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Jaargang 2 nr. 1  ✻  23 januari t/m 6 maart 2022 
 
 
Onze kerken kunnen alleen maar bestaan 
dankzij uw bijdrage. Wij willen iedereen 
bedanken die ons het afgelopen jaar hebben 
gesteund. Dankzij u hebben wij een tal van 
activiteiten kunnen ontplooien en hebben wij 
onze kerk kunnen onderhouden. Wij willen u 
alvast danken voor uw steun het komend jaar, 
zodat we dit het komend jaar ook weer kunnen 
doen. Mocht u nog niet hebben meegedaan, dan willen wij u vragen er eens 
over na te denken of u ons wilt steunen. Ook aan u een dankjewel voor de 
steun dit jaar. U vindt ons banknummer elders in dit blad.  
 
 
 
Overlijden Pastor Fons Tijssen 
Ik hoorde net op het moment dat ik de teksten voor de Pastorale 
Nieuwsbrief schreef dat Pastor Fons Tijssen is overleden. Ik heb begrepen 
dat hij pastoor Honings veel heeft geholpen. Zij vormden samen met 
Desirée een pastoraal team. Uiteindelijk heeft hij er mee moeten stoppen, 
waardoor ik hem alleen maar ken van de momenten dat hij aan de H.Mis 
in Daalhof deelnam. Zeker met het drinken van de koffie na de mis. Hij was 
altijd nieuwsgierig naar de dingen die in de parochie gebeurde. Hij was een 
priester (naar mijn oordeel) in hart en nieren en begaan met de mensen. Fons 
is nu zijn weg gegaan naar de Heer.  
Wij hebben voor hem gebeden en zullen hem zeker niet vergeten.  
Wij als parochiefederatie zijn hem zeer dankbaar voor zijn werk en inzet.  
 
Pastoor R. Schols, namens pastoraal team en kerkbestuur  
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Weekmissen 
De tijden van de missen door de week blijven aangepast zolang de de lock 
down geldt. 
In Wolder op dinsdag om 9.00u i.p.v. 19.00u 
In Malberg zal er geen mis zijn op donderdagavond om 19.00u 
Het Heilig uur op de eerste vrijdag van de maand in de kerk van Daalhof 
komt te vervallen en de Taizé vieringen gaan niet door.   
 
Weekendmissen, 
Door de corona zijn wij genoodzaakt geweest de missen 
altijd op zondag te houden in het weekend, omdat het niet 
mogelijk was op zaterdagavond. Dit zal nu ook na de lock 
down zo blijven.  
Dit betekent dat alle missen een vaste tijd gaan krijgen en 
wij niet meer hoeven te kijken welke zaterdag het is.  
Dus nu voor alle weekenden geldt op zondag: 
09.30u H. Mis in Wolder 
10.00u H. Mis in Malberg 
11.30u H. Mis in Oud-Caberg en Daalhof 
 
Er kunnen uitzonderingen zijn. Dat zal dan altijd vermeldt worden in het 
parochienieuws. Indien de kapelaan of de pastoor op vakantie is dan zal er 
een vakantierooster in werking treden en zullen hier en daar de mistijden 
worden aangepast. Ook deze zullen dan in het parochienieuws worden 
vermeld. 
De Life -Teen mis blijft staan op de tweede zaterdag van de maand in de 
kerk van Malberg om 18.30 uur. 
 
 
ZONDAG 23 JANUARI 2022 

3e zondag door het jaar 
09.30 Wolder - H.Mis 
Sint-Caeciliakoor 

10.00 Malberg - H.Mis 
Toke Wienen-Meijs 

11.30 Daalhof - H.Mis 
organist: Eggie Prick 

Jacques Jamin (6wkd). 
11.30 Oud-Caberg - H.Mis 
Sjef Prick, Iet Poldervaart-Moonen, 
Toos Jussen, Ria Somers 

 
MAANDAG 24 JANUARI 2022 

09.00 Daalhof - H.Mis 

DINSDAG 25 JANUARI 2022 

Bekering van de H.Paulus, Apostel 
09.00 Wolder - H.Mis 
Ouders Pieters-Philippi en van 
Berlo-Beckers 

 
WOENSDAG 26 JANUARI 2022 

09.00 Malberg - H.Mis 
 
DONDERDAG 27 JANUARI 2022 

09.00 Daalhof - H.Mis 
 
VRIJDAG 28 JANUARI 2022 
09.00 Oud-Caberg - H.Mis 
 
 

Liturgische vieringen 
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ZONDAG 30 JANUARI 2022 
4e zondag door het jaar 
09.30 Wolder - H.Mis 
organist: Eggie Prick 
André Berkhof en Jeanny Berkhof-
Ritzen (jrd) 

