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Jaargang 2 nr. 3  ✻  10 april t/m 29 mei 2022 

 
We mogen weer ! 

We vieren weer normaal Pasen - De processies gaan door 
Het is fijn dat er weer dingen mogen en dat 
we niet meer hoeven af te gelasten. Ik kon 
heerlijk genieten toen we weer met mensen 
bij elkaar kwamen om dingen in de 
parochie te organiseren, die naar het nu 
uit ziet ,ook gewoon door kunnen gaan. We 
kwamen met de twee werkgroepen bij 
elkaar die de processies organiseren in Wolder en Oud -Caberg. 
Mooi om te zien dat beide werkgroepen dezelfde drive hebben om de 
processies dit jaar weer tot mooie bidtochten te maken. Ze zijn 
daarom nu ook volop aan de slag gegaan om het een en ander te 
organiseren. Gelukkig kunnen we dus  nu zeggen: de processies 

gaan dit jaar door: Zondag 19 juni In Oud-
Caberg en op Zondag 26 juni in Wolder . 
Schrijf het alvast in uw agenda. We zoeken 
nog vrijwilligers die mee willen organiseren. 
Indien u interesse heeft, meld u aan bij een 
van de leden van de werkgroep of bij de 
pastoor. Dat alles gewoon doorgang kan 
hebben voelt als een nieuw begin. 

 
Jezus heeft ook een nieuw begin gemaakt en dat vieren wij met het 
Paasfeest. Op Palmzondag komt de Heer Jeruzalem binnen op zijn 
ezeltje. De mensen ontvangen hem met takken, geplukt uit de 
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bomen. Deze gebruiken ze om de Koning te begroeten en toe te 
juichen, terwijl ze roepen: “Hosanna in den Hoge” Dit doen wij ook 
altijd in de Eucharistie, voordat het Eucharistisch Gebed begint. 
Ook wij juichen net als toen tot de Heer die binnen zal komen op de 
tafel die wij in de kerk altaar noemen. Op Witte Donderdag ging 
Jezus met zijn leerlingen aan tafel om het Paasfeest te vieren. Hij 
brak het brood en zei: Dit is Mijn Lichaam. Hij nam de beker en zei: 
dit is Mijn Bloed. Vanaf die tijd mogen wij dit doen in iedere 
Eucharistieviering. De priester spreekt deze woorden uit in Persona 
Christie. Dat wil zeggen dat niet de priester de woorden uitspreekt 
maar Jezus zelf. Wij nemen dus ook deel aan het Paasmaal dat 
Jezus toen hield in Jeruzalem.  
Op Goede vrijdag nam Jezus het kruis op zijn schouders. Hij droeg 
dit kruis naar de Berg van Golgotha en sprak aan het kruis de 
woorden: Heer vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen. Hierna 
gaf Hij de geest.  
Ook dit vieren wij altijd tijdens de Heilige Mis.  
De priester spreekt de woorden uit:  
Toen Hij werd overgeleverd en vrijwillig Zijn lijden op Zich nam….  of 
soortgelijke woorden.  
Met Pasen is Jezus verrezen, dat wil zeggen Hij is opgestaan uit de 
doden. Hij steeg op ten hemel en ging terug naar zijn vader. Dat 
laatste vieren wij met Hemelvaart. Dat Jezus is opgestaan uit de 
doden, vieren wij in iedere Eucharistieviering. Zo nemen wij dus als 
wij Eucharistie vieren deel aan het Paasgebeuren rond Jezus toen in 
Jeruzalem. Hij heeft ons zo bevrijd van onze zonden en 
beklemmingen. Mogen wij dat extra vieren met de Goede Week en in 
de Paastijd.  
We mogen weer. 
Ik wens u allen een mooie Goede Week en gezegende Paastijd.  
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ZONDAG 10 APRIL 2022 

PALMZONDAG   

09.30 Wolder - H.Mis 
Zegening Palmtakjes 
St.-Caeciliakoor  
10.00 Malberg - H.Mis   
Zegening Palmtakjes 
11.30 Daalhof - H.Mis 
Zegening Palmtakjes 
  
