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Jaargang 2 nr. 2  ✻  6 maart t/m 10 april 2022 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
Jezus is voor ons gestorven aan het kruis en heeft ons verlost. Dat 
gaan wij in de Goede Week vieren. De vastentijd die na Aswoensdag 
begint bereidt ons hierop voor. Het is een tijd van bezinning. De grote 
vraag die wij ons kunnen stellen is: Wat betekent het, de verlossing 
van Christus, voor ons. Hebben wij het gevoel dat wij ergens van 
verlost zijn? Laten wij hiernaar op zoek gaan. Dat kan door bezinning, 
door deelname aan de kruiswegen die worden gebeden in Daalhof, 
Oud Caberg en Wolder. Dat kan door de bijbel te lezen. Maar het kan 
ook door bijeenkomsten van “Opnieuw beginnen” bij te wonen. 
Gelukkig kunnen wij weer bij elkaar komen. U leest hierover verderop 
in deze nieuwsbrief.  
We mogen ons ook verlost weten van de maatregelen van de Corona. 
Hopelijk blijft het zo en kunnen we weer normaal bij elkaar blijven 
komen. Toch zijn we niet verlost van het virus en is het nog steeds 
oppassen, zeker voor mensen die een zwakke gezondheid hebben. Zo 
is het ook met verlost zijn. We zijn verlost door Jezus van onze zonden. 
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Hij heeft ons de weg gewezen naar God de Vader. Doordat hij voor ons 
heeft geleden aan het kruis, kunnen wij uiteindelijk naar God de 
Vader gaan. Daar heeft Jezus voor gezorgd. Hij weet echter dat er toch 
nog zondes zijn achtergebleven. Hij heeft ons verlost, maar toch 
moeten wij oppassen. De verleidingen gaan nog rond en we zijn 
voordat we weten de klos. Zeker als ons geloof zwak is. Daarom is het 
zaak daar aan te bouwen en te zorgen dat we een sterk geloof hebben. 
Laten we ons daarom goed voorbereiden in de vastentijd op weg naar 
het mooie feest van Pasen.  
Pastoor Schols 
 
 
 
 
ZONDAG 6 MAART 2022 

1e zondag van de Veertigdagentijd 
09.30 Wolder - H.Mis 
St.-Caeciliakoor 
Miet en Bèr Bastiaens-Castermans 
(col), Kitty Stevens-Henket en 
wederzijdse ouders, zus Nettie en 
tant May Henket. 

10.00 Malberg - H.Mis 
Jan Burgers 

11.30 Daalhof - H.Mis 
Kinderwoorddienst 
organist: Eggie Prick 
11.30 Oud-Caberg - 
H.Mis 
Ruth van Dam 

 
MAANDAG 7 MAART 2022 

09.00 Daalhof - H.Mis 
 
DINSDAG 8 MAART 2022 

18.40 Wolder - Kruisweg † 
19.00 Wolder - H.Mis 
Overledenen van de familie 
Crauwels-Wijts, Matthieu Mares 
en Hubertina Mares-Kroonen. 

 
WOENSDAG 9 MAART 2022 

09.00 Malberg - H.Mis 

 
DONDERDAG 10 MAART 2022 

09.00 Daalhof - H.Mis 
19.00 Malberg - H.Mis 
 
VRIJDAG 11 MAART 2022 

09.00 Oud-Caberg -  
H.Mis met aansluitend Kruisweg † 
15.00 Daalhof – Kruisweg † 
 
ZATERDAG 12 MAART 2022 

18.30 Malberg Life-Teenmis 
19.45 Malberg Life-Night 
 
ZONDAG 13 MAART 2022 

2e zondag van de Veertigdagentijd 
09.30 Wolder - H.Mis 
organist: Eggie Prick 

Cornelia Beurts en familie (jrd). 
10.00 Malberg - H.Mis 
11.30 Daalhof - H.Mis 
Kinderwoorddienst 
organist: Pierre Willems 

