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Jaargang 2 nr. 7  ✻  23 oktober t/m 25 november 2022 
 
Nieuwe kapelaan Vincent Kumar stelt zich voor 

Onze nieuwe kapelaan heeft inmiddels 
zijn intrek genomen in de kapelanie aan 
het Potterieplein.  Hij heeft op de 
vrijwilligersdag met velen kennis mogen 
maken. Hopelijk gaat het hem de 
komende tijd goed in onze federatie en 
kan hij velen inspireren in het geloof in 
Jezus Christus. Wij wensen hem een 
mooie tijd toe in onze federatie. Kapelaan 
Vincent, van harte welkom. 
Hieronder stelt hij zich voor: 
Beste parochianen van Parochiefederatie 
Johannes Paulus II, Maastricht, ik wil mij 
graag aan  u voorstellen: 
 Ik ben Vincent Kumar. Ik ben een 
onlangs gewijde diaken. Ik heb mijn 

opleiding in Rolduc afgerond. Ik kom uit Kerala in India. Ik groeide op in 
een vissersfamilie. Ik heb nog een broer en een zus. 
In mijn jeugd kreeg ik veel steun van het geloof. Elke dag nam ik deel aan 
de Heilige Mis en ‘s avonds baden wij de rozenkrans met het hele gezin. 
Ook werd ik geïnspireerd door enkele priesters die in mijn parochie 
werkzaam waren. Ik wilde ook graag priester worden om voor de mensen 
te leven, hen te dienen en naar de Goddelijke Liefde te leiden. 
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Ik werd op 12 augustus van dit jaar tot diaken gewijd in mijn eigen 
bisdom Trivandrum in Kerala. En ik vind het heel fijn om mijn eerste 
benoeming in deze parochies als kapelaan 
te ontvangen. Ik bid dat Heilige Moeder Maria ons altijd zal leiden in al 
onze levenssituaties. Laten we samen bidden als één gemeenschap zodat 
we mogen groeien in liefde, geloof en hoop. 
Kapelaan Vincent Kumar. 
 
 
 
 
ZATERDAG 22 OKTOBER 2022   
Weekend viering patroonheilige 

Johannes Paulus II 
 
ZONDAG 23 OKTOBER 2022 
30e zondag door het jaar 
09.00 Malberg - H.Mis 
09.30 Wolder - H.Mis 
Organist: Eggie Prick 
Ies Crijns-Haesen, Louis 
Bastiaens (jrd) 

11.30 Daalhof - H.Mis 
Organist: Pierre Willems 
11.30 Oud-Caberg - H.Mis 
Pastoor Rick v.d.Berg, Patrick 
Smeets tgv verjaardag zijn 
moeder Annie Smeets-Overhof 
en grootouders, Cillie Janssen-
Costongs 

 
Maandag 24 oktober t/m 28 
oktober 2022 GEEN H.MISSEN   
 
ZONDAG 30 oktober 2022 
31e zondag door het jaar 
09.00 Malberg – H.Mis 
09.30 Wolder – H.Mis 
Sint-Caeciliakoor 
aansluitend koffiedrinken 
Willy en Marieke Hertogen-
Gulikers en schoonzoon (jrd),  

 
Ouders Hertogen-Nijsten zoon 
en dochter en ouders Gulikers-
Jamin, Jeng en Isabel 
Vandenboorn-Van Noppen en 
zuster Berlindus, zonen Johan, 
Paul en schoonzoon Dolf, Kitty 
Stevens-Henket en wederzijdse 
ouders, zus Nettie en tante May 
Henket 

11.30 Daalhof – H.Mis 
Organist: Eggie Prick 
11.30 Oud-Caberg – H.Mis 
Cillie Janssen-Costongs 

15.00 Wolder – Allerzielenlof 
Sint-Caeciliakoor 
15.00 Oud-Caberg – Allerzielenlof 
 
MAANDAG 31 OKTOBER 2022 
09.00 Daalhof – H.Mis met 
aansluitend Rozenkransgebed 
 
DINSDAG 1 NOVEMBER 2022 
Allerheiligen 
19.00 Wolder – H.Mis 
Leo Caniëls, overledenen van de 
familie Crauwels-Wijts 

 
WOENSDAG 2 NOVEMBER 2022 
Allerzielen 
09.00 Malberg – H.Mis 
Lies Schillings (st) 

 

