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Jaargang 2 nr. 4  ✻  29 mei t/m 10 juli 2022 

 
Processies 

Wat zijn we blij dat de processies in Oud-Caberg en Wolder weer 
door kunnen gaan. Na twee jaar geen processies meer gehad te 
hebben, kunnen we weer. Voor de pastoor betekent het dat hij dit 
jaar voor het eerst de processie in Wolder mag gaan lopen, samen 
met de parochianen. Fijn dat het weer kan. Komt u ook, of wilt u 
misschien helpen? We zoeken in beide parochies mensen om deze 
traditie in stand te houden.  
 
Processie Oud-Caberg: 
In Oud-Caberg zal de processie dit jaar plaatsvinden op zondag 
19  juni. Wij beginnen met de mis om 10.00u in de kerk. De route 
van de processie is dit jaar: Kerk, Van Akenweg, Postbaan, 
rustaltaar bij Smeets, Brusselseweg, Papyrussingel, Van Akenweg 
tot kerk voor slotplechtigheid. Wij hopen dat men op de route de 
vlag wilt uithangen of voor versierselen zorgt bij het huis. Uiteraard 
kunt u meelopen en meebidden, maar het doet ook goed als mensen 
aan de kant meebidden of kijken naar de vele vrijwilligers die de 
mooie dingen van de kerk laten zien. Indien u mee wilt doen en iets 
mee wilt dragen dat kan natuurlijk ook. U kunt zich daar voor 
opgeven bij No Tillie of bij de pastoor. 
 
Processie Wolder 
In Wolder zal de processie dit jaar plaatsvinden op zondag 26 juni. 
Wij beginnen met de mis om 9.00u in de kerk. De route van de 
processie is dit jaar vanuit de kerk naar de Gustaaf 
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Coenegrachtstraat, Heukelommerweg, Redemptielaan en via de 
Pletzersstraat terug naar het kerkplein, waar de plechtige afsluiting 
plaatsvindt. Wij hopen dat men op de route de vlag wilt uithangen of 
voor versierselen zorgt bij het huis. Uiteraard kunt u meelopen en 
meebidden, maar het doet ook goed als mensen aan de kant 
meebidden of kijken naar de vele vrijwilligers die de mooie dingen 
van de kerk laten zien. Indien u mee wilt doen en iets mee wilt 
dragen dat kan natuurlijk ook. U kunt zich daarvoor opgeven bij Ed 
van Berlo of bij de pastoor. 
 
Kruisdagen Wolder 

Naast de processie kan ook weer een andere traditie doorgang 
vinden. Dat zijn de kruisdagen. Indien u dit leest voordat ze zijn, 
kunt u, nadat u dit leest, nog deelnemen. De kruisdagen zijn dit jaar 
op maandag 23 mei, dinsdag 24 mei en woensdag 25 mei. 
Traditioneel drie dagen voor Hemelvaart. Deze Kruisdagen zijn 
vroeger ontstaan om de gewassen in de weiden te zegenen. Nu willen 
we ook drie dagen lang bidden om de Oogst van God en dat velen tot 
geloof zullen komen in onze federatie. De kruisdagen beginnen op 
deze dagen om 6.30u met aansluitend om 7.00 uur een H.Mis 
 
 
Pastoor van de Berg 

Pastoor Andries van den Berg van onze buurtparochies H. Theresia 
en St Jozef is overleden op zondag 8 mei. Hij is 75 jaar geworden. 
Andries van den Berg werd op 28 oktober 1946 in Zwolle geboren. 
Hij koos op latere leeftijd voor het priesterschap en volgde zijn 
opleiding aan het grootseminarie Rolduc in Kerkrade. Op 5 juni 
1982 werd hij tot priester gewijd. Hij zou komende maand zijn 40-
jarig priesterfeest vieren.  Gepland was dat Van den Berg over 
enkele weken eervol ontslag zou krijgen als pastoor. Hij was 
voornemens zich daarna in Leiden te vestigen. Maar enkele weken 
geleden werd hij onverwacht in het ziekenhuis opgenomen. Daar is 
hij afgelopen zondag overleden.  
Voor parochianen, familie en allen die hem gekend hebben een grote 
schok. We verliezen een goede priester die altijd een luisterend oor 
had. Wij zullen hem missen. We hebben in onze kerken voor hem 
gebeden. Dat hij nu mag genieten van de eeuwige liefde en vrede bij 
God de Vader thuis. Alle parochianen, familie en vrienden wensen 
wij veel sterkte toe met het gemis.  
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ZONDAG 29 MEI 2022 