11.30 Oud-Caberg - 
H.Mis 
Miet Janssen-Leenders 

 
MAANDAG 14 MAART 2022 

09.00 Daalhof - H.Mis 

Liturgische vieringen 



- 3 - 

DINSDAG 15 MAART 2022 

18.40 Wolder - Kruisweg † 
19.00 Wolder - H.Mis 
Leo Caniëls 

 
WOENSDAG 16 MAART 2022 

09.00 Malberg - H.Mis 
DONDERDAG 17 MAART 2022 

09.00 Daalhof - H.Mis 
19.00 Malberg - H.Mis 
 
VRIJDAG 18 MAART 2022 

09.00 Oud-Caberg  
H.Mis met aansluitend Kruisweg † 
15.00 Daalhof - Kruisweg † 
 
ZONDAG 20 MAART 2022 

3e zondag van de Veertigdagentijd 
09.30 Wolder - H.Mis 
St.-Caeciliakoor 
Ies Crijns - Haesen (col), Truus 
Kerkhofs-Haesen (jrd), Hay 
Kerkhofs en Sjaan Kerkhofs-
Castermans (jrd) 

10.00 Malberg - H.Mis 
Organist Stef Grit 
Jan Burgers en zoon 
Ronald 

11.30 Daalhof - H.Mis 
Kinderwoorddienst 
organist: Eggie Prick 
Pastor Fons Tijssen 

11.30 Oud-Caberg - H.Mis 
4e jaardienst Jo Paulissen, 
1e  jaardienst Jacques Paulissen, 
overleden ouders Vogels-de Leeuw 
dochters Ria en Ans zoon Theo en 
schoonzoon Hans, Miet janssen-
Leenders 

 
MAANDAG 21 MAART 2022 

09.00 Daalhof - H.Mis 
 
 

DINSDAG 22 MAART 2022 

18.40 Wolder - Kruisweg † 
19.00 Wolder - H.Mis 
 
WOENSDAG 23 MAART 2022 

09.00 Malberg - H.Mis 
 
 
DONDERDAG 24 MAART 2022 

09.00 Daalhof - H.Mis 
19.00 Malberg - H.Mis 
 
VRIJDAG 25 MAART 2022 

09.00 Oud-Caberg 
H.Mis met aansluitend Kruisweg † 
15.00 Daalhof     Kruisweg † 
 
ZONDAG 27 MAART 2022 

4e zondag van de Veertigdagentijd 
09.30 Wolder - H.Mis 
organist: Eggie Prick 
Pastoor Piet van der Aart, Bèr 
Bastiaens en Miet Bastiaens-
Castermans (jrd), Wies Bastiaens-
Darding en Hay Bastiaens (col), 
Annie Paulissen (jrd) en Nandus 
Paulissen en Miet Paulissen-
Meertens 

10.00 Malberg - H.Mis 
11.30 Daalhof - H.Mis 
Kinderwoorddienst 
organist: Stef Grit 
Jacques Jamin (col) 

11.30 Oud-Caberg - H.Mis 
 
MAANDAG 28 MAART 2022 

09.00 Daalhof - H.Mis 
 
DINSDAG 29 MAART 2022 

18.40 Wolder - Kruisweg † 
19.00 Wolder - H.Mis 
Vic Bemelmans en Lie 
Bemelmans-Wijnands 
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WOENSDAG 30 MAART 2022 

09.00 Malberg - H.Mis 
19.00 Malberg filmavond 
 
DONDERDAG 31 MAART 2022 

09.00 Daalhof - H.Mis 
19.00 Malberg - H.Mis 
 
VRIJDAG 1 APRIL 2022 

09.00 Oud-Caberg - H.Mis 
15.00 Daalhof – Kruisweg † 
 
ZATERDAG 2 APRIL 

vanaf 11.00 uur verzoeningsweg EHC 
 
ZONDAG 3 APRIL 2022 

5e zondag van de Veertigdagentijd 
09.30 Wolder - H.Mis 
organist: Pierre Willems 

10.00 Malberg - H.Mis 
Jan Burgers 

11.30 Daalhof - H.Mis 
Kinderwoorddienst 
organist: Eggie Prick 
Zus Vrancken-Vissers (1e jrd). 

11.30 Oud-Caberg - H.Mis 
 
MAANDAG 4 APRIL 2022 

09.00 Daalhof - H.Mis 
 
 
 
 

