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Jaargang 2 nr. 5  ✻  10 juli t/m 4 september 2022 
 
Nieuwe benoeming van onze kapelaan 
 

 
Afscheidsmis 11 september 9.30u in Wolder 
Aansluitend receptie in Parochiehuis Wolder 
 
Kapelaan Titus zal ons gaan verlaten. De bisschop heeft hem gevraagd om 
een nieuwe benoeming te aanvaarden. Hij zal daarom ons gaan verlaten om 
te gaan werken in Heerlen. Hier wordt hij kapelaan van zeven parochies. Hij 
zal hier Deken Bouman bij gaan staan. Het doet mij pijn in het hart dat hij 
ons gaat verlaten. Ik heb altijd goed met hem kunnen samenwerken en hij 
paste heel goed in ons team. Ik denk dat ik niet alleen dat gevoel heb maar 
dat ik mag spreken namens onze hele parochiegemeenschap. Wij zullen 
hem missen. Kapelaan Titus is in 2019 bij ons begonnen als diaken in 2020 
is hij tot priester gewijd en sindsdien gaat hij in veel missen voor. Veel 
families heeft hij begeleid in hun afscheid van hun dierbare en vele 
communicantjes hebben les van hem gehad. De kapelaan heeft daarnaast 
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veel mensen in onze federatie bezocht. Wij willen onze kapelaan veel succes 
toewensen op zijn nieuwe plaats. Natuurlijk willen hem niet zomaar laten 
gaan. Daarom zal er een afscheidsmis plaatsvinden in de kerk van Wolder 
op zondag 11 september om 9.30 uur. Op deze zondag zal er verder  in geen 
van de kerken in onze federatie een H. Mis zijn. Na de H.Mis in Wolder zal 
er in het parochiehuis een receptie plaatsvinden, waar u de kapelaan de 
hand kunt drukken. Wij hopen dat we hem een mooie dag kunnen 
bezorgen. U bent allen van harte uitgenodigd.  
 
Het Bisdom heeft Vincent Kumar gevraagd kapelaan Titus op te volgen. Hij 
zal zijn werkzaamheden in onze federatie in oktober starten, maar eerst 
wordt hij in India in augustus tot diaken gewijd. 
 
Vakantieperiode 
In de vakantie periode zullen wij de 
mistijden moeten aanpassen zodat 
één priester de H. Missen kan doen. 
De andere priester is dan vrij om op 
vakantie te kunnen gaan. Dit 
betekent dat de H.Mis in Wolder vanaf zaterdag 23 juli tot en met 
zaterdag 3 september op zaterdag om 19.00u zal zijn. Wij hopen op uw 
begrip en flexibiliteit hierin. Voor de H.Missen in Daalhof en Oud-Caberg om 
11.30u geldt dat er voor een van beide missen naar een vervanger wordt 
gezocht. Mocht deze niet gevonden worden, dan zal er een Woord- en 
Communieviering door de diaken worden gedaan.  
 
 
 
Nieuw  mailadres 

Wij hebben nu een mooie website voor onze parochiefederatie. 
Het adres is www.jpmaastricht.nl.   Daaraan gekoppeld  zijn er 
ook mailadressen aangemaakt. Dat betekent dat je bijvoorbeeld 
de pastoor kunt mailen onder het aders 

pastoor@jpmaastricht.nl  of de kapelaan onder kapelaan@jpmaasricht.nl  
Ook het secretariaat kunt u met een ander mailadres bekijken. Wilt u 
daarom in de colofon van de nieuwsbrief bekijken hoe de mailadressen  zijn 
veranderd en deze ook aanpassen in uw adressenlijst. 
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ZATERDAG 9 JULI 2022 
18.30 Malberg - H.Vormsel 
Life-Teen en Life night 
 
ZONDAG 10 JULI 2022 
15e zondag door het jaar 
09.30 Wolder - H.Mis 
St.-Caeciliakoor 
Aansluitend koffie in de pastorie 
Corry Bastiaens-Paulissen ( col) 