7e zondag van Pasen 
10.00 Wolder - H.Mis 
Eerste H. Communieviering 
Annie Paulisen 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 
 
MAANDAG 30 MEI 2022 

09.00 Daalhof - H.Mis 
Aansluitend Rozenkransgebed 
 
DINSDAG 31 MEI 2022 

18.40 Wolder – 
Rozenkransgebed 
19.00 Wolder 
 
WOENSDAG 1 JUNI 2022 

09.00  Malberg 
 
DONDERDAG  2 JUNI 2022  

Ziekencommunie  Wolder en Daalhof. 
09.00 Daalhof - H.Mis 
19.00 Malberg - H.Mis  
 
VRIJDAG 03 JUNI 2022   

Ziekencommunie  Malberg en Oud-Caberg 
09.00 Oud-Caberg – H.Mis 
19.00 Daalhof   Heilig Uur. 
 
ZONDAG 05 JUNI 2022   

HOOGFEEST VAN PINKSTEREN 
09.30 Wolder - H.Mis 
St.-Caeciliakoor 
Vandaag extra collecte voor de 
processie van Wolder 
 

 
 

Vic Bemelmans en Lie 
Bemelmans-Wijnands, Kitty 
Stevens-Henket (2e jrd) en 
wederzijdse ouders  zus Nettie en  
tant May Henket, Laurentius van 
Noppen en Anna van Noppen-
Nicolaes. 

Aansluitend koffie in de pastorie 
10.00 Malberg - H.Mis 
Harij Thomas (6-wkd) 

11.30 Daalhof - H.Mis 
organist: Eggie Prick 
Pastor Fons Tijssen (col). 

11.30 Oud-Caberg - H.Mis 
Ruth van Dam 
 

MAANDAG 06 JUNI 2022   

2E PINKSTERDAG 
10.00 Malberg – H.Mis 
11.30 Daalhof- H.Mis 
organist: Eggie Prick 
 
DINSDAG 07 JUNI 2022 

19.00 Wolder - H.Mis 
Voor de overledenen van de 
familie Crauwels-Wijts 
 
WOENSDAG 08 JUNI 2022 

09.00 Malberg - H.Mis 
 
DONDERDAG 09 JUNI 2022 

09.00 Daalhof - H.Mis 
19.00 Malberg - H.Mis 
 
VRIJDAG 10 JUNI 2022 

09.00 Oud-Caberg - H.Mis  
 
ZATERDAG 11 JUNI 2022 

18.30 Malberg- Life-Teen mis 
 
 
 
 

Liturgische vieringen 
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ZONDAG 12 JUNI 2022 

11e zondag van het jaar 
09.30 Wolder - H.Mis 
organist: Eggie Prick 
10.00 Malberg - H.Mis 
Organist Stef Grit 
11.30 Daalhof - H.Mis 
Organist Stef Grit 
11.30 Oud-Caberg - H.Mis  
met aansluitend Autozegening 
 
MAANDAG 13 JUNI 2022 

09.00 Daalhof - H.Mis 
 
DINSDAG 14 JUNI 2022 

19.00 Wolder - H.Mis 
 
WOENSDAG 15 JUNI 2022 

09.00 Malberg - H.Mis 
 
DONDERDAG 16 JUNI 2022 

09.00 Daalhof - H.Mis 
19.00 Malberg - H.Mis 
 
VRIJDAG 17 JUNI 2022 

09.00 Oud-Caberg - H.Mis 
 
ZONDAG 19 JUNI 2022 

SACRAMENTSDAG 
09.30 Wolder - H.Mis 
organist: Eggie Prick 
Ies Crijns-Haesen (col), overleden 
ouders Beurts-Smeets en 
kinderen. 