10.00 Malberg - H.Mis 
11.30 Daalhof - H.Mis 
Jo Schuffelers (jrd) 

11.30 Oud-Caberg - H.Mis 
Sjef Prick, Iet Poldervaart-Moonen, 
Toos Jussen 

 
MAANDAG 31 JANUARI 2022 
09.00 Daalhof - H.Mis 
 
DINSDAG 1 FEBRUARI 2022 
09.00 Wolder - H.Mis 
Overledenen van de familie 
Crauwels-Wijts 

 
WOENSDAG 2 FEBRUARI 2022 
09.00 Malberg - H.Mis 
Toke Wienen-Meijs 

 
DONDERDAG 3 FEBRUARI 2022 
Ziekencommunie Wolder & Daalhof:   
09.00 Daalhof - H.Mis  
aansluitend Blasiuszegen 
 
VRIJDAG 4 FEBRUARI 2022 
Ziekencommunie Malberg & Oud-Caberg 
09.00 Oud-Caberg - H.Mis 
19.00 Daalhof    Heilig Uur. 
onder voorbehoud (coronaregels) 
 
ZONDAG 6 FEBRUARI 2022 
5e zondag door het jaar            
09.30 Wolder - H.Mis 
Sint-Caeciliakoor 
10.00 Malberg - H.Mis 
Toke Wienen-Meijs 

11.30 Daalhof - H.Mis 
Kinderwoorddienst 
organist: Eggie Prick 
11.30 Oud-Caberg - H.Mis 
Sjef Prick, Toos Jussen, Iet 
Poldervaart-Moonen, jrd.Lieske 
Moonen 

 

MAANDAG 7 FEBRUARI 2022 

09.00 Daalhof - H.Mis 
 

DINSDAG 8 FEBRUARI 2022 

09.00 Wolder - H.Mis 
 

WOENSDAG 9 FEBRUARI 2022 

09.00 Malberg - H.Mis 
 

DONDERDAG 10 FEBRUARI 2022 

09.00 Daalhof - H.Mis 
 

VRIJDAG 11 FEBRUARI 2022 

09.00 Oud-Caberg - H.Mis 
 

ZATERDAG 12 FEBRUARI 2022 

18.30 Malberg- Life-Teenmis 
Als de coronaregels het toelaten 
 

ZONDAG 13 FEBRUARI 2022 

6e zondag door het jaar 
09.30 Wolder - H.Mis 
organist: Eggie Prick 

Matthieu Mares en Hubertina 
Mares-Kroonen (col), Miet en Bèr 
Bastiaens-Castermans (col), Chris 
en Mieneke Vrancken-Hamers en 
zoon Paul (jrd), Felix Bocken en 
Helena Rutten, Annie Paulissen , 
Nandus Paulissen en Miet 
Paulissen – Meertens (jrd). 

10.00 Malberg - H.Mis 
11.30 Daalhof - H.Mis 
Mia Pieters-Meurs (jrd) 

11.30 Oud-Caberg - H.Mis 
Ria Somers, Miet Janssen-
Leenders 

 

MAANDAG 14 FEBRUARI 2022 

09.00 Daalhof - H.Mis 
 

DINSDAG 15 FEBRUARI 2022 

09.00 Wolder - H.Mis 
 

WOENSDAG 16 FEBRUARI 2022 

09.00 Malberg - H.Mis 
Toke Wienen-Meijs 
 

DONDERDAG 17 FEBRUARI 2022 

09.00 Daalhof - H.Mis 
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VRIJDAG 18 FEBRUARI 2022 

09.00 Oud-Caberg - H.Mis 
 

ZONDAG 20 FEBRUARI 2022 

7e zondag door het jaar 
09.30 Wolder - H.Mis 
Sint-Caeciliakoor 

Leo Gilissen en Lies Gilisen-
Vrancken en familie, Pastoor Paul 
Vrancken en Nellie Vrancken (jrd), 
Ies Crijns-Haesen (col) 

10.00 Malberg - H.Mis 
Lies Schillings (st) 

11.30 Daalhof - H.Mis 
organist: Eggie Prick 

Pastor Tijssen (6wkd). 
11.30 Oud-Caberg - H.Mis 
Dit is een Carnavalsmis als de 
coronaregels dat toelaten 
Overleden ouders Paulissen-
Rousseau 

 

