - H.Mis 

Thea Sibels-Beeuwkes,Berthy 
Pereboom-Mentink bgv verjaardag

 
 
 
 
 
 
 
 
Gedoopt 
In onze Kerk zijn opgenomen: 
in Oud-Caberg: 
12-9-2021 NoanCruts,10-10-2021 Quinten de Crême en Xem Miessen, 
Yael Andrade Martinez en Jerret Meertens 
in Malberg: 
18-9-2021 Jaynie van Golde,10-10-2021 Lizz Arts 
in Wolder: 
19-9-2021 Lara Cruccas,19-9-2021 Vince Schwanen,  
17-10-2021 Mex Horsmans, 17-10-2021 Saar Senten 
Wij wensen hen en hun ouders een mooie toekomst in Gods genade 
 

Parochieberichten 



- 7 - 

1e H.Communie 
Op 18 september hebben de 1e.H.Communie gedaan te Wolder: 
Bo Gilissen, Lyndi van Golde, Dean Kruchten, Jay Jay Duits, Ravi Knols
   Van Harte Proficiat ! 
 
Overleden 
Wij hebben in onze parochiefederatie gebeden voor de volgende 
overledenen: 
Toos Jussen-Hovens †16-09-2021 Oud-Caberg 
Sjef Prick  †02-10-2021 Oud-Caberg 
Miet Janssen-Leenders †08-10-2021 Oud-Caberg 
 
                  Mogen zij nu bij God de Vader thuis zijn. 
                   Wij wensen hun dierbaren veel sterkte. 
 
Taizé vieringen gaan weer van start 
We mogen weer zingen in de kerk, dat is het moment om weer te 
starten met een nieuw  jaar Taizé vieringen. Dit seizoen gaan we 6 
vieringen organiseren, telkens op donderdag tussen 19:00 uur en 
20:00 uur in de kerk van Daalhof. Na de viering gaan we naar de 
dagkerk om nog een kopje koffie of thee te drinken en nog even 
gezellig na te babbelen. 
De eerste Taizé avond van het nieuwe seizoen wordt gehouden op 
donderdag 11 november. De andere data zijn: do 13 januari, do 24 
februari, do 7 april, do 19 mei en do 30 juni. Telkens om 19:00 uur in 
de kerk van Daalhof. 
Diaken Kees Bekker 
 
Beeldjes geplaatst in onze kerk. 

In het weekend van 9 en 10 oktober hebben wij onze 
federatie officieel toegewijd aan Johannes Paulus II. We 
hebben in iedere kerk een beeldje geplaatst van deze 
Heilige. Ze hebben nu in alle kerken een mooie plaats. In 
het Eucharistisch gebed bidden wij om voor voorspraak 
van de patroonheilige van de kerk waar we de mis vieren 
en de voorspraak van Johannes Paulus II, patroonheilige 
van de federatie. Wij danken Roderick van 
Attekum die deze beeldjes vanuit Rome 
naar ons heeft gebracht. Dit laatste geldt 
alleen voor de beeldjes in Wolder, Daalhof  
en Oud Caberg. In Malberg was al een 
beeldje aanwezig in de dagkapel. Deze 
heeft nu een plaats gekregen in de kerk.  
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Groot feest in Wolder  10 Oktober  
Op zondag 10 oktober hadden wij groot feest in 

de kerk van Wolder. Zuster Johanna vierde haar 

50 jarig professiefeest. De zuster is werkzaam als 

Catechiste in onze federatie. Haar werkveld ligt 

vooral in de diaconie. Ze bezoekt veel mensen in 

Wolder en Daalhof.Ze zorgt samen met anderen voor 

kaarten voor zieken, met Pasen en Kertsmis voor 

zieken en eenzamen. Ze is niet weg te denken uit onze parochies. Daarom heeft 

ze van de federatie een mooi schilderij gekregen met daarop een afbeelding van 

Wolder. Het bijzondere is dat dit schilderij gemaakt is met bier en wijn. De 

kunstenaar is Mathy Engelen uit Lanaken. 

Zuster Johanna, namens de federatie van harte gefeliciteerd en bedankt 
voor al uw werk. 
 