11.30 Oud-Caberg - H.Mis 
Zegening Palmtakjes 
Ruth van Dam 

 
MAANDAG 11 APRIL 2022 

09.00 Daalhof - H.Mis 
 
DINSDAG 12 APRIL 2022 

18.40 Wolder - Kruisweg 
19.00 Wolder 
 
WOENSDAG 13 APRIL 2022 

19.00 Roermond -  Chrismamis 
 
DONDERDAG 14 APRIL 2022   

WITTE DONDERDAG 

18.30 Wolder - H.Mis 
Voetwassing Communicanten 
St.-Caeciliakoor  
Ouders Hogenboom-Moors en 
Celle Moors 

18.30 Malberg - H.Mis + 
Voetwassing Communicanten 
 
VRIJDAG 15 APRIL 2022 

 GOEDE VRIJDAG 

15.00 Oud-Caberg – Herdenking 
van de Kruisdood van de Heer 
15.00 Daalhof - Herdenking van 
de Kruisdood van de Heer 
 

 
 

Zowel in Oud-Caberg als in 
Daalhof kunnen bloemen 
meegebracht worden voor de 
bloemenhulde tijdens deze 
dienst. 
17.00 Malberg - 
Jongerenkruisweg 
 
ZATERDAG 16 APRIL 2022 

20.00 Wolder   
PAASWAKE  (voor hele federatie) 
St.-Caeciliakoor  
 
ZONDAG 17 APRIL 2022   

HOOGFEEST PASEN 

St.-Caeciliakoor  
09.30 Wolder - H.Mis 
Vic Bemelmans en Lie 
Bemelmans-Wijnands, Laurentius 
van Noppen en Anna van Noppen-
Nicolaes, voor de overleden leden 
van de familie Lamkin-Hulst en 
het welzijn van de familie en 
Willem van Veen 

10.00 Malberg - H.Mis 
Miets van Deurse-Schoenmakers, 
Jan Burgers 

11.30 Daalhof - H.Mis 
organist: Eggie Prick 
Pastor Fons Tijssen (col), Jo 
Schuffelers, Ouders Caubergh-
Castermans en overleden 
familieleden. 

11.30 Oud-Caberg - H.Mis 
Overleden ouders Penders-Derks 
en kinderen, Alex Retz en dochter 
Suzan, bgv verjaardag Toos 
Jussen- Hovens 
 

 
 

Liturgische vieringen 
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MAANDAG 18 APRIL 2022  

2e PAASDAG 

09.30 Wolder - H.Mis 
organist: Eggie Prick 
10.00 Malberg – H.Mis 
 
DINSDAG 19 APRIL 2022 

19.00 Wolder - H.Mis 
Miet en Bèr Bastiaens-
Castermans (col). 
 
WOENSDAG 20 APRIL 2022 

09.00 Malberg - H.Mis 
 
DONDERDAG 21 APRIL 2022 

09.00 Daalhof - H.Mis 
19.00 Malberg - H.Mis 
 
VRIJDAG 22 APRIL 2022 

09.00 Oud-Caberg - H.Mis 
 
ZONDAG 24 APRIL 2022 

2E ZONDAG VAN PASEN 

09.30 Wolder - H.Mis 
organist: Eggie Prick 
Annie Paulissen en tevens voor 
Nandus Paulissen en Miet 
Paulissen-Meertens. 

10.00 Malberg - H.Mis 
11.30 Daalhof - H.Mis 
organist: Pierre Willems 
Jacques Jamin (col),  Jo Hardy. 

11.30 Oud-Caberg - H.Mis 
 
MAANDAG 25 APRIL 2022 

09.00 Daalhof - H.Mis 
 
DINSDAG 26 APRIL 2022 

19.00 Wolder - H.Mis 
Vic Bemelmans en Lie 
Bemelmans-Wijnands. 

 
WOENSDAG 27 APRIL 2022 

09.00 Malberg - H.Mis 

DONDERDAG 28 APRIL 2022 

09.00 Daalhof - H.Mis 
19.00 Malberg - H.Mis 
 
VRIJDAG 29 APRIL2022 

09.00 Oud-Caberg - H.Mis 
 
ZONDAG 1 MEI 2022 

3E ZONDAG VAN PASEN 

09.30 Wolder - H.Mis 
St.-Caeciliakoor  
10.00 Malberg - H.Mis 
Jan Burgers 

11.30 Daalhof - H.Mis 
Kinderwoorddienst 
organist: Eggie Prick 
11.30 Oud-Caberg - H.Mis 
Jaardienst pastoor Jean Wijsen en 
overleden familie, Miet Janssen-
Leenders en echtgenoot Piet. 
 