DINSDAG 5 APRIL 2022 

18.40 Wolder - Kruisweg † 
19.00 Wolder - H.Mis 
Overledenen van de familie 
Crauwels-Wijts 

 
WOENSDAG 6 APRIL 2022 

09.00 Malberg - H.Mis 
 
DONDERDAG 7 APRIL 2022 

09.00 Daalhof - H.Mis 
19.00 Malberg - H.Mis 
19.00 Daalhof  Taizéviering 
 
VRIJDAG 8 APRIL 2022 

09.00 Oud-Caberg - H.Mis 
15.00   Daalhof – Kruisweg † 
 
ZATERDAG 9 APRIL 2022 

18.30 Malberg Life-Teenmis met 
biechtviering 
19.45 Malberg Life-Night 
 
ZONDAG 10 APRIL 2022 

Palmzondag 
09.30 Wolder - H.Mis 
St.-Caeciliakoor 

10.00 Malberg - H.Mis 
11.30 Daalhof - H.Mis 
organist: Eggie Prick 
11.30 Oud-Caberg - H.Mis 
Ruth van Dam 
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Gedoopt 
Op 23 januari 2022 hebben wij Zane Leenders en Aurelia Brugman   
in Wolder 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 overledene: 
† 8-2-2022 - Anna Nivo-Jongen (Oud-Caberg) 
 
Moge zij nu bij God de Vader thuis zijn. Wij wensen haar dierbaren veel sterkte. 
 
 
 
 
 
Voorbereiden op Pasen:  
Wij bieden u als parochiefederatie enkele 
activiteiten, zodat u zich kunt voorbereiden 
op de het Paasfeest. 
 
 
 
 
 

Bidden van de kruisweg: 
Dinsdag: 18.40u  voor de H. Mis in Wolder 
Vrijdags: 09.30u  na de H. Mis in Oud-Caberg 
15.00u in Daalhof  (vanaf vrijdag 11 maart)  
(op vrijdag 1 april zal hierdoor het Heilig Uur in 
Daalhof komen te vervallen)  

 
Filmavond: 
Woensdag 30 maart om 19.00u in Malberg 
 
 
Taizéviering 
Donderdag 7 april om 19.00u in Daalhof 
 
 

Parochieberichten 
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Koop nu een huispaaskaars 
 

 
 
Te bestellen door de bestelbon op de volgende bladzijde volledig in te 
vullen en inclusief het verschuldigde bedrag in een gesloten 
enveloppe uíterlijk 27 maart 2022 in te leveren in de parochiekerk 
van Daalhof, Malberg, Oud-Caberg of Wolder na een 
eucharistieviering of bij het betreffende parochiekantoor. 
De bestelde kaarsen zijn op te halen in de kerk na afloop van de 
Paaswake of de eucharistieviering van 1e of 2e Paasdag. 
De meeropbrengst van de kaarsen komt geheel ten goede van het 
tienerwerk Life-Teen. 

✄ ------------------------------------------------------------------------------ 
 
Bestelbon (volledig invullen aub!) 

Model  I  (€ 15,00  per stuk): _______ (aantal invullen) 

Model  II (€ 17,50  per stuk): _______ (aantal invullen) 

Naam:  

Adres:  

Tel. Nr.:  

Ik haal de kaars(en) af in de kerk van: 

O  Daalhof 
O  Malberg 
O  Oud-Caberg 
O  Wolder 
(kruis aan wat van toepassing) 

Model  I    
Afbeelding: Lam Gods 
Afmeting: 60 x 200mm 
Prijs: € 15,00 

Model  II  
dezelfde als in de kerk 
Afbeelding: Kruis geel 

Afmeting: 60 x 250mm 
Prijs: € 17,50   
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Opnieuw beginnen: 
Hoe staat het met uw geloof? Hoe is ons Godsbeeld? 
Wat heeft ons geloof door de jaren heen bepaald? 
Waar sta ik in deze tijd met mijn geloof ? Vragen 
waar u antwoord op kunt krijgen tijdens de vijf 
avonden van “Opnieuw beginnen”  
De avonden worden gehouden in de dagkerk van 
Daalhof (Penatenhof 101) en volgen elkaar thematisch 
op. Het gaat minder om kennis op te doen maar meer 
om een persoonlijke relatie met God op te bouwen, je 
maakt als deelnemer een groeiproces door.  
Om te voorkomen dat dit groeiproces stokt, is het aan te raden om 
de bijeenkomsten zoveel mogelijk bij te wonen. Geloof groeit echter 
alleen op een bodem van vrijheid. Dus u kunt de bijeenkomsten ook 
los van elkaar bijwonen, hierin ben u vrij.  
Op dinsdag 15 maart organiseren wij een informatiebijeenkomst. 
Daar kunt zelf meemaken hoe de bijeenkomsten van “Opnieuw 
beginnen” opgebouwd zijn. De informatiebijeenkomst begint om 
20.00u in de dagkerk te Daalhof.  
“Opnieuw beginnen” wordt gehouden op dinsdagavonden van 
20.00u tot en met 22.00u. De avonden worden gehouden op:  
29 maart, 12 april, 19 april, 26 april en10 mei. 
 
