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Jaargang 1 nr. 6  ✻  04 september t/m 23 oktober 2022 
 

 
Uitnodiging 
Zondag 11 september: H.Mis waarin wij afscheid nemen van onze 

kapelaan. U bent van harte uitgenodigd God en 
de kapelaan te danken voor de mooie tijd, waarin 
we samen op weg mochten gaan. Dit doen wij in 
de H. Mis in Wolder om 9.30u. in de kerk van 
Wolder. Aansluitend wordt u uitgenodigd om de 
kapelaan de hand te schudden. Dit kan tijdens de 
receptie in het parochiehuis van Wolder aan de 
Tongerseweg 335A. 
 

Samengevat: 
H.Mis: tijdstip: 9.30u  - Plaats: Kerk Wolder 
Receptie: Aansluitend tot 14.00u in Parochiehuis Wolder, 
Tongerseweg 335A 
 
Met dankbaar hart  
Toen ik in oktober 2019 naar Maastricht verhuisde, hoorde ik heel 
wat parochianen zeggen ‘Komt goed’ en het was zo. Drie mooie jaren 
heb ik al afgerond in de acht parochies. Meteen na mijn opleiding was 
ik zeker in een goede plaats gekomen onder de leiding van pastoor 
Schols. Het was een uitdaging voor mij om  mijn leven als diaken en 
daarna als priester voort te zetten. Ik heb veel met jullie allemaal van 
de acht parochies meegemaakt.  
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Ik ben zo blij dat ik zoveel bezoekjes heb mogen doen. Ik heb echte 
gastvrijheid ervaren bij alle bezoekjes die ik gedaan heb. Met een 
warm hart hebben jullie mij ontvangen. Afgelopen jaren waren een 
leerzame periode in mijn leven. Alles wat  ik hier heb meegemaakt 
blijft op mijn levensweg als een kostbare schat. We hebben samen 
gebeden en de Eucharistie gevierd in de Kerk. De actieve deelname 
van jullie hierbij is indrukwekkend. Velen van jullie hebben me 
geholpen de  afgelopen drie jaren. Vanaf de eerste dag tot vandaag 
heb ik jullie liefde ervaren door jullie medewerking in de activiteiten 

van de parochies. Als een 
vreemdeling ben ik hier 
gekomen maar nu voel ik 
me hier thuis.  
Ik heb nog veel geleerd van 
de kinderen van de 
parochies. Van de lessen 
die ik mocht geven heb ik 
zelf ook veel geleerd.  
Alle verenigingen van de 
parochies hebben mij heel 
goed de smaak van het 

land en vooral van de dorpjes laten proeven. Ik kon zo beter de 
achtergrond begrijpen en de lange traditie van elke activiteit. Dat was 
voor mij heel indrukwekkend om mee te maken en te begrijpen. 
Ik heb van u veel geleerd. Ik ben heel dankbaar daarvoor. Dank u wel 
voor de mooie tijd ! Dank voor uw spontaniteit, empathie, vertrouwen, 
dienstbaarheid, liefde, vriendschap, vriendelijkheid, waardering, 
betrokkenheid , gastvrijheid, warme persoonlijkheid en uitstraling. U 
heeft een plekje in mijn hart. U hebt van mij een prachtig mens 
gemaakt.  
Ik ben heel dankbaar voor de zorg en goede leiding van pastoor, het 
pastorale team en het kerkbestuur. Het geloof in Jezus heeft me hier 
gebracht en Hij heeft mij via jullie geholpen. Met een dankbaar hart 
wil ik graag aan jullie vragen te bidden voor mijn pastorale dienst in 
de parochies in Heerlen. 
U bent altijd van harte welkom in Welten, Heerlen, loop lekker binnen 
in de kapelanie van Welten en de lekkere warme koffie zal klaar staan 
voor u met een glimlachende kapelaan.  
Mijn lieve parochianen nogmaals van harte bedankt voor alle goede 
ervaringen. Moge de Heer u allen zegenen en beschermen. 
           