MAANDAG 21 FEBRUARI 2022 

09.00 Daalhof - H.Mis 
 

DINSDAG 22 FEBRUARI 2022 

09.00 Wolder - H.Mis 
 

WOENSDAG 23 FEBRUARI 2022 

09.00 Malberg - H.Mis 
 

DONDERDAG 24 FEBRUARI 2022 

09.00 Daalhof - H.Mis 
19.00 Daalhof – Taizéviering 
onder voorbehoud (coronaregels) 
 

VRIJDAG 25 FEBRUARI 2022 

09.00 Oud-Caberg - H.Mis 
 
ZATERDAG 26 FEBRUARI 

19.00 Wolder – H.Mis 
Dit is een Carnavalsmis als de 
coronaregels dat toelaten 

ZONDAG 27 FEBRUARI 2022 

8e zondag door het jaar - Carnaval 
09.30 Wolder - H.Mis 
organist: Eggie Prick 

10.00 Malberg - H.Mis 
11.30 Daalhof - H.Mis 
Jacques Jamin (col). 

11.30 Oud-Caberg - H.Mis 
 

MAANDAG 28 FEBRUARI 2022 

09.00 geen H.Mis i.v.m. Carnaval 
 

DINSDAG 1 MAART 2022 

09.00 geen H.Mis i.v.m. Carnaval 
 

WOENSDAG 2 MAART 2022 

Aswoensdag 
19.00 Malberg - H.Mis 
19.00u Wolder H.Mis 
 

DONDERDAG 3 MAART 2022 

Ziekencommunie Wolder & Daalhof 
09.00 Daalhof - H.Mis 
 

VRIJDAG 4 MAART 2022 

Ziekencommunie Malberg & Oud-Caberg 
09.00 Oud-Caberg - H.Mis 
19.00 Daalhof     Heilig Uur 
onder voorbehoud (coronaregels) 
 

ZONDAG 6 MAART 2022 

1e zondag van de Veertigdagentijd 
09.30 Wolder - H.Mis 
Sint-Caeciliakoor 

Miet en Bèr Bastiaens-Castermans 
(col) 

10.00 Malberg - H.Mis 
11.30 Daalhof - H.Mis 
Kinderwoorddienst 
organist: Eggie Prick 

11.30 Oud-Caberg - H.Mis 
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Overleden 
Wij hebben in onze parochiefederatie gebeden voor de volgende overledenen: 
 
† 30 november 2021 Jo Vaesen (Wolder) 
† 7 december 2021 - Jacques Jamin (Daalhof) 
† 15 december 2021 - Jan Burgers (Malberg) 
† 4 januari 2022 - Corrie Bastiaens-Paulissen (Wolder) 
† 6 januari 2022 - Pastor Fons Tijssen (Riemst) 
† 6 januari 2022 - Ruth van Dam (Oud-Caberg) 

Mogen zij nu bij God de Vader thuis zijn. 
Wij wensen hun dierbaren veel sterkte. 

 
Nieuw jaar 2022 
Wat gaat ons dit jaar brengen? Wij zullen keuzes moeten maken, dat is 
zeker. Welke keuze maakt u? Wat zijn uw goede voornemens in dit nieuwe 
jaar. Ik wilde vandaag een gedicht plaatsen. Jezus kiest voor ons ten alle 
tijden. Hij laat ons nooit in de steek, welke 
keuzes wij in het leven ook maken. 
Augustinus heeft lang gezocht, naar wat zijn 
leven meer zin zou geven. Hij vond het 
uiteindelijk na veel omzwervingen bij het 
geloof van zijn moeder. Onderstaande tekst 
gaat over zijn zoektocht. Zijn wij ook niet 
steeds opzoek naar Hem die ons meer zin 
geeft? 
 

Pastoor R. Schols 
 
Laat heb ik  U lief gekregen 
O Schoonheid 
Zo oud en zo nieuw 
Laat heb ik u lief gekregen! 
En Gij waart binnen 
En ik was buiten, en daar zocht ik U 
En ik rende, wanstaltig als ik was, 
Op schone dingen af 
Die door U gemaakt zijn.  
Gij waart bij mij 
En ik niet bij U. 
Ik werd ver van U gehouden 
Door dingen die 
Niet bestaan zouden hebben, 
Als ze niet in U bestaan hadden. 

