
- 1 - 

Jaargang 2 nr. 8  ✻  27 november t/m 25 december 2022 
 
Uitbreiding werkveld van ons pastoraal team onder leiding van 
Pastoor Schols 
 
Aan de parochianen van de parochies Sint Anna-Lambertus, Sint  
Jozef en Sint Theresia, 
aan de parochianen van de parochiefederatie Johannes Paulus II te 
Maastricht-West 
 
Beste parochianen,  
Onder invloed van alle veranderingen om ons heen krijgt de 
voortschrijdende herstructurering van de parochies in ons bisdom 
en in het bijzonder in ons dekenaat steeds meer  gestalte. De 
contouren van de vier grote samenwerkingsverbanden in ons 
dekenaat worden zichtbaar in de benoeming van de priesters en de 
afspraken van de kerkbesturen onderling om te komen tot federaties 
of federaties in oprichting. Naast de herstructurering wordt er 
gewerkt aan  revitalisering opdat de Geest van Christus in ons en 
onze geloofsgemeenschappen levend blijft. 
In het verlengde van bovenstaande heeft onze bisschop, 
Mgr. H. Smeets, onze deken John Dautzenberg eervol ontslag 
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verleend als pastoor van de Sint Anna-Lambertusparochie zodat hij 
zich naast het pastoor-zijn van de Sint Servaasparochie beter kan 
richten op de federatievorming in het centrum van Maastricht, de 
aankomende Heiligdomsvaart en het bestuur van het dekenaat.  
De parochies Sint Jozef en Sint Theresia  zijn sinds het overlijden 
van pastoor  Andries van den Berg vacant geworden. Deze parochies 
worden weldra samen met de St. Anna-Lambertusparochie,  
toevertrouwd aan de herderlijke zorg van pastoor René Schols, die 
thans pastoor is van de parochiefederatie Johannes Paulus II. 
Samen met kapelaan Nicholas, transeunt diaken Vincent (die later  
tot priester wordt gewijd)  en de permanent diakens Kees Bekker en 
Jos Valke  zullen zij  de pastorale zorg op zich nemen. Kapelaan 
Nicholas blijft tevens kapelaan in de Sint Servaasparochie.  
De kerkbesturen van de betrokken parochies zijn zich bewust van 
de impact van deze veranderingen, en werken actief mee aan het 
samen vormgeven aan een nieuwe toekomst. Het is een hoopvolle 
toekomst waarin zij samen met de priesters en de diakens maar ook 
met u allen,  parochianen,  hun schouders willen zetten onder onze 
geloofsgemeenschappen opdat het een levende kerkgemeenschap 
blijft en een voedingsbodem biedt voor verdere ontwikkeling naar 
meer parochianen en andere belangstellenden. 
U wordt allen van harte uitgenodigd deel te nemen aan de 
pastoorswissel en de installatie van pastoor Schols  op zaterdag 
26 november om 18.00 uur in de Sint Annakerk. Na de heilige Mis 
is er gelegenheid om te feliciteren  en kennis te maken met alle 
priesters  en de diakens.  Deze bijzondere Heilige Mis wordt aan het 
begin van de Advent gevierd - het begin van het kerkelijk jaar - en 
wel  met de parochianen van geheel Maastricht Groot West. De 
parochianen van de parochiefederatie Johannes Paulus II zijn 
derhalve uitdrukkelijk ook van harte  uitgenodigd. De Heilige Missen 
op zondag 27 november zullen in de parochiefederatie JP II 
vervallen.  
Op zondag 27 november om 10.00 uur, zal pastoor Schols evenwel 
een plechtige Mis opdragen in de Sint Theresiakerk waarbij de 
pastoor nog eens bijzonder wordt voorgesteld aan deze  geloofs-
gemeenschap. Na afloop is er gelegenheid om elkaar te treffen in de 
sacristie.  
Wij nodigen u allen van harte uit om deze plechtigheden en het  
nieuwe begin van het kerkelijk jaar samen met ons te vieren. U bent 
allen van harte welkom.  
Kerkbesturen Sint Anna-Lambertus, Sint Jozef en Sint Theresia. 
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ZATERDAG 26 NOVEMBER 2022 
15.00 Malberg - Nicolaasmis 
18.00 Sint Annakerk  
installatie van pastoor Schols  
als pastoor van de parochies 
Anna-Lambertus, St.Jozef en 
St. Theresia 
 
ZONDAG 27 NOVEMBER 2022 
1e zondag van de Advent 
In Malberg, Wolder, Daalhof en  
Oud-Caberg geen H.Mis i.v.m. 
de installatie van pastoor Schols 
als pastoor van de parochies Sint 
Anna-Lambertus, Sint Jozef en 
Sint Theresia.  
 