MAANDAG 02 MEI 2022 

09.00 Daalhof - H.Mis 
Aansluitend rozenkransgebed. 
 
DINSDAG 03 MEI 2022 

15.00 Daalhof - Ziekenlof 
18.40 Wolder - rozenkrans 
19.00 Wolder - H.Mis 
 
WOENSDAG 04 MEI 2022 

09.00 Malberg - H.Mis met 
aansluitend Rozenkransgebed 
19.30 Wolder – Gebedsdienst 
dodenherdenking met 
kaarslegging bij monument aan 
de kerk van Wolder. 
 
DONDERDAG 05 MEI 2022 

Ziekencommunie Wolder en Daalhof 
09.00 Daalhof - H.Mis, 
aansluitend rozenkransgebed 
15.00 Daalhof 
Rozenkrans en aanbidding 
19.00 Malberg - H.Mis 
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VRIJDAG 06 MEI 2022 
Ziekencommunie Malberg en Oud-Caberg 
09.00 Oud-Caberg - H.Mis met 
aansluitend Rozenkransgebed 
19.00 Daalhof - Heilig Uur. 
 
ZONDAG 08 MEI 2022 
4E ZONDAG VAN PASEN 
09.30 Wolder - H.Mis 
organist: Eggie Prick 
Overleden Priesters en Religieuzen 
van de parochie. 

10.00 Malberg - H.Mis 
Eerste H.Communieviering 
Huwelijksaankondiging Anita 
Reneerkens en Maurice Ramakers 27 mei 

11.30 Daalhof - H.Mis 
organist: Stef Grit 
Pastoor Piet van der Aart. 

11.30 Oud-Caberg - H.Mis 
Huwelijksaankondiging Anita 
Reneerkens en Maurice Ramakers 27 mei, 
Ruth van Dam 

 
MAANDAG 09 MEI 2022 
09.00 Daalhof - H.Mis 
Aansluitend rozenkransgebed. 
 
DINSDAG 10 MEI  2022 
18.40 Wolder - rozenkrans 
19.00 Wolder - H.Mis 
 
WOENSDAG 11 MEI  2022 
09.00 Malberg - H.Mis met 
aansluitend Rozenkransgebed 
 
DONDERDAG 12 MEI 2022 
09.00 Daalhof - H.Mis 
aansluitend rozenkransgebed 
15.00 Daalhof 
Rozenkrans en aanbidding 
19.00 Malberg - H.Mis 
 
 

VRIJDAG 13 MEI 2022 

09.00 Oud-Caberg - H.Mis met 
aansluitend Rozenkransgebed 
 
ZATERDAG 14 MEI 2022 

18.30 Malberg Life-Teenmis 
2e jaardienst Mia Beaulen 

19.45 Malberg Life-Night 
 
ZONDAG 15 MEI 2022 
5E ZONDAG VAN PASEN 
09.30 Wolder - H.Mis 
Presentatie  Eerste Heilige Communie 
St.-Caeciliakoor  
Miet en Bèr Bastiaens-Castermans 
(col), Vic en Lie Bemelmans-
Wijnands 

10.00 Malberg - H.Mis 
2e Huwelijksaankondiging Anita 
Reneerkens en Maurice Ramakers 27 mei 
Miets van Deurse -Schoenmakers,  

11.30 Daalhof - H.Mis 
organist: Eggie Prick 
11.30 Oud-Caberg - H.Mis 
2e Huwelijksaankondiging Anita 
Reneerkens en Maurice Ramakers 27 mei 

 
MAANDAG 16 MEI 2022 

09.00 Daalhof - H.Mis 
Aansluitend rozenkransgebed. 
 
DINSDAG 17 MEI 2022 

18.40 Wolder - rozenkrans 
19.00 Wolder 
 
WOENSDAG 18 MEI 2022 

09.00 Malberg – H.Mis met 
aansluitend Rozenkransgebed 
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DONDERDAG 19 MEI09.00 DAALHOF - 
H.MIS 
aansluitend rozenkransgebed. 
15.00 Daalhof 
Rozenkrans en aanbidding 
19.00 Malberg - H.Mis  
19.00  Daalhof – Taizeviering 
 