Dankwoord  10 oktober 
In  de mooie kerk van Wolder was er een dankviering vanwege mijn 50-
jarig kloosterjubileum.  Onze pastoor Schols celebreerde deze viering 
met de 2 diakens en een acoliet. Ondanks de beperkingen liet ons 
zangkoor zich van de beste kant horen en we genoten allen van de 
zuivere klanken.  Het was een sfeervolle viering. Met familie, 
medezusters, koor en vele parochianen hebben we samen Onze Lieve 
Heer bedankt, dat ik dit feit mocht en kon beleven. Gedurende  50 jaar 
ben ik altijd met Wolder en omgeving verbonden mogen zijn, dankzij de 
pastorale taak in de parochiefederatie  sinds 1999, hoewel ik nu al 8 
jaar in Hoeselt woon. Heel veel dank aan allen die deze viering in de kerk 
mogelijk hebben gemaakt. Als geschenk  mocht ik uit handen van de 
pastoor een zeer mooi schilderij met de kerk van Wolder ontvangen. Dat 
heeft dus al een plekje in mijn kamer. Na de mis zijn velen mij komen 
feliciteren met een bloemetje, een kaart met gelukwensen, goede 
woorden, versnaperingen en giften. De giften  besteed ik uit principe aan 
de werken van onze medezusters in Madagaskar, onderwijs, eten en 
gezondheidszorg. Madagaskar is een van de armste landen in de wereld. 
Ook vanwege hen dank ik u hartelijk voor uw gaven.  
Het weer was prima, de gastvrijheid van Pallium Portam was geweldig 
en dankzij de gelegenheidsmedewerker(ster)s kon  iedereen  buiten in 
het zonnetje of binnen genieten van koffie met vlaai. Uw aanwezigheid 
en uw attenties, zelfs vóór en ná deze dag, hebben me zeer goed gedaan. 
Hopelijk mag ik nog enkele jaren een steun zijn voor mensen uit de 
parochie en voor hen  die ik op mijn weg  ontmoet. Alles ligt in Gods 
hand. 
Nogmaals heel, heel hartelijk dank en alle goeds voor u allen, 
Zr Johanna 
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Filmavond 
Wij willen in de Advent weer een filmavond 
houden. U kunt naar een film komen kijken op 
woensdag 15 december.  Dat doen wij in een van 
de zaaltjes van Malberg. Welke film er dan wordt 
gedraaid zullen wij bekend maken in de 
mededelingen aan het einde van de missen in het 

weekend voor deze filmavond. Er zal dan een vrije gave zijn. De 
opbrengst hiervan gaat naar het jongerenwerk van onze parochie.  
 
Zegenen van de adventskransen 
In het weekend van 27 en 28 november is het mogelijk om uw 
adventskrans te laten zegenen. Dan is de eerste zondag van de advent. 
Wij doen dat op het einde van de H. Missen die dan in al de kerken van 
de federatie worden gevierd.  
 
Adventsactie 
In Malberg en Oud-Caberg wordt er 
traditioneel houdbare en niet alcoholische 
levensmiddelen verzameld voor het 
samenstellen van kerst-pakketten. Deze 
worden dan gebracht naar mensen voor 
wie kerstvieren een hele opgave is. Dit jaar 
willen wij dat uitbreiden naar de kerk van 
Wolder en Daalhof. Er zullen dus de hele adventstijd manden in de 
kerken staan van onze federatie waar u levensmiddelen in kunt doen. 
Het is wel handig dat het houdbare artikelen zijn er er geen alcohol in 
zit. U mag er ook klein kinderspeelgoed (bijvoorbeeld kleurpotloodjes 
met een klein kleurboekje) bij doen, dat wordt altijd gewaardeerd bij 
gezinnen met kinderen. U moet dit wel op het laatst in het weekend van 
11 en 12 december doen. Daarna worden de artikelen in dozen verpakt 
en naar diverse gezinnen gebracht. Wij danken u voor u bijdragen voor 
een mooie kerst voor deze gezinnen.  
 