Kapelaan Taison Titus   
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ZATERDAG 3 SEPTEMBER 2022 
19.00 Wolder – H.Mis 
Organist: Stef Grit 
Hans Scholten (6 wkd) en 
Annelies Scholten-Lemmens 
(jrd) 

 
ZONDAG 4 SEPTEMBER 2022  
23e Zondag door het jaar 
10.00 Malberg - H.Mis met 
aansluitend koffiedrinken 
Harrie Thoma 

11.30 Daalhof - 
Kinderwoorddienst met 
aansluitend koffiedrinken     
Organist: Eggie Prick 
11.30 Oud-Caberg - H.Mis met 
aansluitend koffiedrinken 
Angela Vrancken-v.d.Heijden, 
Boetje Schilder, Tiny Stevens, 
Pastoor v.d.Berg 

 
MAANDAG 5 SEPTEMBER 2022 
09.00 Daalhof - H.Mis 
 
DINSDAG 6 SEPTEMBER 2022 
19.00 Wolder - H.Mis 
Overledenen van de familie 
Crauwels-Wijts 

 
WOENSDAG 7 SEPTEMBER 2022 
09.00 Malberg - H.Mis 
 
DONDERDAG 8 SEPTEMBER 2022 
Maria Geboorte 
09.00 Daalhof - H.Mis 
19.00 Malberg - H.Mis 
 
 

VRIJDAG 9 SEPTEMBER 2022 
09.00 Oud-Caberg - H.Mis 
 
ZATERDAG 10 SEPTEMBER 2022 
18.30 Lourdesgrot Cadier en 
Keer -  H.Mis 
Life-Teen en Life-Night                                
 
ZONDAG 11 SEPTEMBER 2022  
24e Zondag door het jaar 
Nationale ziekendag. 
Collecte voor het ziekenapostolaat 
9.30 Wolder - H.Mis  
Afscheid  Kapelaan Taison Titus 
Sint-Caeciliakoor 
 
MAANDAG 12 SEPTEMBER 2022 
09.00 Daalhof - H.Mis 
 
DINSDAG 13 SEPTEMBER 2022 
19.00 Wolder - H.Mis 
 
WOENSDAG 14 SEPTEMBER 2022 
Kruisverheffing 
Bedevaart Kevelaer 
Malberg GEEN H.MIS 
 
DONDERDAG 15 SEPTEMBER 
2022 
09.00 Daalhof -H.Mis 
 
VRIJDAG 16 SEPTEMBER 2022 
09.00 Oud-Caberg - H.Mis 
 
ZONDAG 18 SEPTEMBER 2022  
25e Zondag door het jaar 
09.00 Malberg -H.Mis                              
Organist: Stef Grit 
 

Liturgische vieringen 
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09.30 Wolder - H.Mis             
Organist: Eggie Prick 
Arthur Sugas en alle 
burgerslachtoffers van de 2e 
wereldoorlog, Mathieu Mares en 
Hubertina Mares-Kroonen (jrd), 
Miet en Bèr Bastiaens-
Castermans, Laurentius van 
Noppen en Anna van Noppen-
Nicolaes 

11.30 Daalhof - H.Mis 
Organist: Stef Grit 
 Pastor Fons Tijssen, Jacques 
Jamin 

11.30 Oud-Caberg  -H.Mis 
Boetje Schilder,overleden 
ouders Broex-Schepers, 6 
wekendienst Jean Verheide, 
pastoor v.d.Berg 

 
MAANDAG 19 SEPTEMBER 2022 
09.00 Daalhof - H.Mis 
 
DINSDAG 20 SEPTEMBER 2022 
19.00 Wolder - H.Mis 
 
WOENSDAG 21 SEPTEMBER 2022 
H.Matheus, Apostel en Evangelist 
09.00 Malberg - H.Mis 
19.00 Daalhof – Taizé vieiring 
 
DONDERDAG 22 SEPTEMBER 
2022 
09.00 Daalhof - H.Mis 
 
VRIJDAG 23 SEPTEMBER 2022 
09.00 Oud-Caberg - H.Mis 
 
ZONDAG 25 SEPTEMBER 2022     
26e Zondag door het jaar 
 
 

09.00 Malberg - H.Mis 
09.30 Wolder - H.Mis met 
aansluitend koffiedrinken 
St. Caeciliakoor 
11.30 Daalhof - H.Mis          
Organist: Eggie Prick 
11.30 Oud-Caberg - H.Mis 
Pastoor v.d.Berg 