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 
 Nico Dubislav 

 
MAANDAG 11 JULI 2022 
09.00 Daalhof - H.Mis 
 
DINSDAG 12 JULI 2022 
19.00 Wolder - H.Mis 
 
WOENSDAG 13 JULI 2022 
09.00 Malberg – H.Mis  
 
DONDERDAG 14 JULI 2022 
09.00 Daalhof - H.Mis 
19.00 Malberg - H.Mis  
 
VRIJDAG 15 JULI 2022 
09.00 Oud-Caberg – H.Mis 
 
ZATERDAG 16 JULI 2022 
13.00 Wolder - Huwelijk Sylvia 
Vrancken en Perry van den Broek 
 
 
 

 
 

 
ZONDAG 17 JULI 2022 
16e zondag door het jaar 
09.30  Wolder - H. Mis 
Organist: Eggie Prick 
10.00 Malberg - H.Mis 
11.30 Daalhof - H.Mis 
Organist: Pierre Willems 
11.30 Oud-Caberg - H.Mis 
 
MAANDAG 18 JULI 2022 
09.00 Daalhof - H.Mis 
 
DINSDAG 19 JULI 2022 
19.00 Wolder - H.Mis 
 
WOENSDAG 20 JULI 2022 
09.00 Malberg – H.Mis  
 
DONDERDAG 21 JULI 2022 
09.00 Daalhof - H.Mis 
19.00 Malberg - H.Mis  
 
VRIJDAG 22 JULI 2022 
09.00 Oud-Caberg – H.Mis 
 
ZATERDAG 23 JULI 2022 
19.00 Wolder - H.Mis 
Organist Stef Grit 
Ies Crijns-Haesen, Vic en Lie 
Bemelmans- Wijnands, Jean Telg 
(verjaardag) 
 

ZONDAG 24 JULI 2022 
17e zondag door het jaar 
10.00 Malberg - H.Mis 
11.30 Daalhof - H.Mis 
Organist: Eggie Prick 
11.30 Oud-Caberg - H.Mis 
Annie Smeets-Overhof bgv 
trouwdag ,en verjaardag zoon 
Patrick, en ouders Nico Dubislav 

 
MAANDAG 25 JULI 2022 
09.00 Daalhof - H.Mis 

Liturgische vieringen 
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DINSDAG 26 JULI 2022 
19.00 Wolder - H.Mis 
 
WOENSDAG 27 JULI 2022 
09.00 Malberg – H.Mis  
 
DONDERDAG 28 JULI 2022 
09.00 Daalhof - H.Mis 
19.00 Malberg - H.Mis  
 
VRIJDAG 29 JULI 2022 
09.00 Oud-Caberg – H.Mis 
 
ZATERDAG 30 JULI 2022 
19.00 Wolder - H.Mis 
Organist Stef Grit 
 
ZONDAG 31 JULI 2022 
18e zondag door het jaar 
10.00 Malberg - H.Mis 
11.30 Daalhof - H.Mis 
Organist: Eggie Prick 
Jacques Jamin 

11.30 Oud-Caberg - H.Mis 
 
MAANDAG 1 AUGUSTUS 2022 
09.00 Daalhof - H.Mis 
 
DINSDAG 2 AUGUSTUS 2022 
19.00 Wolder - H.Mis 
Overledenen van de familie 
Crauwels- Wijts 

 
WOENSDAG 3 AUGUSTUS 2022 
09.00 Malberg – H.Mis  
 
DONDERDAG 4 AUGUSTUS 2022 
Ziekencommunie Wolder - Daalhof 
09.00 Daalhof - H.Mis 
19.00 Malberg - H.Mis  
 
 
 

VRIJDAG 5 AUGUSTUS 2022 
Ziekencommunie Oud-Caberg - Malberg 
09.00 Oud-Caberg - H.Mis 
19.00 Daalhof  - Heilig Uur 
 
ZATERDAG 6 AUGUSTUS 2022 
19.00 Wolder - H.Mis 
Organist: Eggie Prick 
 
ZONDAG 7 AUGUSTUS 2022 
19e zondag door het jaar 
10.00 Malberg - H.Mis 
Organist: Stef Grit 
11.30 Daalhof - H.Mis 
Organist Stef Grit 
11.30 Oud-Caberg - H.Mis 
 Nico Dubislav 
 
MAANDAG 8 AUGUSTUS 2022 
09.00 Daalhof - H.Mis 
 
DINSDAG 9 AUGUSTUS 2022 
19.00 Wolder - H.Mis 
 
WOENSDAG 10 AUGUSTUS 2022 
09.00 Malberg – H.Mis  
 
DONDERDAG 11 AUGUSTUS 2022 
09.00 Daalhof - H.Mis 
19.00 Malberg - H.Mis  
 
VRIJDAG 12 AUGUSTUS 2022 
19.00 Oud-Caberg – Bidtocht naar 
Kapel in ‘t Veld met aansluitend H.Mis 
en zegening van ‘t Kroedwesj. 
 