Advent 2021 - parochieproject “Mary’s Meals” 
Advent is een periode van bezinning en toeleven naar het 
moment waar onze Verlosser is geboren. Een periode ook 
waarin wij willen stil staan bij al die mensen in binnen en 
buitenland die onze steun nodig hebben. In dit geval 
concreet: om voldoende te kunnen eten. 
Ons parochieproject “Mary’s Meals” loopt het hele jaar en 
elke maand komen er giften binnen. 
Maar in de Vasten- en Adventperiode willen wij hier toch extra aandacht 
voor vragen. Het is een makkelijke manier voor ons om steun voor 
mensen die het moeilijk hebben concreet en tastbaar te maken. 
Voor ons is eten normaal en bij ons heerst geen honger. In andere delen 
van de wereld is dat anders. Vooral voor kinderen is honger een rem op 
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hun ontwikkeling, want met een holle maag leert het erg slecht. Elk 
kind heeft recht op onderwijs – en op voldoende eten. Dat is een visie die 
uitgedragen wordt door  de stichting Mary’s Meals. Dit is een ANBI 
stichting die zich als doel stelt om de armste kinderen elke dag een 
maaltijd te verstrekken.  
Elk kind ontvangt een dagelijkse maaltijd op de plek waar het ook 
onderwijs krijgt. Dat is wat Mary’s Meals doet. 
Mary’s Meals voedt op dit moment elke dag meer dan 
1.800.000 kinderen. Om één kind een heel jaar van een 
maaltijd te voorzien is op dit moment € 18,30 nodig. 
Omgerekend dus € 0.07 per kind per dag. 
Mary’s Meals is begonnen in Malawi, maar voeden nu 
kinderen in alle arme landen over de hele wereld. 
Het geld dat u bijeenbrengt wordt gebruikt 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.  
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 geld inzamelen voor ons parochieproject ook goed bij. 
Wij gaan niet voor één jaar, maar steunen een project gedurende 
meerdere jaren. 
Nederland heeft een eigen vestiging van Mary’s Meals.  Mocht u 
interesse hebben en meer willen weten over de stichting dan kunt u de 
website bezoeken www.marysmeals.nl.  
Wij willen u vragen Mary’s Meals te ondersteunen en gedurende de 
komende Advent weer ruimhartig te geven op de verschillende collecte 
punten bij de uitgang van onze kerken in de kenmerkende Mary’s Meals 

blauwe bekers, maar u kunt ook doneren in de 
offerblokken voor Mary’s Meals. U kunt ook geld 
overschrijven op de bankrekening van de parochie 
NL28 RABO 0158 4943 50met als kenmerk: Mary’s 
Meals.  
Mogen we in staat zijn om 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 
 
St.Maarten 
Op 10 november zal er een St Maarten activiteit zijn in 
Wolder. Deze wordt georganiseerd door het 
buurtnetwerk van Wolder. Wij zullen als 
parochiefederatie hieraan deelnemen. Het pastoraal 
team zal op een bijzonder wijze aanwezig zijn. De 
kinderen van de communievoorbereiding zijn hier voor 
uitgenodigd. U kunt in de publicatie van het 
buurtnetwerk meer informatie vinden.  
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Bijzonder feest in de kerk van Daalhof 
Op zondag 14 november zal er een feest van 
ingebruikname van de de kerk van Daalhof 
zijn. Dit is traditiegetrouw rond het feest van 
de kerkwijding van St Jan van Lateranden. 
De kerk van Daalhof is toegewijd aan San 
Salvator. Dit betekent verlosser. De kerk is 
dus genoemd naar Jezus zelf en wel als 
verlosser. Omdat er geen patroonsfeest is 

voor deze kerk, doen wij dat op deze dag. Samen zullen wij dan na 
afloop van deze viering koffie drinken in de dag- kerk. U bent allen van 
harte uitgenodigd.  
 
Patroonsfeesten harmoniën en fanfare. 
Er zit heel wat muziek in onze federatie. 
Op zondag 7 november viert de Fanfare St Hubertus haar 
patroonsfeest. Zij zal dit doen door de mis op te luisteren in 
de kerk van Malberg. De H. Mis begint om 10.00u.  
Op zondag  14 november zal harmonie Kunst door Oefening haar 
St.-Ceciliafeest vieren in de kerk van Wolder. Deze viering begint om 
9.30u. 
Op zaterdag 20 november is er feest bij Twee harmonieën. Omdat 
harmonie Petrus en Paulus haar patroonsfeest niet kon vieren op 29 juni 
(Feest van Petrus en Paulus). Zullen zij dat uitgesteld doen op zaterdag 
20 november om 17.00u. Om 19.00u viert  harmonie Wilhelmina haar 
St Ceciliafeest, dit alles in de kerk van Wolder. 
U ziet er zit veel muziek in onze federatie. Wij kijken er naar uit om met 
deze verenigingen hun en ons feest te vieren. 
 