VRIJDAG 20 MEI 
09.00 Oud-Caberg – H.Mis met 
aansluitend Rozenkransgebed 
 
ZONDAG 22 MEI 
6E ZONDAG VAN PASEN 
10.00 Wolder - H.Mis 
Eerste H.Communieviering 
Jean Telg (1ste jrd), Ies Crijns-
Haesen (col). 
10.00 Malberg - H.Mis 
3e Huwelijksaankondiging Anita 
Reneerkens en Maurice Ramakers 27 mei 

11.30 Daalhof - H.Mis 
organist: Pierre Willems 
11.30 Oud-Caberg - H.Mis 
3e Huwelijksaankondiging Anita 
Reneerkens en Maurice Ramakers 27 mei 
 

MAANDAG 23 MEI 2022 
09.00 Daalhof - H.Mis 
Aansluitend rozenkransgebed. 
 
DINSDAG 24 MEI 2022 
Bedevaart naar Banneux 
Vandaag geen H.Mis. 

WOENSDAG 25 MEI 2022 
09.00 Malberg – H.Mis met 
aansluitend Rozenkransgebed 
 
DONDERDAG 26 MEI  
HEMELVAART VAN DE HEER 
10.00 Malberg - H.Mis  
11.30 Daalhof - H.Mis 
St.-Caeciliakoor 
Pastor Tijssen. 

 
VRIJDAG 27 MEI 
14.00 Huwelijksmis Anita 
Reneerkens en Maurice 
Ramakers 
19.00 Oud-Caberg- H.Mis met 
aansluitend Bidweg naar Kapel 
in ‘t Veld 
 
ZONDAG 29 MEI 
7E ZONDAG VAN PASEN 
10.00 Wolder - H.Mis 
Eerste H.Communieviering 
Annie Paulissen en tevens voor 
Nandus Paulissen en Miet 
Paulissen-Meertens. 

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

11.30 Oud-Caberg – H.Mis 
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Gedoopt 
Op 20 maart hebben wij Mila Godding in Wolder opgenomen in onze kerk.  
Wij wensen haar en haar ouders een mooie toekomst toe in Gods genade. 
 
Pasen 
Natuurlijk willen wij ook dit jaar Pasen vieren in Wolder. Dat doen 
wij gezamenlijk met onze hele federatie. U bent van harte welkom. 
De vieringen van Pasen zijn als volgt: 
 
Donderdag 14 april: Witte Donderdag: 
18.30 uur in de kerken van Malberg en Wolder.  
De communicantjes zullen tijdens deze vieringen aanwezig zijn.  
De kapelaan en pastoor zullen hun voeten wassen.  
Vrijdag 15 april: Goede Vrijdag:  
Op deze dag zullen wij het lijden van de Heer herdenken op het uur 
dat Hij ook is gestorven. Namelijk om 15.00u. Het bidden van de 
Kruisweg komt daardoor te vervallen. Voor de kinderen is er een 
Jongerenkruisweg. Deze wordt gelezen door de vormelingen en 
uitgebeeld door de communicantjes. Deze viering is toegankelijk 
voor iedereen. 
De vieringen op Goede vrijdag zijn dus als  volgt:   
15.00 uur in de kerk van Daalhof en Oud-Caberg 
17.00 uur Jongerenkruisweg in de kerk van Malberg 
 
Zaterdag 16 april: Paaszaterdag   
20.00 uur Paaswake voor de hele federatie in de kerk van Wolder. 
Paasvuur wordt buiten de kerk ontstoken. De Paaswake vindt nu in 
een kerk van de federatie plaats. Dit zal rouleren met de kerk van 
Oud-Caberg. Dus volgend jaar zal de Paaswake daar plaatsvinden.  
Zondag 17 april: 1e Paasdag  
09.30 uur H. Mis in de kerk van Wolder 
10.00 uur H. Mis in de kerk van Malberg met plechtige intocht  van 
de Paaskaars 
11.30 uur H. Mis in de kerk van Oud-Caberg en Daalhof met 
plechtige intocht van de Paaskaars. 
Maandag 18 april: 2e Paasdag  
09.30 uur H. Mis in de kerk van Wolder 
10.00 uur H. Mis in de kerk van Malberg 
 

Parochieberichten 
 

- 8 - 

Dodenherdenking  
Op 4 mei herdenken wij in Nederland de doden die voor 
ons hebben gestreden voor onze vrijheid. We mogen in 
vrijheid leven. Helaas komt het dit jaar iets dichter bij 
ons, als we bedenken hoe de Oekraïners moeten 
vechten voor hun vrijheid. Wij willen daarom ook dit 
jaar een kaars plaatsen bij het herdenkingsplaquette 
dat aan de kerk hangt in Wolder. Hierop staan namen 
van  mensen die hebben gestreden voor onze vrijheid. Vooraf zal er 
een Gebedsdienst zijn in de kerk. U bent van harte uitgenodigd. De 
dienst in Wolder begint om 19.30u, zodat wij op 20.00u buiten 
zullen zijn waar we een minuut stilte zullen houden.  
 