ZATERDAG 13 AUGUSTUS 2022 
19.00 Wolder - H.Mis 
Organist Stef Grit 
Pascal Beurts en familie (jrd) 
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ZONDAG 14 AUGUSTUS 2022 
20e zondag door het jaar 
10.00 Malberg - H.Mis met uitdelen 
Kruidwösj 
11.30 Daalhof - H.Mis 
Organist: Eggie Prick 
11.30 Oud-Caberg - H.Mis 
Miet Janssen-Leenders, Emmy 
Montulet-Starren (6-wkd). 

 
MAANDAG 15 AUGUSTUS 2022 
Hoogfeest Maria ten Hemelopneming 
09.00 Daalhof   GEEN H. Mis 
19.00 Wolder – H.Mis op het plein 
voor de kerk met zegening 
Kroedwösj en St.-Caeciliakoor 
aansluitend koffiedrinken 
Jan Rutten (verj), Corry Bastiaens( 
(col), ouders Neven Vrancken en 
dochter Rinie ( jrd). 

 
DINSDAG 16 AUGUSTUS 2022 
19.00 Wolder - H.Mis 
 
WOENSDAG 17 AUGUSTUS 2022 
09.00 Malberg – H.Mis  
 
DONDERDAG 18 AUGUSTUS 2022 
09.00 Daalhof - H.Mis 
19.00 Malberg - H.Mis  
 
VRIJDAG 19 AUGUSTUS 2022 
09.00 Oud-Caberg – H.Mis 
 
ZATERDAG 20 AUGUSTUS 2022 
19.00 Wolder - H.Mis 
Organist Stef Grit 
Ies  Crijns- Haesen 
 
 
 
 
 
 

ZONDAG 21 AUGUSTUS 2022 
21e zondag door het jaar 
10.00 Malberg - H.Mis 
11.30 Daalhof - H.Mis 
Organist: Eggie Prick 
11.30 Oud-Caberg - H.Mis 
 Nico Dubislav 

 
MAANDAG 22 AUGUSTUS 2022 
09.00 Daalhof - H.Mis 
 
DINSDAG 23 AUGUSTUS 2022 
19.00 Wolder - H.Mis 
 
WOENSDAG 24 AUGUSTUS 2022 
09.00 Malberg – H.Mis  
 
DONDERDAG 25 AUGUSTUS 2022 
09.00 Daalhof - H.Mis 
19.00 Malberg - H.Mis  
 
VRIJDAG 26 AUGUSTUS 2022 
09.00 Oud-Caberg – H.Mis 
 
ZATERDAG 27 AUGUSTUS 2022 
19.00 Wolder - H.Mis 
Organist Stef Grit 
 
ZONDAG 28 AUGUSTUS 2022 
22e zondag door het jaar 
10.00 Malberg - H.Mis 
11.30 Daalhof - H.Mis 
Organist: Eggie Prick 
11.30 Oud-Caberg - H.Mis 
 
MAANDAG 29 AUGUSTUS 2022 
09.00 Daalhof - H.Mis 
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DINSDAG 30 AUGUSTUS 2022 
19.00 Wolder - H.Mis 
 
WOENSDAG 31 AUGUSTUS 2022 
09.00 Malberg – H.Mis  
 
DONDERDAG 1 SEPTEMBER 2022 
Ziekencommunie Wolder - Daalhof 
09.00 Daalhof - H.Mis 
 
19.00 Malberg - H.Mis  
 
VRIJDAG 2 SEPTEMBER 2022 
Ziekencommunie Oud-Caberg - Malberg 
09.00 Oud-Caberg – H.Mis 
19.00 Daalhof - Heilig Uur 