 
MAANDAG 26 SEPTEMBER 2022 
09.00 Daalhof - H.Mis 
 
DINSDAG 27 SEPTEMBER 2022 
19.00 Wolder - H.Mis 
 
WOENSDAG 28 SEPTEMBER 2022 
09.00 Malberg - H.Mis 
 
DONDERDAG 29 SEPTEMBER 
2022 
09.00 Daalhof - H.Mis 
 
VRIJDAG 30 SEPTEMBER 2022 
09.00 Oud-Caberg - H.Mis 
 
ZATERDAG 1 OKTOBER 2022 
16.00 Wolder -Dierenzegening                           
 
ZONDAG 2 OKTOBER 2022   
27e Zondag door het jaar 
09.00 Malberg - H.Mis met 
aansluitend koffiedrinken 
Harrie Thomas 

09.30 Wolder - H.Mis 
Organist: Eggie Prick 
11.30 Daalhof -  H.Mis  - 
Kinderwoorddienst         
Organist: Stef Grit 
11.30 Oud-Caberg - H.Mis met 
aansluitend koffiedrinken 
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Annie Nivo-Jongen en Toine 
Jongen v.w. verjaardag, Angela 
Vrancken-v.d.Heijden,  
1e jaardienst Miet Janssen-
Leenders en haar echtgenoot 
Pie, Boetje Schilder,pastoor 
v.d.Berg 
 

Maandag 3 oktober 2022 
09.00 Daalhof - H.Mis 
aansluitend Rozenkransgebed 
 
Dinsdag 4 oktober 2022 
18.40 Wolder Rozenkransgebed 
19.00 Wolder - H.Mis 
Overledenen van de familie 
Crauwels-Wijts, Bèr en Miet 
Bastiaens-Castermans 

 
Woensdag 5 oktober 2022 
09.00 Malberg - H.Mis met 
aansluitens Rozenkransgebed 
 
Donderdag 6 oktober 2022 
Ziekencommunie Wolder -Daalhof 
09.00 Daalhof - H.Mis 
 
Vrijdag 7 oktober 2022 
Ziekencommunie Oud-Caberg – 
Malberg 
09.00 Oud-Caberg - H.Mis 
Aansluitend Rozenkransgebed 
19.00 Daalhof – Heilig Uur 
 
Zaterdag 8 oktober 2022 
14.00 Wolder – Huwelijk  
Sean Telg en Nina Karthaus 
18.30 Malberg - H.Mis 
Life-Teen en Life-Night  
 
 
                    

Zondag 9 oktober 2022  
28e Zondag door het jaar 
09.30 Wolder - H.Mis 
Organist: Eggie Prick 
Bèr Bastiaens en Miet 
Bastiaens-Castermans, Annie 
Paulissen en Nandus en Miet 
Paulissen-Meertens 

11.30 Daalhof - H.Mis met 
aansluitend koffiedrinken 
Organist: Pierre Willems 
Uit dankbaarheid 40 jr.huwelijk 

11.30 Oud-Caberg - H.Mis 
Pastoor v.d.Berg 

 
Maandag 10 oktober 2022 
09.00 Daalhof - H.Mis 
Aansluitend Rozenkransgebed 
 
Dinsdag 11 oktober 2022 
H.Franciscus 
15.00 Daalhof – Ziekenlof met 
ziekenzalving, aansluitend een 
kop koffie 
18.40 Wolder- Rozenkransgebed 
19.00 Wolder - H.Mis 
 
 
Woensdag 12 oktober 2022 
09.00 Malberg - H.Mis 
Aansluitend Rozenkransgebed 
 
Donderdag 13 oktober 2022 
09.00 Daalhof - H.Mis 
20.00 Malberg- informatieavond 
Vormsel 
 
Vrijdag 14 oktober 2022 
09.00 Oud-Caberg - H.Mis  
Aansluitend Rozenkransgebed 
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Zondag 16 oktober 2022   
29e Zondag door het jaar 
09.00 Malberg - H.Mis    
Organist: Stef Grit 
09.30 Wolder - H.Mis 
St.Caeciliakoor 
Gerda Bessems-Wolters(jrd), 
Anna en Dries Bessems-Vrijens, 
Mathieu Kerkhofs en Josefien 
Kerkhofs-Castermans, Corry 
Bastiaens-Paulissen (col) 

11.30 Daalhof - H.Mis 
Organist: Eggie Prick 
11.30 Oud-Caberg – H.Mis 
Boetje Schilder, pastoor 
v.d.Berg 

 
Maandag 17 oktober 2022 
09.00 Daalhof - H.Mis 
Aansluitend Rozenkransgebed 
 
 
 