Liturgische vieringen 
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DONDERDAG 3 NOVEMBER 2022 
Ziekencommunie Wolder-Daalhof 
09.00 Daalhof- H.Mis 
 
VRIJDAG 4 NOVEMBER 2022 
Ziekencommunie Malberg-Oud-Caberg 
09.00 Oud-Caberg – H.Mis 
19.00 Daalhof – ‘Heilig Uur’ 
 
ZONDAG 6 NOVEMBER 2022 
32e zondag door het jaar 
09.00 Malberg – H.Mis 
09.30 Wolder – H.Mis 
Organist: Eggie Prick 
Fons Castermans 

11.30 Daalhof – H.Mis 
Kinderwoorddienst 
Organist: Stef Grit 
Hanneke Veerkamp-Klemann (6 
wkd) 

11.30 Oud-Caberg – H.Mis 
Angela Vrancken – v.d.Heijden, 
pastoor Rick v.d.Berg, Cillie 
Janssen-Costongs 

15.00 Oud-Caberg 
Kinderzegening gedoopten 2022 
 
MAANDAG 7 NOVEMBER 2022 
09.00  Daalhof – H.Mis 
 
DINSDAG 8 NOVEMBER 2022 
19.00 Wolder – H.Mis 
Celle Moors (jrd) en ouders 
Hogenboom-Moors 

WOENSDAG 9 NOVEMBER 2022 
09.00 Malberg – H.Mis 
 
DONDERDAG 10 NOVEMBER 2022 
09.00 Daalhof – H.Mis 
 
VRIJDAG 11 NOVEMBER 2022 
09.00 Oud-Caberg – H.Mis 

ZATERDAG 12 NOVEMBER 2022 
18.30 Malberg –H.Mis 
Life-Teen en Life- Night 
 
ZONDAG 13 NOVEMBER 2022 
33e zondag door het jaar 
09.00 Malberg – H.Mis 
Organist: Stef Grit 
09.30 Wolder – H.Mis  
Sint-Caeciliakoor 
aansluitend koffiedrinken 
11.30 Daalhof – H.Mis 
Patroonsfeest San Salvator 
Harmonie Kunst door Oefening 
Aansluitend koffiedrinken 
11.30 Oud-Caberg – H.Mis 
Pastoor Rick v.d.Berg 

 
MAANDAG 14 NOVEMBER 2022 
09.00 Daalhof – H.Mis 
 
DINSDAG 15 NOVEMBER 2022 
19.00 Wolder – H.Mis 
 
WOENSDAG 16 NOVEMBER 2022 
09.00 Malberg – H.Mis 
19.00 Daalhof – Taizé viering 
 
DONDERDAG 17 NOVEMBER 2022 
09.00 Daalhof – H.Mis 
 
VRIJDAG 18 NOVEMBER 2022 
09.00 Oud-Caberg – H.Mis 
 
ZATERDAG 19 NOVEMBER 2022  
19.00 Wolder – H.Mis  
Caeciliafeest Harmonie 
Wilhelmina 
Ies Crijns-Haesen (1e jrd) 
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ZONDAG 20 NOVEMBER 2022  
Christus Koning 
34e zondag door het jaar   
09.00 Malberg – H.Mis 
09.30 Wolder – GEEN H.Mis 
11.30 Daalhof – H.Mis 
Organist: Pierre Willems 
11.30 Oud-Caberg – H.Mis 
Pastoor Rick v.d.Berg 

 
MAANDAG 21 NOVEMBER 2022 
09.00 Daalhof – H.Mis 

DINSDAG 22 NOVEMBER 2022 
19.00 Wolder – H.Mis 
 
WOENSDAG 23 NOVEMBER 2022 
09.00 Malberg – H.Mis 
 
DONDERDAG 24 NOVEMBER 2022 
09.00 Daalhof – H.Mis 
 
VRIJDAG 25 NOVEMBER 2022 
09.00 Oud-Caberg – H.Mis 
 

 
 
 
 
 
 
 
Gedoopt 
Op 27-08-2022: hebben wij Ritchi Xio en op 11-09-2022: 
Ivy Schaepkens, Sarino Mommers en  Dominique Meijers  
in Oud-Caberg opgenomen in onze kerk.  
Wij wensen de dopelingen en de ouders een mooie toekomst toe 
in Gods genade. 
 