ZATERDAG 3 SEPTEMBER 2022 
19.00 Wolder - H.Mis 
Organist Stef Grit 
 
ZONDAG 4 SEPTEMBER 2022 
23e zondag door het jaar 
10.00 Malberg - H.Mis met 
aansluitend koffiedrinken 
11.30 Daalhof – Kinderwoorddienst 
met aansluitend koffiedrinken 
Organist: Eggie Prick 
11.30 Oud-Caberg - H.Mis met 
aansluitend koffiedrinken 
Angela Vrancken-v.d.Heijden 

 

 
 
 
Gedoopt 
Op 27-05-2022 hebben wij Menno Franssen en Sem 
Buckers  in Oud-Caberg opgenomen in onze kerk.  
Wij wensen haar en haar ouders een mooie toekomst toe in Gods genade. 
 
Huwelijken 
Oud-Caberg 27-05-2022: Anita Reneerkens en Maurice Ramakers 
Wolder 24-06-2022: Joëlle Geusens en Ronny Rötig 
Huwelijke in de planning: 
Wolder 16-07-2022 13.00u  in Wolder:  Silva Vranken en Perry van den 
Broek 
 
Overleden 
Wij hebben in onze parochiefederatie gebeden voor de volgende overledenen: 
† 27-05-2022 Tiny Stevens (Oud-Caberg) 
† 29-05-2022 Boetje Schilder (Oud-Caberg) 
† 13-06-2022 Madeleine Jonkers-Feij (Oud-Caberg) 
† 29-06-2022 Emmy Montulet-Starren (Wolder) 
† 29-06-2022 Pastoor Rick van den Berg (Oud-Caberg) 
Mogen zij nu bij God de Vader thuis zijn. 
Wij wensen hun dierbaren veel sterkte.

Parochieberichten 
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We kijken terug op twee mooie processies. 
Dank aan allen die het mogelijk maakten. 

 
Oud-Caberg 19 juni 2022 
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In beide parochies is de reliek van onze patroonheilige meegegaan.  
Hij staat nu in de Johannes Paulus II kapel in de kerk van Oud-Caberg.  
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Wolder 26 juni 2022 
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Na afloop van de processie in Wolder werd 
de medaille van verdiensten uitgereikt aan 
Erik Lamkin voor zijn jarenlange inzet in 
onze parochie.  
 