MAANDAG 28 NOVEMBER 2022 
09.00 Daalhof – H.Mis 
 
DINSDAG 29 NOVEMBER 2022 
19.00 Wolder – H.Mis 
 
WOENSDAG 30 NOVEMBER 2022 
09.00 Malberg – H.Mis 
 
DONDERDAG 1 DECEMBER 2022 
Ziekencommunie Wolder & Daalhof 
09.00 Daalhof – H.Mis 
 
VRIJDAG 2 DECEMBER 2022 
Ziekencommunie Oud-Caberg & Malberg 
09.00 Oud-Caberg – H.Mis 
 
ZONDAG 4 DECEMBER 2022 
2e zondag van de Advent 
09.00 Malberg – H.Mis 
09.30 Wolder – H.Mis 
Organist: Eggie Prick 
Fons Castermans (col) 

11.30 Daalhof – H.Mis 
Kinderwoorddienst 
Organist: n.n.b. 
Jrd.Lily Melotte-Achtermann  

11.30 Oud-Caberg – H.Mis 
Angela Vrancken-v.d.Heijden 

 

MAANDAG 5 DECEMBER 2022 
09.00 Daalhof – H.Mis 
 
DINSDAG 6 DECEMBER 2022 
H.Nicolaas 
19.00 Wolder – H.Mis 
Overledenen van de familie 
Crauwels-Wijts 
 
WOENSDAG 7 DECEMBER 2022 
H.Ambrosius 
09.00 Malberg – H.Mis 
 
DONDERDAG 8 DECEMBER 2022 
Onbevlekt Ontvangenis van de 
Maagd Maria  
09.00 Daalhof – H.Mis 
 
VRIJDAG 9 DECEMBER 2022 
H.Johannes Diego 
09.00 Oud-Caberg – H.Mis 
 
ZATERDAG 10 DECEMBER 2022 
18.30 Malberg -H.Mis 
Life-Teen en Life-Night 
 
ZONDAG 11 DECEMBER 2022 
3e zondag van de Advent 
09.00 Malberg – H.Mis 
09.30 Wolder – H.Mis met 
aansluitend koffiedrinken 
Sint-Caeciliakoor 
Jrd. Fred van Os, Corrie 
Bastiaens-Paulissen (col), 
Overleden ouders Beurts-Smeets 
en kinderen 

11.30 Daalhof – H.Mis 
Kinderwoorddienst 
Organist: Eggie Prick 
1e jrd. Jacques Jamin, 
jrd. Jan Laumans  

11.30 Oud-Caberg – H.Mis 
 
MAANDAG 12 DECEMBER 2022 
09.00 Daalhof – H.Mis 

Liturgische vieringen 
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DINSDAG 13 DECEMBER 2022 
19.00 Wolder – H.Mis 
 
WOENSDAG 14 DECEMBER 2022 
 H.Johannes v.h.Kruis 
09.00 Malberg – H.Mis 
 
DONDERDAG 15 DECEMBER 2022 
09.00 Daalhof – H.Mis 
 
VRIJDAG 16 DECEMBER 2022 
09.00 Oud-Caberg – H.Mis 
 
ZONDAG 18 DECEMBER 2022 
4e zondag van de Advent 
09.00 Malberg – H.Mis 
Jan Burgers en zoon Ronald 
Burgers 

09.30 Wolder – H.Mis 
Organist: Eggie Prick 
11.30 Daalhof – H.Mis 
Kinderwoorddienst 
Organist: Stef Grit 
Hanneke Veerkamp-Klemann 
(col) 

11.30 Oud-Caberg -H.Mis 
 
MAANDAG 19 DECEMBER 2022 
09.00 Daalhof – H.Mis 
 
DINSDAG 20 DECEMBER 2022 
19.00 Wolder - H.Mis 
Nico Braeken en ouders 
Braeken-Beerts, Ita en Theo 
Bastiaens-Stevens, Leden en 
overleden leden DVOV. 