Gehuwd 
In Wolder op 08-10-2022: Sean Telg en Nina Karthaus  
 
Overleden 
Wij hebben in onze parochiefederatie gebeden voor de volgende 
overledene: 
† 14-09-2022 Hanneke Veerkamp-Klemann 82 jr (Wolder) 
† 14-09-2022 Lies Aldenhoven-Aardening  93 jr (Oud-Caberg) 
† 03-10-2022 Maria Schobbe  73 jr (Oud-Caberg) 
 
Mogen zij nu bij God de Vader thuis zijn. 
Wij wensen hun dierbaren veel sterkte. 
 
 
 
 

Parochieberichten 
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Troost 
Het thema van dit keer past precies waar wij als federatie voor willen 
staan: 
-Troost voor mensen die in nood zijn. Juist mensen in nood hebben 
behoeft aan aandacht. Als federatie willen wij graag samen met mensen 
op weg zijn. Paus Johannes Paulus was hierin ons voorbeeld. Hij was er 
voor mensen die zwak zijn. Denken wij aan het kruis dat hij als 
bisschopsstaf gebruikte. In het begin van zijn pontificaat kon hij de 
bergen in om te skiën, een man die tegen een stootje kon. Op het einde 
van zijn pontificaat was dat totaal anders. Door zijn ziekte kon hij zich 
niet meer makkelijk verplaatsen. Hij koos ervoor om toch in zicht te 
blijven. De laatste balkonactie zit ons nog in het geheugen gegrift. Hij kon 
niet veel zeggen. De paus wilde laten zien dat ook de mensen die te lijden 
hebben meetellen en niet door God worden vergeten. Zo willen wij, als 
federatie, deze mensen niet uit het oog verliezen. Daarom zijn we bezig om 
onze diaconiegroep uit te breiden en deze werkzaam te laten zijn over de 
hele federatie. Wij brengen ieder jaar weer een kerstpakket naar mensen 
die het nodig hebben. 
-Ook nemen wij deel aan het project schuldhulpmaatje. Zij willen mensen 
bijstaan die dreigen in de schulden te komen. Doelstelling is dan om dat 
te voorkomen. Als iemand  echter in de schulden zit  en niet meer weet 
hoe hieruit te komen, dan wil ook deze stichting behulpzaam zijn. We 
hebben nu een voorlopig bestuur dat  de oprichting van de stichting zal 
begeleiden. 
-Natuurlijk willen wij troost bieden aan mensen die een dierbare is 
ontvallen en maken daarom ook veel werk van een uitvaart zodat er 
waardig afscheid genomen kan worden.  
-We proberen de zieke medemens te bezoeken en brengen een keer per 
maand de ziekencommunie naar 
mensen die niet meer naar de kerk 
kunnen komen.  
 
Troost bieden kan niet alleen de 
pastoor 
Wij zoeken vrijwilligers die ons 
willen helpen om deze troost te 
bieden. Indien u zich hiertoe 
geroepen voelt, dan kunt u dit 
kenbaar maken aan pastoor Schols. 
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Troost in Allerzielenlof 
In onze parochies worden twee Allerzielendiensten gehouden.  Dit gaan 

wij doen op zondag 30 oktober om 15.00u in 
de kerken van Wolder en Oud- Caberg. 
Aansluitend zegenen wij de graven op de 
kerkelijke begraafplaatsen aldaar. De 
familieleden van de overledenen van het 
afgelopen jaar die een uitvaart hebben gehad 
in onze kerken, kunnen dan de kruisjes 
komen ophalen en deze een mooie plaats 
geven bij hen thuis 
 

Afscheid Kapelaan Taison Titus 
Wij hebben afscheid mogen nemen van onze kapelaan Taison Titus. 
Inmiddels is hij werkzaam in Heerlen. Het doet ons goed dat hij daar een 
goede ontvangst heeft gehad en wensen hem daar veel geluk. Kapelaan 
Taison is een ieder dankbaar die geweest is tijdens zijn afscheid. Het heeft 

hem goed gedaan en biedt een goede basis 
om in vertrouwen in Heerlen aan de slag 
te gaan. Hij hoopt dat u de nieuwe 
kapelaan net zo hartelijk zult ontvangen 
als hij destijds. De parochiefederatie 
Johannes Paulus II zal altijd een bijzonder 
plaats in zijn hart hebben.  
 