 
 
 

Dinsdag 18 oktober 2022 
18.40 Wolder Rozenkransgebed 
19.00 Wolder - H.Mis 
 
Woensdag 19 oktober 2022 
09.00 Malberg - H.Mis 
Donderdag 20 oktober 2022 
09.00 Daalhof - H.Mis 
 
Vrijdag 21 oktober 2022 
09.00 Oud-Caberg - H.Mis 
 
Zondag 23 oktober 2022 
30e Zondag door het jaar 
09.00 Malberg - H.Mis 
09.30 Wolder - H.Mis 
Organist: Eggie Prick 
11.30 Daalhof - H.Mis 
Organist: Pierre Willems 
11.30 Oud-Caberg - H.Mis 
pastoor v.d.Berg 

 

Wijziging mistijden: 
Omdat de kapelaan weg gaat, zullen er de volgende 
wijzigingen worden doorgevoerd: 
In Malberg zal vanaf 18 september de H.Mis op  de 
zondag om 9.00u zijn. Vanaf donderdag 
15 september zal er geen avondmis meer zijn in de 
kerk van Malberg.  Wij hopen op uw begrip.  
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Gedoopt 
14-08-2022 te Oud-Caberg : Giënna Barger, Joya Barger, Louis 
Mawhin, Kevin Robinson 
10-7-2022 in Wolder: Matia van Vierzen en Lucas Bams 
17-7-2022 in Wolder Jace Breuls 
Wij wensen hen en hun ouders een mooie toekomst toe in Gods 
genade 
 
Overleden 
Wij hebben in onze parochiefederatie gebeden voor de volgende overledenen: 
† 05-07-2022 Cilie Janssen-Costongs (Oud-Caberg) 
† 15-07-2022 Hans Scholten (Wolder) 
† 08-08-2022 John Verheijde (Oud-Caberg) 
 
Mogen zij nu bij God de Vader thuis zijn. 
Wij wensen hun dierbaren veel sterkte. 

 
 
Ziekenlof en Ziekenzalving 11 oktober om 15.00 uur te Daalhof 
Zij die de ziekenzalving willen ontvangen, graag opgeven voor 
6 oktober. 
Zij die vervoer wensen kunnen dat ook opgeven. 
 
 Haardergaank Corneliusoctaaf Borgharen 11 t/m 18 Sept. 2022 

Openingsviering zondag 11 September 
10.10 uur Haardergaank (vertrek vanaf Mariakapel) 
10.30 uur Plechtige Hoogmis door deken 
J. Dautzenberg en Mannenkoor Borgharen  
Dagelijks: 
15.30 uur Middaggebed - Aanbidding - Vespers  
19.00 uur Plechtige eucharistieviering, behalve 
donderdag 15 September: 20.00 uur Lichtprocessie 
vanaf de Mariakapel; aansluitend pontificale 

hoogmis door Mgr. E. de Jong; muziek: Larysa Demjanenko (piano) 
Sluitingsviering zondag 18 September 
10.30  uur Hoogmis door M. Bodden, afkomstig uit Borgharen m.m.v. 
Mestreechter Gelegenheidskoer 
 Na elke viering: Zegen en vereren reliek 
Vanaf 14.00 uur is de kerk open: stille aanbidding, biechtgelegenheid 
en gesprek 

Parochieberichten 
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Taizé vieringen 
De gemeenschap van Taizé is 
een internationale oecume-
nische geloofsgemeenschap. 
Jaarlijks trekken duizenden 
jongeren uit heel Europa 
naar Taizé in Frankrijk voor 
ontmoeting en bezinning. 
Driemaal per dag komen de 
broeders met alle bezoekers 
bijeen voor het gemeen-
schappelijk  gebed in de 
Verzoeningskerk met veel 

zang en stiltes. Een Taizé viering is gebed, rust, meditatie en samen 
zijn.  
Ook wij pakken na de vakantie de draad weer op en gaan om de 
maand op woensdag weer een Taizé viering organiseren.  
Zoals altijd zijn de Taizé viering weer in de kerk van Daalhof. We 
starten om 19:00 uur en aansluitend is er de gelegenheid om wat na 
te praten met een kopje koffie.  
Even bij God op bezoek: dat kan toch niemand afslaan? 
Kom gerust eens meezingen of gewoon luisteren! De eerstvolgende 
avond vindt plaats op 21 september.  
De data voor de rest van het seizoen zijn: 16 november, 18 januari, 
22 maart, 24 mei en 19 juli. 
Diaken Kees Bekker 
 