Aansluitend koffie in de pastorie 
10.00 Oud-Caberg - H.Mis  
Aansluitend Processie 
11.30 Daalhof - H.Mis 
Organist Stef Grit 
 

MAANDAG 20 JUNI 2022 

09.00 Daalhof - H.Mis 
 

DINSDAG 21 JUNI 2022 

19.00 Wolder - H.Mis 
Miet en Bèr  Bastiaens-
Castermans (col), ouders 
Hogenboom-Moors (jrd) en Celle 
Moors. 
 

WOENSDAG 22 JUNI 2022 

09.00 Malberg - H.Mis 
 
DONDERDAG 23 JUNI 2022 

09.00 Daalhof - H.Mis 
19.00 Malberg - H.Mis 
 
VRIJDAG 24 JUNI 2022 

09.00 Oud-Caberg - H.Mis 
14.00 Wolder    
Huwelijk Joëlle Geusens en 
Ronny Röthig. 
 
ZONDAG 26 JUNI 2022 

13e zondag door het jaar 

09.00 Wolder - H.Mis 

St.-Caeciliakoor 
Levende en overleden Zusters 

Ursulinen van de Romeinse Unie, 

overleden leden van het 

processiecomité: Ita Bastiaens-

Stevens, Jeu Nicolaes, Marij 

Paulissen-Tiebosch, Wain Rondas, 

Guus Schmeitz en Sjeng Vrijens, 

Aansluitend processie 

10.00 Malberg - H.Mis 

11.30 Daalhof - H.Mis 

11.30 Oud-Caberg - H.Mis 
Jaardienst Dee Mares-

v.Halen,Marie en Gerrit v.Halen-

Hag, Ruth van Dam 

 

MAANDAG 27 JUNI 2022 

09.00 Daalhof - H.Mis 
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DINSDAG 28 JUNI 2022 

19.00 Wolder - H.Mis 

 
WOENSDAG 29 JUNI 2022 

HOOGFEEST VAN DE 

HH.PETRUS EN PAULUS 

09.00 Malberg - H.Mis 

 
DONDERDAG 30 JUNI 2022 

Ziekencommunie  Wolder en 

Daalhof. 

09.00 Daalhof - H.Mis 

19.00 Malberg - H.Mis 

 
VRIJDAG 1 JULI 2022 

Ziekencommunie  Malberg en 

Oud-Caberg 

09.00 Oud-Caberg - H.Mis  

 
ZATERDAG 2 JULI 2022 

Patroonsfeest Harmonie Sint 

Petrus en Paulus 

19.00 Wolder-H.Mis 
Levende en overleden leden van de 

harmonie 

Mathieu  Kerkhofs en Josefien  

Kerkhofs-Castermans (jrd), 

Truus Kerkhofs-Haesen. 

 
ZONDAG 03 JULI 2022 

14e zondag door het jaar 
09.30 Wolder - H.Mis 
organist: Eggie Prick 
Harry Caubergh. 