 
WOENSDAG 21 DECEMBER 2022 
09.00 Malberg – H.Mis 
 
DONDERDAG 22 DECEMBER 2022 
09.00 Daalhof – H.Mis 
14.00 Wolder -Kerstviering SOOS 
         (Zaal Wilhelmina) 
 
VRIJDAG 23 DECEMBER 2022 
H.Johannes Kenty 
09.00 Oud-Caberg – H.Mis 

ZATERDAG 24 DECEMBER 2022 
Kerstavond 
18.00 Malberg – H.Mis met 
Kerstspel m.m.v. Communicanten 
18.00 Wolder – Kerstspel 
Voorafgaand aan de nachtmis: 
koperensemble van Harmonie 
Wilhelmina Wolder 
23.00 Wolder - Nachtmis 
Laurentius van Noppen en Anna 
van Noppen-Nicolaes 

20.00 Daalhof – H.Mis 
21.00 Oud-Caberg - Nachtmis 
Annie Smeets-Overhof en zoon 
Patrick en grootouders 

 
ZONDAG 25 DECEMBER 2022 
1E KERSTDAG 
09.30 Wolder – H.Mis 
m.m.v. Jeugdharmonie Sint 
Petrus en Paulus 
Vic Bemelmans en Lie 
Bemelmans-Wijnands, 
Franciscus Bruls en Theresia 
Bocken, Ies Crijns-Haesen (col), 
Kitty Stevens-Henket en 
wederzijdse ouders en zus Nettie 
en tant May Henket. 

11.30 Daalhof – H.Mis 
M.m.v. Mixed Harmonie 
Pastor Fons Tijssen(col), Jo 
Schuffelers en ouders 

11.30 Oud-Caberg – H.Mis 
m.m.v. Fanfare Concordia. 
 
MAANDAG 26 DECEMBER 2022 
2E KERSTDAG H.STEFANUS 
10.00 Malberg – H.Mis 
m.m.v. Fanfare Sint Hubertus 
11.30 Wolder – H.Mis 
5e jrd. Jan Rutten  

m.m.v. Fluitensemble “Blauwe” 
Corrie Bastiaens-Paulissen (col) 
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Gedoopt 
Op 16 oktober 2022 hebben wij Djaylinna en Celinno van 
Moorsel in Oud-Caberg en Casey Frijns  in Wolder 
opgenomen in onze kerk.  
Op 13 november 2022 hebben wij Isah Soudant in Oud-
Caberg opgenomen in onze kerk.  
Wij wensen de dopelingen en hun ouders een mooie toekomst toe in Gods genade. 
 
Overleden 
Wij hebben in onze parochiefederatie gebeden voor de 
volgende overledenen: 
† 05-10-22 Manuel Merino Blanco (Oud-Caberg) 
† 14-10-22 Ria Huijnen – Teuws (Oud-Caberg) 
† 01-11-22 Willy Kerkhofs (Wolder) 
† 11-11-2022 Louis Theunissen (Wolder) 

Mogen zij nu bij God de Vader thuis zijn. 
Wij wensen hun dierbaren veel sterkte. 

 
Bedevaarten 2023: Vooraankondigingen 
Banneux 
Op donderdag 25 mei gaan we weer naar Banneux.  
Kevelaer 
Op woensdag 20 september gaan we weer naar Kevelaer.  
Het programma zal zijn zoals in de voorgaande jaren. 
Rome 
In 2023 staat ook een grote bedevaart op het programma. Wij, de 
parochiefederaties Johannes Paulus II willen samen met u een 10 
daagse bedevaart houden naar de eeuwige stad Rome en wel van 12 
oktober t/m 21 oktober. Het wordt een mooie reis waarbij we één 
volledige dag in Assisi zijn en 4,5 dagen in Rome zelf. We gaan de 
H. Mis vieren in de mooie kerken die Rome rijk is en willen ook op 
audiëntie bij de paus. Daarnaast is er genoeg tijd om Rome te 
verkennen. Samen gaan we de top attracties in en rond Rome 
bezoeken denk aan: de catacomben, het Vaticaans museum, de 
belangrijkste basilica’s en gaan andere bezienswaardigheden zien 
tijdens wandelingen door Rome. 