Erik van harte gefeliciteerd. 
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Renhuis de kerkmuis 
Hallo hier ben ik dan weer. Renhuis de 
kerkmuis. Het is binnenkort vakantie. 
Dan hoef je niet meer iedere dag naar 
school. Veel mensen gaan dan de stad uit 
om ergens anders iets moois te zien of 
daar goed uit te rusten. Ik hoorde de 
pastoor zeggen dat de kapelaan dat ook 
doet, onze stad verlaten, maar dat hij dan niet meer terug komt. Dat doen 
de mensen wel namelijk. Waarom komt de kapelaan dan niet meer terug. Is 
hij boos of is het niet leuk bij ons? Ik wist het niet meer, dus ging ik maar 
weer naar mijn oom aan de Maas. 
Mijn oom vertelde dat de kapelaan een priester is Een priester wordt gewijd 
door een bisschop. Die is de baas van heel veel kerken bij elkaar. In ons 
bisdom is dat van alle katholieke kerken in Limburg. De bisschop vraag bij 
de wijding aan de priester of hij hem wilt gehoorzamen in de toekomst. De 
priester zegt dan bewust  ja. De bisschop zegt dit omdat hij  door Jezus is 
gevraagd goed te zorgen voor de priester. Ook is de bisschop door Jezus 
gevraagd om zijn priesters een goede plaats te geven. Dus nu heeft deze 
bisschop gevraagd aan onze kapelaan om naar ergens anders te gaan, naar 
een andere parochie. Dat doet de kapelaan omdat de bisschop hem dat 
vraagt. Eigenlijk gehoorzaamt de kapelaan dan de bisschop, die dit weer 
namens Jezus doet. Dus de kapelaan gaat doen wat Jezus van hem vraagt. 
Nou ik wens hem dan veel succes toe. Ik hoorde de pastoor ook zeggen dat 
er van de kapelaan afscheid wordt genomen. Dat is zondag 11 september in 
de mis in Wolder om 9.30u. Kom jij ook? Ik zal er in ieder geval zijn. 
Misschien ga ik wel naar Heerlen op vakantie, daar gaat de kapelaan 
namelijk wonen. Kan ik hem bezoeken. Dus kapelaan als u een muisje ziet 
in uw nieuwe huis, wilt u dan goedendag zeggen. Dat ben ik dan. 
Nu tot ziens dan maar weer en tot de volgende keer 
Renhuis de Kerkmuis. 
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Bedevaart naar Kevelaer   
Dit jaar gaan we op woensdag 14 September 2022 als parochie weer naar 
Kevelaer. We gaan weer samen op weg naar Maria. 
In Kevelaer vereren we Maria, de Moeder van God, als 
“Troosteres der bedroefden”. Telkens weer mogen we als 
pelgrims in Kevelaer geraakt worden door Maria. Het 
kleine bedevaartprentje in de kapel maakt ons ervan 
bewust dat we alles bij Maria mogen neerleggen, bij haar 
vinden we houvast en sterkte, bij haar wordt onze ziel 
getroost.  
Het is niet zo dat Maria hier is verschenen, maar toch 
heeft ze een bijzonder plaats gekregen in deze bijzondere 
stad. Sinds 1642 staat in Kevelaer een kapel, waarin prentje van Maria de 
Troosteres der Bedroefden centraal staat, als focuspunt voor de verering van 
Maria. In dat jaar 1642 werd aan de vrouw van de marskramer Hendrick 
Busman (1607-1649) een prentje te koop aangeboden. In een droom kreeg 
Hendrick Busman de opdracht om een kapelletje te bouwen voor Maria en 
hier het prentje voor het publiek toegankelijk te maken. Hij gaf hieraan 
gehoor en op 1 juni 1642 begon hij met het bouwen van deze kapel 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.  Op het pleintje 
staan nu twee kerken en een kapelletje. In 1645-1647 werd een 
bedevaartskerk gebouwd, de huidige Kaarsenkapel. In 1654 werd om de 
bidzuil een barokke koepelkapel gebouwd, de genadekapel. De grote 
Mariabasiliek verrees in de 19e eeuw en werd in 1923 tot basiliek verheven. 
Programma in Kevelaer: 
• 11.00u   H. Mis 
• 12.00u   Warme Maaltijd in Priesterhuis 
• 13.15u   Kleine kruisweg 
• 13:45u   Grote kruisweg 
• Aansluitend Vrije tijd 
• 16.00u   Lof 
• 17.00u   Vertrek naar Maastricht 
Kosten: € 35,00     inclusief warm middagmaal.  
Aanmelden kan tot 29 augustus. In de kerken liggen vanaf eind juli de 
aanmeldformulieren. U kunt het ingevulde strookje en het bedrag afgeven 
bij de parochiesecretariaten te Malberg en Daalhof. 
Vertrek: Kerk Daalhof om 8:30 uur, kerk Oud Caberg om 8:45 uur. 
Terug in Maastricht: +/- 18:45  uur 
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Vastenactie 2022 voor de Oekraïne 
Een gemeenschap helpt elkaar, maar ook anderen. 
En dat heeft u gedaan! 
Dit jaar heeft onze Parochiefederatie besloten om 
de Vastenactie in het teken te stellen van hulp aan 
de bevolking van Oekraïne. De oorlog is begonnen 
op 24 februari en duurt nog steeds voort. De slachtoffers onder de burgers 
blijven vallen en de nood was en is hoog. Op veel verschillende manieren is 
er al hulp geboden door u, de parochianen. Er zijn goederen ingezameld 
naar de grens gebracht, waar ze zijn overhandigd aan de hulpdiensten in 
Oekraïne. De communicantjes hebben een deel van hun cadeaugeld gegeven 
voor hulp aan de bevolking van Oekraïne. En niet te vergeten u allemaal. 
Naast de steun die u ongetwijfeld via andere kanalen ook gegeven hebt, is er 
in de vasten periode door u allemaal een heel mooi bedrag bijeengebracht 
voor steun aan de bevolking aldaar. Inclusief de bijdrage van de 
communicantjes heeft onze federatie het mooie bedrag van:  € 2.304,00  
bijeengebracht. 
Wij als pastoraal team en bestuur van onze Parochiefederatie Johannes 
Paulus II willen u van harte bedanken voor dit bedrag.  
Wij gaan ervoor zorgen dat het op de juiste plaats terecht komt. 
Nogmaals dank! 
Diaken Kees Bekker 
 