Geroepen hebt Gij, 
Geschreeuwd 
En mijn doofheid doorbroken; 
Gestraald hebt Gij, 
Geschitterd 
En mijn blindheid verjaagd 
Gegeurd hebt Gij 
En ik heb u ingeademd 
En snak nu naar U. 
Geproefd heb ik 
En nu honger ik en dorst ik”; 
Aangeraakt hebt Gij mij 
En ik ben ontvlamd 
Naar uw vrede 

 
Sint Augustinus 
Confessiones, liber X, Caput XXVII 
Hippo 441 

Parochieberichten 
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Nieuwe website 
Bij het begin van een nieuw jaar en een nieuwe jaargang van de 
Pastorale Nieuwsbrief zal er ook een nieuwe website verschijnen op 
het volgende adres: www.jpmaastricht.nl 
 
Renhuis de kerkmuis 
Het nieuwe jaar is begonnen. Dat heb ik echt wel gehoord. Tjonge tjonge 
wat een geluid om 12.00u ’s nachts. Ik lag lekker te slapen en werd wakker 
door de harde slagen. De hele hemel was verlicht. Ik dacht de oorlog is 
uitgebroken. Toen ik naar mijn oom aan de Maas ging om te vragen wat 
het was, vertelde hij mij dat het vuurwerk was. Hij vertelde dat de mensen 
zo het nieuwe jaar inluiden. Het is een oud gebruik waarmee men de 
kwade dingen van het oude jaar wil afschrikken zodat de mooie nieuwe 
dingen in het nieuwe jaar kunnen komen.  
 
Ik vind het raar dat dit met zo’n hard geluid moet gebeuren, maar goed als 
de mensen dat leuk vinden. Ik hoor de pastoor ook altijd iets zeggen over 
oude dingen weg doen en nieuwe dingen ontvangen. Hij bedoelt ervoor 
zorgen dat je probeert te doen wat God vraagt. Goed zijn voor anderen, voor 
pappa en mamma. Ook zegt hij dat het goed is om naar de kerk te komen, 
zodat je kunt nadenken wat God vraagt. Weet je dat er iedere eerste zondag 
van de maand een kinderwoorddienst is in de kerk van Daalhof. Dat is 
leuk, hoor ik de kinderen altijd zeggen. Je mag dan samen met diaken 

Kees naar een zaaltje naast de kerk gaan. 
Daar geeft hij een leuke uitleg over een 
lezing uit de bijbel. Dat is altijd best 
spannend. Ik luister altijd met ingehouden 
adem. Kom jij ook een keer.  
Nou dan tot dan. 
Renhuis de kerkmuis. 
 

 
 
 
Harmonie Wilhelmina  
Op woensdag 9 maart starten er 2 nieuwe korte 
muziekcursussen bij Harmonie Wilhelmina. “Kortjakje” 
voor kinderen van 4 en 5 jaar en “Muziekmaatjes” voor 
kinderen van 6 en 7 jaar. Op een creatieve manier worden 
de beginselen van muziek maken aangeleerd waarbij speelplezier voorop 
staat. Het betreft 15 lessen van 30 of 45 minuten op woensdagmiddag. 
“Kortjakje” van 15.45 -16.15 uur voor slechts €65, “Muziekmaatjes” van 
14.45 -15.30 uur voor slechts €75. Beide cursussen worden gegeven in de 
zaal van Harmonie Wilhelmina op Wolder.  
Aanmelding van je (klein)kind loopt via: opleiding@harmoniewilhelmina.nl.  
Er kan tot uiterlijk 20 februari ingeschreven worden.  
Voor meer informatie over de jeugd en opleidingen zie onze website 
https://www.harmoniewilhelmina.nl/kind/ 

Verenigingsnieuws 
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Harmonie Sint-Petrus en Paulus  
Vanwege de onzekerheden rond corona kunnen we 
nog steeds geen concerten of andere mooie of 
feestelijke bijeenkomsten aankondigen. Of we in de 
komende carnavalsperiode in georganiseerd verband 
samen kunnen komen lijkt twijfelachtig, maar wie weet. 
In elk geval gaan we wel door met leerlingen opleiden, want er komen 
betere tijden. En dan moeten we voorbereid zijn. Voor de leeftijdsgroep van 
4 tot 7 jaar is er Spelen met Muziek. Vanaf groep 4 kan men met de echte 
muzieklessen beginnen. Voor info mail naar post@hppwolder.nl. Of bel met 
Marjorie Nelisssen: tel. 043-3437111. 
 
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 
 
Website 
www.jpmaastricht.nl 
 
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 
 
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 
 

Wie – Wat - Waar 
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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.  
 
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 
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 heeft betrekking op de periode van 
za 5 maart t/m zo 10 april 2022.  
 
Misintenties opgeven 
Misintenties en kopij voor de volgende editie uiterlijk 15 februari inleveren 
bij het parochiekantoor of per e-mail naar: 
admin.zuidwest@rkmaastricht.nl of parochiecluster.maastrichtwest@gmail.com 