 
In memoriam, gehouden tijdens zeswekendienst op zondag 
21 augustus, Pastoor Rick van den Berg 

Van 1 september 1991 tot 15 november 
2000 Pastoor van de Parochies H.Hart 
van Jezus Oud-Caberg en Sint 
Christoffel Caberg.  
Zijn motto was, dat, als je in een 
parochie benoemd wordt, het eerste 
jaar niets moet veranderen. Dat is een 

jaar van wederzijdse kennismaking en gewenning. 
Bij een huisbezoek in 1993 kwamen er oude foto’s van het interieur, 
van de kerk van Oud-Caberg op tafel. Pastoor v.d. Berg wist niet wat 
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hij zag, er stond een hoogaltaar achter het priesterkoor opgesteld. 
Hij vroeg aan de mensen wat daar mee gebeurd was. Maar deze 
moesten het antwoord schuldig blijven, ze wisten het niet. Een 
poosje later vroeg de pastoor aan mij, waar dat mooie, hoogaltaar 
gebleven was, maar ik zei dat dat oud en versleten was. We 
gebruikten het als rustaltaar bij de Sacramentsprocessie. Maar de 
pastoor liet niet los, en wilde weten waar het nu was. Nu moest ik 
wel zeggen waar het was, n.l. in de schuur tegenover de kerk. We 
zijn er toen meteen naartoe gegaan, en bij het zien van dit oude, 
originele hoogaltaar werd de pastoor zeer enthousiast, en vond dat 
het terug in de kerk moest komen. Na een grondige restauratie door 
Dhr. Leenders, is dat ook gebeurd. Zoals u kunt zien, staat het nog 
steeds in de kerk.  
 
“De klokken” 
De klokken is een ander verhaal. 
Deze 3 op elkaar afgestemde klokken beierden voorheen vanuit de 
toren van Sint Christoffelkerk te Caberg. Nadat bekend werd, dat 
deze kerk zou worden afgebroken, kwam bij pastoor v.d.Berg het 
idee, om deze 3 klokken in de toren van de H.Hart van Jezus kerk te 
Oud-Caberg te laten monteren, en zo geschiedde. Het dak van de 
toren van de H.Hart van Jezus kerk werd gedeeltelijk open gelegd, 
zodat de 3 klokken konden worden geplaatst, nadat eerst de 2 niet 
op elkaar afgestemde klokken eruit waren getakeld. Deze 3 klokken 
zijn nu met feestdagen of huwelijk zeer luid te horen.  
Dit was een beknopte samenvatting van het tijdperk, dat pastoor Rick 
van den Berg hier pastoor was. 
No Tillie 
 
Pastoor Rick van den Berg is op 29 juni overleden. Hij wilde graag 
de uitvaart in zijn geliefde kerk in Oud-Caberg. Dat is dan ook 
gebeurd. Aansluitend hebben we hem ten grave gelegd op onze 
parochie-begraafplaats in Oud-Caberg.  
Wij danken hem voor de jaren dat hij pastoor is geweest in enkele 
parochies van onze federatie.  
Pastoor R. Schols 
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Zonder muren 
Onze diaken Jos Valke wil graag onderstaande tekst met u delen: 

 
 “Jeruzalem, ommuurde stad, 
zo dicht opeen gebouwd. Naar 
U trekken de stammen op, de 
stammen van Gods volk”(Ps. 
122,2).  
De muren van Jeruzalem 
hielden de inwoners van de 
heilige stad veilig.  
Toch was dat in het begin niet 
zo.  

Gods volk is geboren in de woestijn, in een tocht van veertig jaar. 
De Heer trok met hen mee in een tent, met de Ark van het Verbond. 
Die tocht van veertig jaar blijft de grote gebeurtenis die in 
herinnering wordt gehouden. Jezus ging in zijn korte leven diezelfde 
weg van Gods volk op symbolische wijze. Hij moest vluchten naar 
Egypte, leefde in verborgenheid , ging door het water bij de doop van 
Johannes, trok zich veertig dagen terug in de woestijn en riep toen 
op Hem te volgen om binnen te gaan in het Rijk Gods. 
Ook de Kerk volgt die weg. De eerste christenen moesten vluchten 
uit Israël.  