 
 
 

 
Renhuis de kerkmuis 
Hallo allemaal, hier ben ik dan weer Renhuis de 
kerkmuis. De pastoor vertelde dat er binnenkort 
Allerzielen zou zijn. Ik dacht wat is dat nu weer. 
Misschien heeft hij zich wel versproken en bedoelt 
hij: alles zien.  Wat wil de pastoor dan allemaal zien 
als hij alles wil zien? 
Dus ik weer naar mijn oom aan de Maas. Hij 
vertelde mij dat dit niets met zien te maken heeft, 
maar met zielen. Dat is het gedeelte van je lichaam 
als je bijvoorbeeld denkt. De ziel geeft leven aan je lichaam. Als mensen 
gestorven zijn, dan geloven wij dat zij naar God gaan. Daar  

ONTVANGST VAN KAPELAAN 

TITUS IN HEERLEN. 
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kunnen ze dan voor altijd leven. Daar is het heel erg mooi om te zijn, 
omdat God daar is. Daar is namelijk nooit ruzie en is er ook nooit oorlog. 
De mensen vinden het echter niet zo leuk als er iemand sterft. Dan kun je 
deze persoon nooit meer spreken en je kunt er nooit meer naar toe. Nou 
dat weet ik nog van mijn oma. Daar ging ik altijd graag naartoe, maar dat 
kan niet meer omdat ze is gestorven. Ik zat altijd lekker bij haar op schoot 
en dan kon ze mij lekker knuffelen.  
Omdat de mensen verdriet hebben als er iemand  gestorven is, zei mijn 
oom, willen de mensen nog een keer  bij elkaar komen. Dit doen ze nadat 
de uitvaart in de kerk is geweest, een dag in de buurt van Aller Heiligen.  
Dit jaar is dat op zondag 30 oktober om 15.00u. Nou ik ga erheen om nog 
even te denken en te bidden voor mijn oma. Nu ga ik maar even van mijn 
lekker kaasje eten.  
Tot ziens dan maar weer. 
 
Vrijwilligersdag 
 

 
 

Op zondag 2 oktober 
mochten wij een 
vrijwilligersdag houden. Het 
was een gezellige middag, 
waarop we  samen een spel 
hebben gespeeld. We zijn 
dankbaar dat we met zoveel 
vrijwilligers zijn. De 
vrijwilligers hebben na afloop 
een  gehaakte Maria gekregen uit dankbaarheid en als 
aandenken aan deze mooie middag.  
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Tijdens de vieringen op zondag 30 oktober 
gedenken wij de overledenen van afgelopen jaar: 
 
Wolder: 
10-11-2021  Jessy Stevens-Snijckers 78 jr  
20-11-2021  Isabelle Crijns-Haesen 91 jr  
30-11-2021  Jo Vaessen 82 jr  
04-01-2022  Corrie Bastiaens-Paulissen 86 jr  
06-01-2022  Fons Tijssen 88 jr 
03-04-2022  Fons Castermans 96 jr  
19-04-2022  Annie Bastiaens-Theunissen 92 jr  
29-06-2022  Emmy Montulet-Starren 82 jr  
11-07-2022  Hans Scholten 73 jr  
14-09-2022  Hanneke Veerkamp-Klemann 82 jr  
 
 
Daalhof:  
07-12-2021  Jacques Jamin 80 jr  
 
 
Malberg:  
16-10-2021  To Wienen-Meijs 82 jr. 
15-12-2021  Jan Burgers 82 jr. 
25-04-2022  Harij Thomas 87 jr. 
 