Een werkboekje kost 15 euro. Voor de avond zelf vragen wij geen 
vaste bijdrage, maar een vrije gave. Zo kan iedereen deelnemen. 
Meer info bij de pastoor:  
pastoor@jpmaastricht.nl, Telefoon: 06-51586223 
Aanmelden:  
secretariaatmalberg@jpmaastricht.nl, Telefoon 043-3431561 
 
Bedevaarten 2022 
De meeste beperkingen zijn weg en we mogen dus weer op 
bedevaart gaan dit jaar! Ons programma voor de 
bedevaarten in 2022 is beperkt, we gaan alleen naar 
Banneux (dinsdag 24 mei) en Kevelaer (woensdag 
14 september). 
 
Bedevaart Banneux op dinsdag 24 mei 2022 
Het mag weer en natuurlijk gaan wij ook dit jaar weer op bedevaart 
naar Banneux.  
Ze wordt hier vereerd met de titel: de Maagd der Armen.  

Van 15 januari tot 2 maart 1933 verscheen de Maagd Maria acht keer 
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aan een 11-jarig meisje, Mariette Beco.  
Pelgrims gaan naar Banneux om aan 
Onze Lieve Vrouw hun armoede, hun 
lijden, hun verdriet, hun zoeken toe te 
vertrouwen. Ze komen om te 
vertrouwen op de Moeder van de 
Verlosser en om hun vertrouwen en 
hun hoop uit te drukken in Hem die de 
Bron is van alle genade, Jezus Christus. 
Wij zullen de H.Mis vieren in de verschijningskapel en gaan die weg 
naar de bron. Samen maken we de viering van de ziekenzegening mee 
tijdens het Maria lof. Het beloofd dus weer een mooie dag te worden. De 
kosten voor de hele dag inclusief een warme maaltijd zijn € 37,50.  
Vul dus snel het opgavestrookje in van de flyer (die in de kerken ligt)  
en lever het samen met het geld in bij het Secretariaat: Vergeet niet 
aan te geven of u een dieet hebt.  
Het ingevuld opgavestrookje met € 37,50 uiterlijk 2 mei 2022 
inleveren bij de secretariaten:  
Daalhof, Penatenhof 101 (ma, wo en do tussen 9:00 en 12:00 uur). 
Malberg, Ducatenplein 21 (wo tussen 10:00 en 12:00 uur) 
Vertrek: Oud Caberg: 08:45 uur – Daalhof: 09:05 uur 
Terug: +/- 18:30 uur 
 
Kevelaer 
Op woensdag 14 september gaan we 
weer naar Kevelaer.  
Sinds 1642 staat er in Kevelaer een 
prentje van Maria de Troosteres der 
Bedroefden centraal. De 
marskramer Hendrick Busman 
(1607-1649) heeft in een droom de 
opdracht gekregen om een kapelletje 
te bouwen. Hij gaf hieraan gehoor. Op 1 juni 1642 begon hij met het 
bouwen op het kruispunt van de weg Geldern/Kleef in de Kevelaerer 
Heide bij het hagelkruis. Algauw kwamen er pelgrims en werden er 
genezingen gemeld. In 1647 erkende de Kerk acht van deze 
genezingen als wonderbaarlijk, tijdens een synode in Venlo, 
gehouden in het klooster ter Weide.  
Vertrek: rond 08.30 uur; Terug: rond 19:00 uur 
Kosten en programma worden later bekend gemaakt. 
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Voedselbank 
De voedselbank is gevestigd aan het Fatimaplein 73 hoek 
Andoorstraat. 
Op donderdag van 14.00 – 17.00 u. is die open. Wie goede kleding 
heeft, gebonden aan het seizoen, kan die er brengen. Ook zijn 
bruikbare kleine spullen welkom. 
Ook kunnen er houdbare producten gebracht worden.  
 