Ze trokken rond naar andere landen. Na 
driehonderd jaar werd het christendom 
staatsgodsdienst. 
Vanaf toen konden de christenen zich 
settelen, bouwden zij aan hun steden, 
streden hun oorlogen en ontwikkelden hun 
landen. De christelijke cultuur, met wetten, 
sociale en educatieve structuren, overheden 
en rechtspraak, dienden als de muren van 
Jeruzalem om de nieuwe Stad van God te 
beschermen.  
Maar, zo lezen we in Psalm 127,1: “Als de 
Heer de woning niet bouwt, werken de 
bouwers vergeefs. Als de Heer de stad niet 

beschermt, waakt de wachter vergeefs.”  
Wanneer Israël op eigen kracht vertrouwt en niet op God, blijken die 
stenen muren op den duur niets tegen te houden.  
Dan zegt God bij monde van de profeet Hosea: “Weldra lok Ik haar 
weer naar Mij toe, zorg Ik dat zij naar de woestijn gaat en spreek Ik 
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tot haar hart. Daar wordt zij weer gewillig, zoals in de dagen van 
haar jeugd, toen zij optrok uit Egypte”(Hos. 2,16.17b).  
Inmiddels zien we dat ook de muren van onze cultuurkerk al 
grotendeels zijn afgebroken. Mijn indruk is dat we als Kerk weer 
worden teruggeworpen naar de woestijn, naar onze jeugd, terug 
naar de tijd van de eerste Christenen. We worden opgeroepen 
opnieuw Gods volk onderweg te zijn, samen op weg met de Heer en 
met elkaar, synodaal, luisteren naar de Geest, kwetsbaar als 
lammeren tussen de wolven. Terug naar de navolging van Christus, 
Solo Dios Basta, vertrouwend op God die voorziet. Gaan wij die weg, 
dan zal God zijn belofte gestand doen:  
“Ziet, Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld”(Mt. 
28,20). 
(uit KN nr. 29. Door Plebaan Michel Hagen) 
 
Zo ook geschiedde het met de kruiswegstaties, te zien op die oude 
foto’s. Het was op een zaterdagmorgen, dat ik de kerk inliep om iets 
te doen. De pastoor was met een mesje aan de muur aan het 
krabben. Hij zei, moet je kijken, hier komen de oude kruiswegstaties 
tevoorschijn. Voor mij waren deze bekend, totdat in de jaren 70 van 
de vorige eeuw, deze onder de witkwast verdwenen. De pastoor vond 
dit zeer jammer, en vroeg of ik hem wilde helpen, met ze 
tevoorschijn te halen. Dat sprak mij wel aan. Zo hebben we een hele 
reeks zaterdagochtenden gekrabd aan de kerkmuren, totdat een 
groot gedeelte weer zichtbaar was, maar nog niet toonbaar. Een 
specialist op dit gebied, n.l. Dhr. Scholten heeft verder alles weer 
zeer, deskundig bijgemaakt, zoals ze nu nog steeds te zien zijn. 
 
Dierenzegening  

De Heilige Franciscus was een 
dierenvriend. Zijn feestdag is  
4 oktober.  
Op deze dag is het daarom ook wereld 
dierendag.  
Daarom zullen wij op zaterdag 1 
oktober om 16.00u  een dierenzegening 
houden bij de kerk van Wolder. U kunt 
dan met uw huisdier naar Wolder 
komen.  

De zegening gebeurt na een korte dienst.  
Van harte welkom 
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Vormsel  
Donderdag 13 oktober om 20.00 uur organiseren onze 
parochiefederaties een informatieavond voor alle ouders van 

kinderen uit groep 8 die voornemens zijn om 
hun kind het vormsel te laten ontvangen in 
juli 2023. 
Omdat wij een gezamenlijke voorbereiding 
hebben voor het Vormsel van de kinderen in 
bijna heel Maastricht-West wordt de 
informatieavond gehouden in de kerk de Vier 
Evangelisten te Malberg, Ducaatplein 21 
(ingang via de zijdeur). Zowel de ouders als 
de kinderen kunnen naar deze 

informatieavond komen. Meldt u zich wel van te voren even aan tot 
28 september op het mailadres: 
secretariaatmalberg@jpmaastricht.nl,  
voor meer informatie kunt u terecht bij Diaken Kees Bekker 
T: 06-54730903 
M: diakenbekker@jpmaastricht.nl 
 
Renhuis de kerkmuis 
Hallo hier ben ik dan weer: Renhuis de kerkmuis.  