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

11.30 Daalhof - H.Mis 
organist: Stef Grit 
11.30 Oud-Caberg - H.Mis 
Harrie en Annie Wahlen-Gijsen 
 

 

MAANDAG 04 JULI 2022 

09.00 Daalhof - H.Mis 
 
DINSDAG 05 JULI 2022 

19.00 Wolder 
Voor de overledenen van de familie 
Crauwels-Wijts. 
 

WOENSDAG 06 JULI 2022 

09.00 Malberg – H.Mis  
DONDERDAG 07 JULI 2022 

09.00 Daalhof - H.Mis 
19.00 Malberg - H.Mis  
 
VRIJDAG 08 JULI 

09.00 Oud-Caberg – H.Mis 
 
ZATERDAG 09 JULI 2022 

18.30 Malberg-Life-Teenmis 
 
ZONDAG 10 JULI 2022 

15e zondag door het jaar 
09.30 Wolder - H.Mis 
St.-Caeciliakoor 
Aansluitend koffie in de pastorie 
10.00 Malberg - H.Mis 
Organist Stef Grit 
11.30 Daalhof - H.Mis 
organist: Eggie Prick 
Helma Jalhay-van Mierlo 

11.30 Oud-Caberg - H.Mis 
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Gedoopt 

In Malberg hebben wij Jaxx Remmers en Caitlynn 
Vredebrecht en in Oud-Caberg hebben wij Stefano 
Gotwalt, Avelie van Aubel,Ruby Berkers, Klara van Os en 
Jazlynn Essers opgenomen in onze kerk.  

Wij wensen haar en haar ouders een mooie toekomst toe in Gods genade. 
 
Overleden 

Wij hebben in onze parochiefederatie gebeden voor de 
volgende overledenen: Oud-Caberg: Nico Dubislav 
` Malberg: Harij Thomas 

Wolder: Fons Castermans en Annie Bastiaens-Theunissen 
Mogen zij nu bij God de Vader thuis zijn. 
Wij wensen hun dierbaren veel sterkte. 

 

Communie 2022 

Dit jaar hebben 27 kinderen de Eerste Heilige Communie gedaan. 
 
Op zondag 8 mei in Malberg: 
Loïs Boom, Noé Brouns, Nevaya Demacker, Gitano Di Antonio, 
Francesco Perfetti,  Chivano Savelberg, Caitlynn Vredebregt, Ravi 
Knols, Joélla Servais, Sagis Leona 
 
Op zondag 22 mei in Wolder: 
Jade Geijselaers, Megan Watrin, Charlotte Royen, Senna van den 
Akker, Roan Boelen, Chayenna Boelen, Pie Kramer,  
Misiedajan Andujela, Lev Seegers, Kyana Voorst 
 
Op zondag 22 mei in Malberg: 
Djavino Koopman 
 
Op zondag 29 mei in Wolder: 
Rix Coenen, Maxim Duchateau,  Jonas Goessens, Jeannot 
Kerckhoffs, Jayden van Rijsewijk , Lars Wijnants. 
 
Wij wensen alle kinderen proficiat en hopen dat Jezus echt jullie 
leven mag verrijken. Bedankt voor de kinderen die zich hebben 
opgeven om misdienaar te worden. We hebben jullie hard nodig.  
 

Parochieberichten 
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Communie 2023 
Op Donderdag 2 juni om 20:00 uur organiseren onze parochie 
federaties een informatieavond voor alle ouders uit groep 3 die 
voornemens zijn om hun kind de Eerste Heilige Communie te laten 
ontvangen in mei 2023. Omdat wij een gezamenlijke voorbereiding 
hebben voor de communie van de kinderen in bijna heel Maastricht 
West wordt de informatieavond gehouden in de St. Annakerk, Via 
Regia 100. De communieviering in 2023 wordt in mei gehouden in 
de kerken HH. Petrus en Paulus (Wolder), St Anna (Brusselsepoort) 
en Vier Evangelisten (Malberg).  
Het voorbereidingstraject is een onderdeel van het totale catechese 
project binnen onze parochie federaties. Wij willen u hier graag over 
informeren. Wij hopen natuurlijk dat er veel kinderen zijn die de 
Eerste Heilige Communie willen ontvangen. Om zicht te hebben op 
het aantal ouders willen wij u vragen om zich vooraf aan te melden, 
liefst voor woensdag 25 mei. Dat kan via het volgend emailadres: 
secretariaatmalberg@jpmaastricht.nl. 
 