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 
 
Voedselbank 
De voedselbank is gevestigd aan het Fatimaplein 73 hoek Andoorstraat. 
Op donderdag van 14.00u tot 17.00 uur is die open. Wie goede 

kleding heeft, gebonden aan het seizoen, kan die er brengen. Ook 

zijn bruikbare kleine spullen welkom, en houdbare producten 
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Tarieven voor kerkelijke vieringen 
Het kerkbestuur stelt jaarlijks tarieven vast volgens de 
adviezen die het bisdom Roermond hiervoor geeft. 
Het vieren van ons geloof kan niet tegen betaling. 
Tarieven zijn daarom niet het kopen van een 
geestelijk goed maar een bijdrage aan de materiële kant 
van ons parochie zijn.  
Het kerkbestuur heeft dan ook besloten dat er nu dezelfde tarieven 
gelden voor de hele federatie Johannes-Paulus II Maastricht-West.  
De tarieven zijn als volgt vastgesteld: 
Misintenties door de week  € 12,50 
Misintenties op zaterdag en zondag  € 27,50 
Zeswekendienst: gelijk aan misintenties op zon- en weekdag 
Doopviering  € 50,- 
Huwelijksmis  € 475,00  
Requiemmis  € 475,00 
Bijdrage voor begeleiding naar crematorium/begraafplaats na een 
voorafgaande kerkdienst  € 75,00 
Bij een huwelijksmis of requiemmis wordt de kerkbijdrage, betaald aan 
onze parochie van de laatste 4 jaar in mindering gebracht.  Hieronder 
vallen niet de evt. kosten van koor en zeswekendienst. 
Koor en organist bij requiemmis € 150,00 
De minimum kerkbijdrage is vastgesteld op € 115,00 per jaar 
 
Renhuis de kerkmuis 

Hallo allemaal, hier ben ik dan weer: Renhuis de kerkmuis. 
De maand november is een mooie maand wist je dat? De 
mensen worden helemaal gek. Er wordt met vuur 
gewandeld. Een hele lichtzee. Ik kruip dan altijd in mijn 
holletje. En dan gebeurt er ook nog iets heel vreemds. De 
mensen zorgen altijd dat hun eten verpakt is zodat je er heel 
moeilijk bij kunt. In de maand november en december is dat 
anders. Dan gooien ze het op de grond. Het zijn van die 

bruine dingen, best wel lekker, maar ik begrijp het niet. 
Dus ben ik maar weer naar mijn oom gegaan in het bos. En hij vertelde 
mij dat die lichtjesstoet gedaan wordt rond 11 november.  
Ze noemen dat de Sint Maartens tocht. Het gaat over een Heilige die een 
bedelaar een stuk van zijn jas had gegeven. Dat deed hij, omdat deze het 
koud had. Jezus vertelde in de nacht daarna het in een droom. Hij 
vertelde dat Sint Maarten dit voor hem had gedaan en Jezus had het 
stukje jas aan.  
Als je namelijk iets goeds doet voor iemand anders, dan is Jezus blij. Het 
lijkt dan alsof je het ook voor Hem hebt gedaan.  
De mensen gooien het eten op de grond met Sinterklaas. De Sint komt 
ieder jaar vanuit Spanje met een bood naar Nederland. Mijn oom ziet 
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hem ook altijd in Maastricht aankomen. Hij heeft dan heel veel pieten bij 
zich en die strooien het snoepgoed op de grond. Die bruine dingen heten 
pepernoten.   
Dat is omdat Sinterklaas alle kinderen lief vindt. Ook hij vindt het lief, 
als je voor een ander iets goed doet. Dus je maakt niet alleen Jezus blij, 
maar ook Sinterklaas.  
Wat denk je wat je ouders vinden als je iets goed doet voor een ander. 
Die zijn natuurlijk ook blij. Dus je maakt veel mensen blij door iets goed 
te doen voor een ander en zelf wordt je er ook nog blij van.  
Nu begrijp ik waarom de mensen dit dus doen in 
November. Kom jij ook naar St Maarten? Ik ga wel 
eens kijken. Als je mij dan ziet, kun je iets goed 
doen voor een ander. Geef mij maar een stukje 
kaas. Dan ben ik ook blij. Weer iemand blij.  
Nou tot ziens maar weer.  
Renhuis de kerkmuis 

 
 
 
Harmonie Wilhelmina 
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" om 19.30 uur in het Paenhuys in Riemst met 
optredens van Geralt van Gemert, Marjolein Heijltjes en Party Krijner. 
Entree bedraagt €17,50. Kaarten zijn te koop bij café De Pepel of te 
bestellen via themaconcert@harmoniewilhelmina.nl. Kijk voor meer 
details tzt op de website www.harmoniewilhelmina.nl 
Zaterdag 20 november --> St. Caeciliafeest met huldiging van de 
jubilarissen in de Harmoniezaal. De volgende jubilarissen worden dit 
jaar gehuldigd: Claire Hermsen 12,5 jaar, Eric Buijs 25 jaar, Wim 
Hesemans 25 jaar, Johan Noordijk 25 jaar, John Koumans 40 jaar. U 
bent van harte welkom om de jubilarissen te komen feliciteren en dit 
met ons te komen vieren. Voorafgaand aan het feest is er een mis die 
wordt opgeluisterd door het koperensemble. 
Zondag 19 december --> Kerstconcert uitgevoerd door Harmonie 
Wilhelmina Wolder om 15.30 uur in de kerk. 
 