Parochiesecretariaat Daalhof is gesloten van 25 juli t/m 5 augustus 
Tijdens de openingstijden van het Parochiesecretariaat is de kerk in 
Daalhof open voor het opsteken van een kaarsje of stil gebed 
Wenskaarten en/of kaarten die hergebruikt kunnen worden voor  
jarigen, zieken en ouderen zijn heel welkom. 
Graag inleveren bij het parochiesecretariaat.  
Fijn dat we al mooie kaarten hebben binnen gekregen. Hartelijk dank 
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Harmonie Wilhelmina  
Na de zomervakantie starten er verschillende 
muziekcursussen bij Harmonie Wilhelmina Wolder voor 
(klein)kinderen in groep 1, 2 en 3. Het betreft de volgende 
muziekcursussen: 
Muziekregenboog: voor (klein)kinderen uit de groepen 1 en 2. Deze cursus 
betreft 10 lessen van 45 minuten voor €55,- startend op 14 september en 
duurt van 15.30 tot 16.15 uur. Aanmelden kan tot uiterlijk 31 augustus. 
Muziekmaatjes: voor (klein)kinderen uit groep 3. Deze cursus betreft 10 
lessen van 45 minuten voor €55,- startend op 14 september en duurt van 
16.30 tot 17.15 uur. Aanmelden kan tot uiterlijk 31 augustus. 
Muziek ABC: voor (klein)kinderen vanaf groep 3. Deze cursus start op 14 
september en loopt door tot aan de carnavalsvakantie. Iedere woensdag is er 
les van 14.15 tot 15.00 uur voor €17,50 per maand. Aanmelden kan tot 
uiterlijk 31 augustus. 
Via opleiding@harmoniewilhelmina.nl kan er aangemeld worden voor de 
cursussen. 
 
Harmonie Sint-Petrus en Paulus  
Woensdagavond 13 juli om 19.30 geeft de harmonie 
een openluchtconcert in de Pandhof van de St. 
Servaasbasiliek. 
De toegang is gratis, maar een vrije gave is mogelijk. 
 
Tijdens het laatste weekeinde van de Rieuconcerten op 29, 30 en 31 juli 
zullen harmonie en drumband tussen 20.00 en 20.45 uur langs en over het 
Vrijthof marcheren en musiceren ter opwarming van het publiek. 
 
In september starten in de Greune Zaol weer diverse muziekopleidingen 
waaronder een basiscursus noten- en ritmeleer. Informatie bij Marjorie 
Nelissen via post@hppwolder.nl . Of via 06 403 474 21. 
 
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)  

Verenigingsnieuws 
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Pastoraal team 
Pastoor R. Schols:  ☏ 06-51586223,   pastoor@jpmaastricht.com 
Kapelaan Taison Titus: ☏ 06-51627758,   kapelaan@jpmaastricht.nl 
Diaken Jos Valke:   diakenvalke@jpmaastricht.nl 
Diaken Kees Bekker: ☏ 06-54730903,  diakenbekker@jpmaastricht.nl 
 
Catechiste 
Zuster Johanna, via parochiekantoor niet op dinsdag en vrijdag 
zusterjohanna@jpmaastricht.nl   
 
Parochiekantoor  

☏ 043-3431561 info@jpmaastricht.nl 
Penatenhof 101: op ma, wo en do 10.00 -12.00 uur 
Ducaatplein 21: op wo en vr 10.00 -12.00 uur  
  
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 parochie-secretariaat. 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: 
nieuwsbrief@jpmaastricht.nl  
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 4 september  t/m 
zondag 16 oktober 2022.  
 
Misintenties opgeven 
Misintenties en kopij voor de volgende editie uiterlijk 16 augustus inleveren 
bij het parochiekantoor of per e-mail naar: 
  info@jpmaastricht.nl 
 