Bedevaart naar Meersen 
Op woensdag 22 juni is de dag van Maastricht in Meerssen tijdens 
het sacramentsoctaaf. In Meerssen is een sacramentswonder 
geweest gebeurd. De verering van het Heilig Sacrament is gebaseerd 
op een sacraments-wonder in 1222, dat bij een brand in 1465 werd 
'bevestigd'. In 1465 werd de kerk door huurlingen van de heer van 
Borgharen in brand gestoken, waarbij zich het tweede 
sacramentswonder voltrok. Een jonge boer zag, terwijl hij aan het 
ploegen was, de brand, snelde naar de kerk, haalde het H. 
Sacrament ongeschonden uit de kerk en kon het zo overhandigen 
aan de pastoor. Toen hij terugkwam op het land bleek, dat een engel 
van God de akker voor hem had verder geploegd.  
Wij willen graag op bedevaart naar Meerssen. Indien u wilt kunt u 
meegaan. Een eerste ploeg gaat met de fiets vanuit de St. Servaas 
naar Meersen. Zij vertrekken om 17.30u en zullen dan naar de St 
Jozefkerk fietsen in Meersen West. Hier kunnen dan om 18.45u de 
mensen die niet met de fiets kunnen of willen zich aansluiten. Wij 
zullen onze weg dan te voet samen vervolgen naar de Basiliek in 
Meerssen. Hier zullen wij dan gezamenlijk om 19.30u de H. Mis 
vieren. Wij hopen op een grote deelname. 
 
SchuldHulpMaatje  
Wij zijn benaderd door de stichting Schuldhulpmaatje. Het 
kerkbestuur heeft besloten dat wij ons graag hierbij aansluiten. De 
problematiek is helaas een feit, ook in onze federatie. Als kerk 
hebben wij de plicht er te zijn voor mensen die in nood zijn. Dit 
project sluit hier goed op aan. Het doel van SchuldHulpMaatje is 
erop gericht om mensen met (dreigende) schulden vroegtijdig te 
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bereiken en hulp te bieden via internet en met getrainde 
vrijwilligers, die deskundig en op persoonlijke wijze kunnen helpen 
naar een schuldenvrij leven. Begeleiding in gedragsverandering en 
financiële zelfredzaamheid staan daarbij centraal. Naastenliefde is 
de basis en het evangelie onze inspiratiebron. Dat betekent dat elk 
mens aandacht en (zo nodig) zorg en ondersteuning verdient. Met 
onze SchuldHulpMaatje aanpak willen we een structurele bijdrage 
leveren aan het oplossen van de toenemende schuldenproblematiek. 
Deze aanpak, die aanvullend is op de reguliere schuldhulpverlening, 
is gebaseerd op samenwerking met overheden en maatschappelijke 
organisaties. Hiermee versterken wij de diaconale inzet van kerken, 
christelijke geloofsgemeenschappen en organisaties. Samen lukt ‘t ! 
 Om dit probleem ook echt samen aan te kunnen pakken, 
moeten wij een beroep doen op u. Heeft u hart voor mensen die deze 
hulp nodig hebben. Wij zoeken voor al eerst een groep mensen die 
zich willen inspannen in een werkgroep, om te kijken of dit project 
praktisch  kan worden opgestart. Deze werkgroep zal in 
samenwerking met de professionele hulp van deze stichting de basis 
leggen om dit project tot een succes te laten worden. Heeft u 
interesse om in deze werkgroep zitting te hebben, dan kunt u zich 
graag aanmelden bij de pastoor: pastoor@jpmaastricht.nl. 
Het project is ook in samenwerking met andere kerken in 
Maastricht. U zult dus niet alleen staan. Zoals gezegd: samen lukt ‘t! 
 