Ik hoorde de pastoor weer roepen dat er een 
dierenzegening is op zaterdag 1 oktober.  
Wat is dat nu weer? Dierenzegening?  
Krijgen alle dieren dan iets lekkers van de 
pastoor?  
Ik dacht ik ga maar weer eens naar mijn oom aan 
de Maas. 
Mijn oom vertelde dat dierenzegening niets te 
maken heeft met eten. Het is een goede wens 
die wij willen geven aan dat wat wij willen 
zegenen. 

De pastoor wil dus aan God vragen om goed te zorgen voor dieren 
die gezegend worden. Hij vraagt aan God dat de baasjes de kracht 
en de mogelijkheid krijgen goed te zorgen voor de dieren. God wil dat 
natuurlijk doen omdat Hij ook van dieren houdt.  
Weet je wie dat nog meer doet, vroeg mijn oom aan mij.  
Natuurlijk wist ik dat niet. Hij legde mij uit dat dit de  
Heilige Franciscus was. Hij heeft geleefd in de 12de eeuw. Dat is heel 
lang geleden. De mensen wilden niet naar hem luisteren als hij 
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preekte. Daarom preekte hij maar een keer naar de dieren en die 
wilden wel luisteren.  
Heb jij dat ook wel eens dat het lijkt dat mensen niet naar je willen 
luisteren, maar dat je huisdier 
dat wel doet? Daarom moeten 
wij goed voor de dieren zorgen. 
God heeft dat aan de mensen 
gevraagd toen hij de wereld 
schiep. Ik kan je zeggen dat niet 
alle mensen dat doen.  
Nou ik ga naar de 
dierenzegening en laat mij ook 
zegenen. Kom jij ook met je 
huisdier.  
Nou tot zaterdag 1 oktober in Wolder. 
Renhuis de kerkmuis 

 
 
 
15 augustus: Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming – Sint Merie 
 
H.Mis in de kerk van Wolder, waarna gezellig samenzijn 
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Harmonie Wilhelmina  
25 augustus 2022: Vrijwilligerswerk Preuvenemint 
 
26 augustus 2022: Vrijwilligerswerk Preuvenemint 
 
2 september 2022: Eerste repetitie orkest na zomervakantie 
 
 
Harmonie Sint-Petrus en Paulus  
Zaterdag 10 september 14.00-16.00 uur: 
optreden Pie en Pow Kapel Croonenhof 
Zondag 11 september 14.00 uur:  
deelname vereniging aan Marsdefilé Maas 2022 
Weekend 23-25 september:   Muziekkamp Jeugd 
Zaterdag 24 september 12.00 uur: optreden Pie ne Pow kapel  
               Zonnebloem markt Maastricht 
Zondag 2 oktober: 11.00 uur Concert Drumband met Drumband 
            Wilhelmina in zaal Harmonie Wilhelmina 
Zondag 9 oktober:  Kapellentreffen in Greune Zaol 
Weekend 15 en 16 oktober:   Themaconcerten Jeugd in Greune Zaol 
Zondag 23 oktober: optreden Pie en Pow kapel De Gele Rijders 
            Trefcentrum Wittevrouwenveld 
 
 
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.nl 
Tot 11 september: Kapelaan Taison Titus ☏ 06-51627758,   
kapelaan@jpmaastricht.nl 
Vanaf 1 oktober: Diaken Vincent Kumar      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 
Ducaatplein 21: op wo en vr 10.00 -12.00 uur  
Penatenhof 101: op ma, wo en do 10.00 -12.00 uur 
Tijdens de openingstijden van het kantoor in Daalhof is de kerk  
open voor het opsteken van een kaarsje of stil gebed 
 
 
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. 
Aanmelden bij parochiekantoor. U wordt dan uitgenodigd 
voor een intake-gesprek 
  
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 1e donderdag 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 23 oktober  t/m 27 november  
 
Misintenties opgeven 
Misintenties en kopij voor de volgende editie uiterlijk 4 oktober 
inleveren bij het parochiekantoor of per e-mail naar: 
  info@jpmaastricht.nl 
  
 