Bevrijdingsdag 
Op donderdag 5 mei vieren wij onze bevrijdingsdag. Wij zullen hier 
aandacht aan besteden tijdens de H. Missen op deze dag om 9.00u 
in Daalhof en om 19.00u in Malberg.  
 
Bedevaart Banneux op dinsdag 24 mei 2022 
Zoals al in de vorige nieuwsbrief vermeld 
staat, gaan wij dit jaar weer naar Banneux. 
Er zijn nog plaatsen beschikbaar.  
Kosten voor de hele dag inclusief een 
warme maaltijd zijn € 37,50.  
U kunt zich opgeven op een van de 
parochiesecretariaten: uiterlijk 2 mei 2022 
Adressen van onze secretariaten: 
Daalhof,  Penatenhof 101 (ma, wo en do 
tussen 9:00 en 12:00 uur). 
Malberg, Dukaatplein 21  (wo en vrijdag tussen 10:00 en 12:00 uur) 
Vertrek:  Oud-Caberg: 08:45 uur – Daalhof: 09:05 uur 
Terug: +/- 18:30 uur 
 
Afscheid zuster Jeanine 
Op zondag 6 maart hebben wij 
afscheid genomen van Zuster 
Jeanine. Zij heeft ons jaren 
geholpen met het geven van 
Catechese. In 2014 heeft de 
toenmalige pastoor Hugo Gerfen 
haar gevraagd om samen met hem 
de kinderen voor te bereiden op hun 
Eerste Heilige Communie. Inmiddels 
bijna 8 jaar. Het was de laatste 2 jaren tijdens de corona periode 
met alle lockdowns niet altijd gemakkelijk om les te geven, maar 
ondanks dat heeft zij zich hiervoor altijd ingezet en volgens ons ook 
altijd met veel plezier. Helaas kon ze de groep die zij heeft voorbereid 
niet helemaal tot het einde begeleiden, omdat ze een benoeming 
heeft gekregen in Salzburg, waar ze zeker verder zal gaan met Gods 
werk. Wij zijn haar dankbaar voor haar inzet in de federatie. 
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Vastenactie voor Oekraïne 
In de vorige nieuwsbrief hebben wij niet gesproken over de 
Vastenactie. Dat willen wij graag vandaag inhalen. Normaal 
gesproken zou de Vastenactie (ook bekend als 
het parochieproject) ingezet worden om ons 
doorlopende project Mary’s Meals te 
ondersteunen. 
Dit keer gaat het anders. In Oekraïne woedt 
een oorlog, een land is overvallen door zijn 
buurman en honderdduizenden mensen zijn 
op de vlucht geslagen. Zij hebben hulp nodig 
nu, en als ze weer terugkeren naar hun eigen 
Oekraïne. 
Wij hebben besloten om de Vastenactie dit jaar in het teken van de 
hulp voor Oekraïne te plaatsen. Directe hulp voor de vluchtelingen 
en later hulp bij de terugkeer.  
Wat hebben wij nodig: 
Het geld kunt u in de offerblokken doen die hiervoor bedoeld zijn of  
overmaken op  
NL28 RABO 0158 4943 50 ten name van Petrus Paulus/San  
Salvator. Met als kenmerk: Oekraïne. 
Dank voor jullie goede gaven.  
God, help de verantwoordelijke leiders tot inzicht te komen en geef 
dat deze oorlog snel voorbij is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maria, Koningin van de Vrede  
Almachtige God, 
Gij hebt door uw eniggeboren Zoon 
vrede willen schenken aan alle mensen; 
wij vragen U op voorspraak van de heilige maagd Maria: 
geef onze tijd de vurig verlangde rust,  
zodat wij in vrede leven, 
één familie vormen 
en altijd in broederlijke liefde verenigd blijven. 
 