Kroetwusj  
Op 15 augustus vieren wij het feest van Maria-Ten-Hemel-
Opneming. Op deze dag wordt herdacht dat Maria na haar dood met 
lichaam en ziel door God in de hemel werd opgenomen. Als moeder 
van Jezus Christus is zij de moeder van alle gelovigen. Maria vervult 
in de kerk drie belangrijke taken: ze is de weg naar de kern van het 
Christelijke geloof, naar Jezus dus, daarnaast helpt ze de gelovigen 
om trouw te zijn aan hetgeen hun geloof van ze vraagt en tenslotte 
schenkt ze troost in het lijden. Het feest van Maria-Ten-Hemel-
Opneming ontstond in het oosten en werd in de 7e eeuw door de 
kerk in Rome overgenomen. Het zegenen van de Kroedwusj, een 
bosje (wusj) van kruiden (kroed) gebeurt in vele Limburgse dorpen 
jaarlijks op dezelfde dag. De Kroedwusj is een boeket met zeven 
veldkruiden die de bezitter ervan moest beschermen tegen allerlei 
onheil, zoals het inslaan van de bliksem. Ook werden de kruiden 
gebruikt als geneesmiddel voor mens en dier. Traditioneel worden de 
kruiden dus gezegend op 15 augustus. Daarnaast kunnen er 
plaatselijk ook andere gebruiken zijn. In onze federatie zal de 
zegening traditioneel daarom plaatsvinden bij de kapel in het 
Lanaker Veld in Oud-Caberg op de vrijdag voor 15 augustus. Dat zal 
dit jaar dus op vrijdag 12 augustus zijn. We beginnen dan om 
19.00u met een bidtocht vanuit de kerk en lopen naar de kapel, 
aansluitend zal er dan een H. Mis plaatvinden. In Wolder zal dit 
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gebeuren op de dag zelf, dus op maandag 15 augustus om 19.00u in 
de kerk. Alleen op deze plaatsen wordt de kroetwusj gezegend. Wilt 
u er zeker van zijn dat u dit jaar een bosje kroetwusj heeft, dient u 
dus naar een van deze diensten te gaan. Ze worden dus niet 
gezegend in de kerken van Malberg en Daalhof. Dit omdat we niet 
zeker weten of we genoeg kroetwusj zullen hebben voor deze kerken 
en dat zoals u hierboven hebt kunnen lezen de zegening aan een 
vasten dag is verbonden. 
 
Renhuis de kerkmuis 
Hallo, hier ben ik dan weer. Renhuis de kerkmuis. Ik hoorde dat de 
pastoor het heeft gehad over een processie. Ik dacht bij mijzelf wat is 
dat nu weer. Pro En ces en sie. Lijkt wel Spaans. Ik heb dat wel eens 
horen zeggen door mijn tante die daar nu woont. Ik weet niet waar 
ze het over heeft als ze Spaans spreekt, maar ze neemt altijd 
sinaasappels mee en dat vind in lekker. 
Ik ben maar weer eens naar mijn oom aan de Maas gegaan. Die 
vertelde mij dat het geen Spaans was, maar gewoon Nederlands. 
Een processie is een soort optocht waar mensen samen een 
bepaalde route lopen. Bij een carnavalsoptocht lopen alle mensen 
verkleed en zingen ze carnavalsliedjes. Bij een processie is dat heel 
anders, daarom heet het geen optocht, maar processie. Hier ga je 
mee om te bidden. Alles is gericht op Jezus, die ook mee gaat. De 
pastoor heeft een monstrans in zijn handen, met daar midden in 
een Hostie. Dat is Jezus. Jezus komt op het einde aan. Daarvoor zie 
allerlei groepen die iets uitbeelden wat met Jezus te maken heeft of 
ze dragen een beeld van een Heilige uit de kerk. Nu heeft de pastoor 
gezegd dat de processie in Oud-Caberg op zondag 19 juni zal zijn en 
in Wolder op 26 juni. Je kunt meelopen of komen kijken. Ik heb de 
pastoor ook horen zeggen dat de communicantjes ook mogen 
meelopen. Ze mogen dan nog een keer de mooie kleren aan doen die 
ze ook bij de communie aan hebben gehad. Nou ik ga zeker kijken. 
Als jij er dan ook bent, misschien zie je me. Zeg dan maar hallo. Tot 
ziens, 
Renhuis de kerkmuis.  
 