 
Oud-Caberg:  
04-11-2021  Iet Poldervaart-Moonen 89 jr. 
06-01-2022  Ruth van Dam 91  jr. 
                    Jo Emons 
08-02-2022  Anna Nivo-Jongen 91 jr 
02-04-2022  Nico Dubislav 76 jr. 
28-04-2022  Angela Vrancken-van der Heijden 69 jr. 
17-05-2022  Tiny Stevens 66 jr. 
29-05-2022  Boetje Schilder 91 jr. 
13-06-2022  Madeleine Jonkers-Fey 74 jr 
29-06-2022  Rick v.d.Berg pastoor 61 jr. 
05-07-2022  Cilie Janssen-Costongs 73 jr 
08-08-2022  John Verheijde 76 jr 
14-09-2022  Elise Aldenhoven-Aardening 93 jr 
03-10-2022 Maria Schobbe 73 jr. 
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De digitale adventsretraite 2022 van de jezuïeten 
Het woord is mens geworden is de titel 
van de digitale adventsretraite in 2022. 
De retraite gaat op 27 november van 
start, de eerste adventszondag, en 
eindigt met Kerstmis. Het is de 17e 
digitale retraite van de jezuïeten. Er 
zullen zo’n 20.000 mensen aan 
deelnemen.  
De teksten zijn geschreven door de regionale overste van de jezuïeten in 
de Lage Landen: Marc Desmet sj. 
Hoe deelnemen?  
Je kunt je voor deze gratis digitale retraite inschrijven via 
www.adventsretraite.org. 
Deelnemers van de digitale retraite krijgen dagelijks een gebedsmail met 
bijbelteksten, meditatieve vragen, citaten en technische gebedstips. Het 
geheel vormt een innerlijke reis om de adventsperiode en de menswording 
van God intenser te beleven. 
 
Op zaterdagochtend tijdens de adventstijd kunnen deelnemers van de 
retraite meedoen aan een geleide meditatie via ZOOM. 
 
Een productie van ignatiaansbidden.org 
ignatiaansbidden.org verzorgt jaarlijks twee digitale retraites, tijdens de 
advent en de 40-dagentijd. Ons doel is mensen te helpen in hun gebed 
tijdens de speciale tijden in het kerkelijk jaar. Om zich meer bewust te 
worden van Gods aanwezigheid in hun leven. 
 
 
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  
Zaterdag 5 november om 20.00 uur geeft Harmonie 
Wilhelmina Wolder haar jaarlijkse themaconcert in 't 
Paenhuys in Riemst (B), dit jaar met de titel "The Perfect 
Combination" o.l.v. Karin Janssen. Dit jaar staat het concert in het teken 
van muziek & humor. Het orkest speelt enkele prachtige Spaanse en 
Latijns-Amerikaanse muziekstukken. Presentatie en zang worden dan 
verzorgd door Francine Recca. Na de pauze spelen het orkest en het 
komische duo Stenzel & Kivits samen. De entree is 15 Euro. Kaarten 
kunnen gekocht worden bij Cafe de Pepel, of besteld worden via 
themaconcert@harmoniewilhelmina.nl. 
Zaterdag 19 november viert Harmonie Wilhelmina Wolder het 
St.Caeciliafeest en worden de jubilarissen gehuldigd. Deze avond start om 
19.00 uur met een Heilige mis in de St. Petrus en Pauluskerk. 
Aansluitend vieren we vanaf 20.00 uur in de Harmoniezaal Wilhelmina 
ons feest en kunnen de jubilarissen gefeliciteerd worden. Dit jaar zijn dat: 
Willie Peeters 60 jaar lid, Harrie Darding 50 jaar lid, Gerrie Hesemans 40 
jaar lid, Wendy Schiffeleers 40 jaar lid, Vincent Eggen 40 jaar lid, Krista 
van Weert 25 jaar lid, Chrit Hameleers 12 jaar lid en Jacques Severijns 12 
jaar lid. Loop gerust binnen om onze jubilarissen te feliciteren en mee te 
feesten. 
 
Harmonie Sint-Petrus en Paulus  
Zondag 23-10 Deelname Pie & Pow-kapel aan 
muziekmiddag van De Gele Rijders in het 
Trefcentrum Wittevrouwenveld 
Zondag 6-11 15.30 Concert drumband in Grevenbicht 
Zaterdag 12-11 Feestavond t.g.v. 25-jarig bestaan van De Greune Zaol 
Zondag 20-11 Voorspeeldag leerlingen in de Greune Zaol 
Zondag 27-11 Concert drumband in Born 
 
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 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 
 
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 
 
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. 
Tweede zondag van de maand: Kerk Oud-Caberg. 
Derde zondag van de maand: Kerk Wolder. 
Aanmelden bij parochiekantoor. 
U wordt daarna uitgenodigd voor een intake gesprek waarin doopdatum 
en voorbereiding worden besproken. 
 
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 zo 27 november  t/m zo 25 
december 2021.  
 
Misintenties opgeven 
Misintenties en kopij voor de volgende editie uiterlijk 8 november 
inleveren bij het parochiekantoor of per e-mail naar: 
  admin.zuidwest@rkmaastricht.nl 
  parochiecluster.maastrichtwest@gmail.com 