 
 

Verenigingsnieuws 
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Harmonie Sint-Petrus en Paulus 
▹Zaterdag 6 november  20.00 uur Concert 
harmonie in Den Haag in het kader van de reeks 
‘Blazen aan het Spui’ in het Amare-theater.   
Voor info over kaartverkoop kunt u bellen naar 06 53 69 68 37.  
▹Zaterdag 13 november 16.00 - 9.00 uur: Voorspeeldag  jeugdleden.  
U bent van harte uitgenodigd deze ochtend bij te wonen. Uiteraard mag 
u ook tussendoor in- en uitlopen mits met niet te veel lawaai. 
▹Zondag 14 november 16.00 uur Jazz-concert in de GreuneZaol 
Optredenden: afgestudeerden van het Conservatorium Maastricht. 
Entree 5 euro. 
▹Zaterdag 20 november Patroonsfeest   
Het programma van deze dag ziet er globaal als volgt uit:  
17.00 u  H. Mis in de kerk van Wolder, opgeluisterd door de harmonie  
18.30 u  Koffietafel met huldiging van elf jubilarissen en afscheid van 
Laurent Vandenboorn als voorzitter 
21.00 u  Feestavond in de GreuneZaol waarop iedereen welkom is 
▹Zondag 12 december 10.30 uur tot 14.00 uur Kerstmarkt in de 
GreuneZaol. Na een jaar van noodgedwongen “Coronastilte” organiseert 
Hobbyclub de Greune weer, met medewerking van de jeugdharmonie, 
haar jaarlijkse kerstmarkt in de GreuneZaol. Gratis entree mèt geldig 
CoronaTestBewijs (zie Coronacheck.nl.). Volg ons op: 
https://www.facebook.com/harmonie.sintpetrusenpaulus en op 
https://hppwolder.nl 
▹Zondag 19 december 14.30 uur Midwinterconcert in de Annakerk 
aan de Via Regia. Achtereenvolgens treden op: de jeugdharmonie, de 
drumband en de harmonie.Vrij entree. 
 
Harmonie Kunst Door Oefening (KDO) 
Op zondag 14 november is de jaarlijkse mis voor leden 
en overleden leden van de Maastrichtse Harmonie 
Kunst Door Oefening (KDO) in de Sint Petrus en 
Pauluskerk in Wolder. De mis begint om 9.30 uur. De 
Harmonie zal vijf passende stukken ten gehore brengen. 
In samenwerking met de Huiskamer van Daalhof wordt 
er op zondag 12 december aan de Romeinsebaan tijdens een 
Kersttreffen een gevarieerd middagprogramma georganiseerd. Vanuit 
KDO zullen in ieder geval het jeugdensemble en de drumband een 
optreden verzorgen. 
Het sfeervolle Kerstconcert van KDO vindt op zondag 19 december in 
de Onze Lieve Vrouwe Basiliek plaats van 15.00 tot 16.00 uur en is vrij 
toegankelijk. 
Nieuwe leden, jong (eigen leerlingenklasje) of ervaren zijn van harte 
welkom. Meer informatie is te vinden op https://kunstdooroefening.nl. 
Stuur gerust een email naar info@kunstdooroefening.nl of bel (043) 361 
84 18. Of kom gezellig eens langs op donderdagavond aan de Romeinse-
baan 295 (zijdeur) in Daalhof vanaf 19.45 uur voor de harmonie of op 
vrijdag vanaf 20.00 uur voor de drumband. 
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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:  ☏ 06-51586223, ���	
 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.  
 
 
 
 

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 
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 11 december  t/m  zo  
23 januari 2022. 
 
Misintenties opgeven 
Misintenties en kopij voor de volgende editie uiterlijk 23 november 
inleveren bij het parochiekantoor of per e-mail naar: 
���	
admin.zuidwest@rkmaastricht.nl 

���	
parochiecluster.maastrichtwest@gmail.com 
 