Gevraagd 
Wenskaarten en/of kaarten die hergebruikt kunnen worden voor  
jarigen, zieken en ouderen. 
Graag inleveren bij het parochiesecretariaat. Met dank bij voorbaat 
 
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 evenals houdbare 
producten. 
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Harmonie Wilhelmina  
Zondag  29 mei zal Harmonie Wilhelmina de 
communie-kinderen begeleiden naar de kerk van 
Wolder.  
Vrijdag 17 juni om 20.00 uur geeft Harmonie 
Wilhelmina samen met een "gast" muziekvereniging een concert in 
de Harmoniezaal. 
Vrijdag 8 juli om 19.00 uur geeft het Opleidingsorkest samen met de 
Blazerklas een concert in de harmoniezaal. 
 
 
Harmonie Sint-Petrus en Paulus  
De Greune laten zich weer zien en horen in 
Wolder 
De Greune hebben in de coronatijd niet helemaal 
stilgezeten, maar in Wolder zelf hebben we ons al die tijd amper 
kunnen laten zien en horen. Daar komt  zaterdag 4 juni a.s. een 
einde aan.  
Om 19.00 uur vinden er op drie plaatsen in het dorp korte 
concerten plaats: 
- De jeugddrumband treedt op voor Kapsalon Mimi aan het Mgr. 

Vranckenplein 9. 
- De jeugdharmonie speelt op de binnenplaats van de familie 

Hogenboom aan de Pletzersstraat 23. 
- De Pie & Pow-kapel concerteert op het erf van de familie Haesen 

aan de Pletzersstraat 8. 
De harmonie zelf vertrekt rond 19.30 uur vanaf onze zaal voor een 
rondgang langs de concertlocaties. De diverse geledingen sluiten 
zich dan na hun concert bij de harmonie aan en gezamenlijk lopen 
we terug naar onze zaal. 
De harmonie trekt deze keer niet in uniform rond, want bij 
terugkomst in de zaal staat er voor jong en oud nog een feestavond 
op het programma. Een bekende dj zal de avond muzikaal omlijsten, 
waarop uiteraard heel Wolder en omstreken van harte welkom zijn. 
Verdere activiteiten: 
Woensdag 8 juni 19.00 uur Uitvoering Muzieksprookje door 
jeugdharmonie in eigen zaal. 
Zaterdag 11 juni 14.00 uur Optreden Pie & Pow-kapel in Campagne. 
Iedereen welkom. 
Zaterdag 18 juni 18.00 uur Deelname drumband aan Peeltoernooi 
in Meijel 
Zondag 26 juni Deelname volledig korps aan Sacramentsprocessie 
Wolder 
Zondag 3 juli Patroonsfeest met om 9.30 uur muzikale opluistering 
H. Mis in Wolder. Aansluitend koffietafel en huldiging van de 
jubilarissen. 
 

Verenigingsnieuws 
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Harmonie Kunst Door Oefening 
Op zondag 12 juni is iedereen vanaf 14.30 uur van harte 
welkom bij het concert van Harmonie Kunst Door Oefening 
op het Thermenplein in het centrum van Maastricht. 
Toegang is gratis. Laat u verrassen door een gevarieerd 
programma met voor elk wat wils. Van harte aanbevolen. 
 
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.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 
 

Wie – Wat - Waar 
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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 
Deze heeft betrekking op de periode van zo 10 juli  t/m zo 4 
september 
 
Misintenties opgeven 
Misintenties en kopij voor de volgende editie uiterlijk 21 juni 
inleveren bij het parochiekantoor of per e-mail naar: 
����� admin.zuidwest@rkmaastricht.nl 
����� parochiecluster.maastrichtwest@gmail.com 