(Uit het misformulier voor Maria, Koningin van de Vrede) 
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Fakkeltocht naar de kapel in het Lanakerveld 
 

Zaterdag 12 maart hebben wij gebeden 
bij de kapel in het Lanakerveld. We zijn 
met Life Teen Maastricht naar de 
veldkapel gegaan, om te bidden voor 
vrede. Anastasiia en Oleksandr (Sasha) 
hebben die avond speciaal voor hun 
thuisland Oekraïne een Noveenkaars 
aangestoken. 
 

 

 
 
 
Taizéviering 
Op donderdag 19 mei is er 
weer een Taizéviering. Een 
mooie indrukwekkende 
viering met zang en 
bezinning. Duizenden 
jongeren komen in Taize op 
deze manier bij elkaar om 
samen hun geloof te uiten. 
Kom eens kijken om het in 
Daalhof mee te maken.  
Donderdag 19 mei om 19.00u in de kerk van Daalhof.  
 
Renhuis de kerkmuis. 
Ja hier ben ik dan weer, Renhuis de kerkmuis. Weet je ik hoorde 
pastoor en kapelaan vertellen aan de kinderen die de communie 
gaan ontvangen, dat zij bij deze kinderen de voeten gaan wassen op 
Witte donderdag. Ik dacht: heet daarom Witte Donderdag, Witte 
Donderdag. Omdat de pastoor en kapelaan alle voeten van de 
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kinderen mooi schoon gaan maken? Ik ben maar weer eens naar 
mijn oom bij de Maas gegaan.  
Hij vertelde mij dat de naam niets te maken had met de voeten die 
gewassen gaan worden, maar met de kleur van het gewaad die de 
priester op die dag draagt. Hij heeft namelijk een wit kazuifel aan. 
Ook worden in sommige kerken de kruisen in de vasten tijd (dat is 
de tijd tussen carnaval en Pasen) met paarse doeken afgedekt. Op 
Witte Donderdag is dat met een witte doek. Dat de pastoor en 
kapelaan de voeten van de kinderen gaan wassen in de kerk tijdens 
deze viering, is ook niet omdat de kinderen hun voeten vuil hebben. 
De pastoor en kapelaan gaan dat doen omdat Jezus dat ook heeft 
gedaan bij zijn leerlingen. Hij wilde laten zien dat wij dienstbaar 
moeten zijn. Dat wil zeggen dat we voor anderen willen zorgen. Zelfs 
de koning mag niet alleen aan zich zelf denken en moet ook voor 
anderen zorgen. De pastoor en kapelaan gaan daarom de voeten 
wassen van de kinderen, om zich dus dienstbaar te maken aan de 
kinderen. Weet je wat mijn oom ook nog tegen mij zei: 
Dat ook ik dienstbaar kan zijn aan anderen. Ik ga dus 
maar eens kijken of ik iets voor anderen kan 
betekenen. Ga jij dat ook doen? Denk er maar eens 
over na wat je voor een ander zou kunnen doen. 
Dan tot ziens maar weer, tot in de kerk.  
 
Renhuis de kerkmuis.  
 
 
Boek bisschop: Getuigen van de Verrijzenis 
Passend bij deze Paastijd is onlangs het boek ‘Getuigen van de 
Verrijzenis’ van Mgr. Harrie Smeets gepresenteerd. De bisschop laat 
hierin mensen aan het woord die indertijd ‘erbij’ waren en het 
optreden van Jezus met eigen ogen hebben gezien: de wonderen, het 
Laatste Avondmaal, de veroordeling door Pilatus, de kruisiging en 
uiteindelijk het lege graf. De bisschop kruipt in de huid van de 
ooggetuigen van Jezus’ lijden en laat hen vertellen hoe ze dit ervaren 
hebben. Zo passeren Petrus, Johannes, Lazarus, Pilatus, Nicodemus 
en nog vele andere bekende personen uit het evangelie de revue. Het 
zijn uiteraard geen historische beschrijvingen, maar de persoonlijke 
interpretaties van Mgr. Smeets van hoe zij wellicht gereageerd 
zouden kunnen hebben. Het resultaat is een boekje met veertien 
getuigenissen over de Verrijzenis. Het boek is uitgegeven bij 
Adveniat en sinds eind maart in de boekhandel verkrijgbaar. 
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8 mei Roepingenzondag: Vreugde verbindt 
Van geloven word je blij en vrolijk. We noemen het evangelie niet 
voor niets een Blijde Boodschap. Vreugde verbindt mensen. Dat is 
daarom ook het motto van Roepingenzondag 2022. In het weekeinde 
van 7 en 8 mei (4e zondag van Pasen) wordt in alle kerken gebeden 
voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze 
leven. We bidden dat (jonge) mensen de vreugde van het geloof leren 
kennen en zich geroepen voelen om daaraan een bijdrage te leveren.   
Heb je zelf wel eens nagedacht of priester, diaken of religieus iets 
voor jou zou zijn? Neem dan contact op met rector Lambert 
Hendriks van het Grootseminarie Rolduc voor een gesprek: 
rector@rolduc.nl  
www.roepingenzondag.nl  
 