 
 
 
 
 
Harmonie Wilhelmina  
Zondag 13 maart vindt er in Eijsden een concert 
plaats met Drumband Harmonie Wilhelmina Wolder 
en de drumbands van Eijsden en Schimmert. Meer 
info t.z.t. op de site www.harmoniewilhelmina.nl 
 
Harmonie Sint-Petrus en Paulus  
Aswoensdag 2 maart 13.30 uur: Hieringbiete-
Konzèr van de Pie & Pow-kapel in Zorgcentrum 
Croonenhoff in Heer.  
 
Woensdag 6 april Open repetities van de samenspeelgroep en de 
jeugdharmonie tussen 18.30 en 20.30 uur in de Greune Zaol. 
Iedereen welkom.  
 
Zaterdag 9 april 19.00 uur Concert van de drumband in Heel i.s.m. 
de drumband van de Kon. Harmonie van Thorn.  
 
Hoewel ons jaarlijkse Theater-concert pas over twee maanden op 
zondagmiddag 15 mei om 16.00 uur plaatsvindt, willen we u er toch 
al op wijzen dat het verstandig is om nu reeds een kaartje te 
reserveren via de kanalen van het Theater a/h Vrijthof. Er is 
namelijk veel belangstelling voor dit spetterend concert onder de 
noemer “Sjoene Meziek oet de Boetewiek”.  En als bewoner van zo’n 
‘boetewiek’ wilt u daar natuurlijk bij zijn.   
 
 
 
 

Verenigingsnieuws 
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Harmonie Kunst Door Oefening 
Familieconcert KDO voor grote en kleine oren! 
Op zondagmiddag 13 maart organiseert de 
Maastrichtse harmonie Kunst Door Oefening vanaf 
14.00 uur haar eerste concert in de eigen zaal aan de 
Romeinsebaan 295 te Maastricht (oude gymzaal Fons 
Olterdissenschool). 
Ouders, grootouders, die leuke oppas, ooms, tantes, broers, zussen, 
vriendinnetjes, vriendjes, de buren, iedereen is welkom. Tijdens het 
concert worden voor jong en oud bekende melodieën gespeeld. Voor 
de grote oren worden melodieën uit de musical van Aladdin, de film 
Pirates of the Caribbean en een medley van Glenn Miller gespeeld. 
Voor de kleine oren spelen we muziek van de diverse attracties van 
de Efteling, de bekende muziek van de game Super Mario Bros, het 
thema van Pokemon en de Pink Panther.  En het allerleukste is dat 
iedereen mag meedoen: klappen, dansen, zingen, luisteren en 
misschien wel op een slagwerkinstrument meedoen! De presentatie 
is in handen Patrick van de Weijer. We hopen uiteraard dat het 
familieconcert kan doorgaan, maar houdt de berichtgeving via ’t 
Belhäöfke, www.kunstdooroefening.nl en de Facebookpagina in de 
gaten. Houd er rekening mee, dat de zaal niet per auto bereikbaar is 
(voetpad). Parkeren kan in de omgeving, maar kom bij voorkeur te 
voet, per fiets of met de bus. 
 
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@jpmaastricht.nl 

Kapelaan Taison Titus: ☏ 06-51627758, ����� 

titustaison895@gmail.com 

Diaken Jos Valke: ����� diakenjos@gmail.com 

Diaken Kees Bekker: ☏ 06-54730903, 

�����diakenbekker@jpmaastricht.nl 

Wie – Wat - Waar 
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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 

 
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   OF 
NL 28 RABO 0131 3769 26 ten name van Kerkbestuur Heilig Hart van 
Jezus 
 
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 
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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 
Deze heeft betrekking op de periode van zo 10 april  t/m zo 29 mei 
2022.  
 
Misintenties opgeven 
Misintenties en kopij voor de volgende editie uiterlijk 22 maart 
inleveren bij het parochiekantoor of per e-mail naar: 

����� admin.zuidwest@rkmaastricht.nl 

����� parochiecluster.maastrichtwest@gmail.com 

 