Heiligverklaring pater Titus Brandsma   
Op zondag 15 mei wordt voor het eerst in 15 jaar weer een 
Nederlander heiligverklaard. De pater karmeliet Titus Brandsma 
wordt dan samen met nog negen anderen door paus Franciscus 
officieel bijgeschreven in de lijst van heiligen. Brandsma kwam uit 
Friesland, maar verbleef gedurende zijn leven ook enige tijd in het 
karmelietenklooster in Merkelbeek.  
Hij was hoogleraar filosofie aan de toen pas opgerichte 
Radbouduniversiteit in Nijmegen. Tegelijkertijd verdiende Brandsma 
ook zijn sporen als journalist. Vanuit die hoedanigheid werd hij in 
1935 door aartsbisschop Jan de Jong van Utrecht gevraagd om 
adviseur voor de katholieke media te worden.  
In januari 1942 bezocht Brandsma samen met de aartsbisschop de 
hoofdredacteuren van de katholieke kranten om hen ervan te 
overtuigen geen advertenties van de NSB op te nemen. Dat werd 
door de Nazi’s als een openlijke daad van verzet gezien. Brandsma 
werd aangemerkt als een gevaarlijk persoon. Hij werd opgepakt en 
na een reis langs diverse gevangenissen en kampen werd hij 27 juli 
1942 op gruwelijke wijze in het concentratiekamp Dachau vermoord. 
In 1985 werd Titus Brandsma zalig verklaard en nu – precies 80 
jaar na zijn dood – volgt zijn heiligverklaring. 
 
Academie Rolduc over de wereld na corona  
“Hoe zal het leven na corona zijn? Dat vroeg godsdienstsocioloog 
Theo Schepens zich vorig jaar al af. Hij houdt daarover nu op 13 mei 
een lezing voor Academie Rolduc. Interessant is de vraag of we 
inmiddels al in de tijd na corona beland zijn of dat we nog nieuwe 
golven mogen verwachten? Wat heeft de pandemie met ons gedaan 



- 13 - 

en is de wereld erdoor veranderd? Schepens stelt  zich met name de 
vraag of op lange termijn zal blijken of er een ‘nieuw normaal’ is 
ontstaan: op maatschappelijke terreinen, maar zeker ook op het 
gebied van kerk en godsdienst? 
Dr. Theo Schepens is godsdienstsocioloog, bestuurslid van het 
Franciscaans Studiecentrum en lid van de Raad van Toezicht van de 
bijzondere leerstoel Franciscaanse spiritualiteit, theologie en 
geschiedenis aan de Universiteit van Tilburg. Hij doceert ook aan 
diverse priesteropleidingen in Nederland. Deze lezing van Academie 
Rolduc op 13 mei begint om 19.00 uur in Abdij Rolduc. Entree: €5,- 
ter plekke te voldoen. Aanmelden vooraf is gewenst via 
academie@rolduc.nl 
 
 
 
Harmonie Wilhelmina  
Zondag  24 april vindt er in Dieteren een concert 
plaats met Drumband Harmonie Wilhelmina en de 
Drumband van Dieteren.  
Zaterdag 14 mei vindt er in Ohé en Laak een concert 
plaats met Harmonie Wilhelmina en de Harmonie van Ohé en Laak.  
Meer info over beide concerten tzt op de site 
www.harmoniewilhelmina.nl 
 
Harmonie Sint-Petrus en Paulus  
Zaterdag 9 april 19.00 uur Concert drumband 
samen met de drumband van de Koninklijke 
Harmonie van Thorn in Cultureel Centrum Don 
Bosco in Heel.  
Goede Vrijdag 15 april 19.00 uur Deelname van de drumband aan 
de Kruusweeg in de binnenstad van Maastricht. 
Zondagmiddag 15 mei a.s. 16.00 uur Concert harmonie met 
filmmuziek in het Theater a/h Vrijthof onder de titel “From Wolder 
with Love”. Solisten: Dorona Alberti (zang), Dominique Paats 
(accordeon), Daniël Daemen (saxofoon) en Antoine Colin (trompet). 
Kaarten à € 20,- te koop bij de Greune Zaol, Café de Pepel en 
Poeliersbedrijf de Hazendans aan de Heserstraat en bij het Theater 
a/h Vrijthof. 
Koningsdag woensdagochtend 27 april. Muzikale aanwezigheid van 
het volledig korps bij bezoek koningspaar aan Maastricht. 
Zondag 22 mei 14.00 uur Optreden van de Pie & Pow-kapel in 
Larisa (voorheen Klevarie).  
Hemelvaartsdag 26 mei 14.00 uur, Hemelvaartsdag. Optreden Pie & 
Pow-kapel in Scharwyerveld op Malberg. 

Verenigingsnieuws 
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Harmonie Kunst Door Oefening 
Op zondag 13 maart vond het eerste concert van de 
Maastrichtse Harmonie Kunst Door Oefening (KDO) 
plaats in de nieuwe Harmoniezaal aan de 
Romeinsebaan in Daalhof. Het publiek genoot de vele 
soorten muziek. Maar vooral de Radetzkymars, de 
Pink Panther muziek en de speciale uitvoering van een 
Super Sjoene Daag zorgden voor veel enthousiasme. Op Aswoensdag 
heeft de harmonie op een passende en sfeervolle manier afscheid 
genomen tijdens de crematieceremonie van haar ex voorzitter Jo 
Leenders. De komende tijd staat er weer veel te gebeuren. Op Goede 
Vrijdag 15 april doet de drumband mee aan de Kruusweeg (de 
jaarlijkse Kruiswegprocessie) door de binnenstad van Maastricht 
vanaf 19.30 uur. Geen muziek, maar wel tromgeroffel. Bij de 
Dodenherdenking op 4 mei zal KDO voor een passende muzikale 
opluistering zorgen. Volop muziek zal er zijn op zondagmiddag 12 
juni bij het concert op de Thermen. In het verleden vonden hier al 
enkele sfeervolle concerten plaats. Bij de drumband zijn enkele 
enthousiaste leerlingen aan de slag gegaan. Als je interesse hebt, 
met of zonder ervaring, om aan te sluiten, dan kan dat. Kom op 
vrijdagavond om 19.00 uur eens langs op de Romeinsebaan 295 
(voormalige gymzaal Fons Olterdissenschool). Wil je liever bij de 
harmonie? Dat kan natuurlijk ook. Kom dan op donderdagavond 
(vanaf 19.45 uur) even langs. 
Tevens gaat binnenkort onze kennismakingscursus weer van start. 
Je kunt gedurende zes weken kennismaken met (harmonie)muziek, 
de instrumenten horen, zien en proberen en samen muziek maken. 
Kijk gerust op de website of stuur een e-mail naar 
info@kunstdooroefening.nl voor meer informatie. 
 
 
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)  
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Pastoraal team 
Pastoor R. Schols:  ☏ 06-51586223, ����� 
pastoorreneschols@jpmaastricht.com 
Kapelaan Taison Titus: ☏ 06-51627758, ����� 
titustaison895@gmail.com 
Diaken Jos Valke: ����� diakenjos@gmail.com 

Diaken Kees Bekker: ☏ 06-54730903, 

�����diakenbekker@jpmaastricht.nl 
 
Catechiste 
Zuster Johanna, via parochiekantoor niet op dinsdag en vrijdag. 
 
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 23 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.  
 
 

Wie – Wat - Waar 
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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 
Deze heeft betrekking op de periode van zondag 29 mei t/m zondag 
10 juli 2022.  
 
Misintenties opgeven 
Misintenties en kopij voor de volgende editie uiterlijk 10 mei 
inleveren bij het parochiekantoor of per e-mail naar: 
����� admin.zuidwest@rkmaastricht.nl 

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