Het uitgebreide programma en de kosten van elke bedevaart 
worden nog bekendgemaakt. 
U kunt zich al vooraf aanmelden voor elke bedevaart door een mail 
te sturen aan diakenbekker@jpmaastricht.nl  Op het moment dat 
het definitieve programma en de kosten bekend zijn kunt u zich 
definitief aanmelden via het bekende strookje. 
De data worden nu al doorgegeven, dan kunt u deze alvast noteren 
in de agenda. 
Diaken Kees Bekker 

Parochieberichten 
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Parochieproject 2022 en verder 
Beste parochianen. U bent vrijgevig en hebt veel over 
voor de medemens. Afgelopen jaar is ons parochie-
project Mary’s Meals een beetje op de achtergrond 
geschoven. De nood in Oekraïne was groter en de 
hulp daar was ook hard nodig. Naast alle gaven die u 
hebt gegeven voor de Oekraïne heeft ons parochieproject ook veel 
van jullie mogen ontvangen. Onze grote dank hiervoor.  
Door jullie goede gaven waren wij in staat om vorige maand toch nog 
€ 4.140,00 over te maken aan Mary’s Meals. Allemaal uit uw milde 
gaven.  
De komende Advent is voor ons ook weer een periode van bezinning 
en open staan voor de noden van anderen. Ook in deze dure tijden 
heerst bij ons geen honger. In andere delen van de wereld is dat 
anders. Vooral voor kinderen is honger een rem op hun 
ontwikkeling, want met een holle maag leert het erg slecht. Elk kind 
heeft recht op onderwijs – en op voldoende eten. Dat is een visie die 
uitgedragen wordt door  de stichting Mary’s Meals. Dit is een ANBI 
stichting die zich als doel stelt om de armste kinderen elke dag een 
maaltijd te verstrekken. Elk kind dagelijkse een warme maaltijd 
geven op de plek waar het ook onderwijs krijgt. Dat is wat Mary’s 
Meals doet. 
Mary’s Meals voedt op dit moment elke dag meer dan 1.800.000 
kinderen. Om één kind een heel jaar van een maaltijd te voorzien is 
op dit moment € 18,30 nodig. Omgerekend dus € 
0.07 per kind per dag. Ze zijn begonnen in Malawi, 
maar voeden nu kinderen in alle arme landen over 
de hele wereld. 
Het geld dat u bijeenbrengt wordt gebruikt voedsel 
te kopen op de lokale markten en bij lokale boeren. 
Het voedsel wordt bij de school afgeleverd, vaak 
door de plaatselijke boeren zelf. Elke dag staan er 
vrijwilligers (vaak de ouders) bij de school om de 
maaltijd te bereiden voor de kinderen. Zo snijdt het mes aan twee 
kanten. De kinderen gaan naar school én krijgen eten en de lokale 
boeren hebben een vaste bron van inkomsten.  
Mary’s Meals is niet van de eenmalige acties, als er ergens steun 
geboden wordt, dan wordt deze steun ook gecontinueerd. En daar 
past ons parochieproject ook goed bij. Liever jaren lang een goed 
project steunen, om zo een vaste steunpilaar worden, dan telkens 
aan een nieuw project eenmalig steun te geven.  
Mocht u interesse hebben en meer willen weten over de stichting 
dan kunt u de website bezoeken www.marysmeals.nl. Daar staat 
ook de film Generation Hope (https://www.marysmeals.nl/doe-
mee/boek-en-films/ ). Een bekroonde indrukwekkende film waar 
duidelijk wordt gemaakt wat de Stichting Mary’s Meals doet en hoe 
de steun bij de kinderen die het nodig hebben terechtkomt. 
Wij willen u vragen Mary’s Meals te ondersteunen en gedurende de 
komende Advent (en ook daarna) weer ruimhartig te geven op de 
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verschillende collecte punten bij de uitgang van onze kerken in de 
kenmerkende Mary’s Meals blauwe bekers, maar u kunt ook 
doneren in de offerblokken voor Mary’s Meals of geld overmaken op 
de bankrekening van de parochie NL28 RABO 0158 4943 50 met als 
kenmerk: Mary’s Meals.  
Mogen we in staat zijn om veel kinderen een heel jaar eten te geven. 
Het kost u slechts € 18,30 om een kind een jaar lang elke dag een 
maaltijd te geven.  
Diaken Kees Bekker 
 
Verwarming kerk 
Het zal u niet ontgaan zijn dat de gaskosten het 
komend jaar uit de pan gaan rijzen tot ongekende 
hoogte. Het kerkbestuur heeft een 
vooraankondiging gekregen dat de gasprijzen 
komend jaar drie tot vier keer hoger kunnen gaan 
uitpakken. Dit zal met de huidige inkomsten 
onmogelijk zijn om deze te betalen. Het kerkbestuur 
is daarom opzoek gegaan naar een alternatief. We 
hebben gekozen voor warmhoud kussens. Deze zullen zowel het 
zitvlak als de rugleuning van de bank of stoel warm houden, zodra u 
erop gaat zitten. Dit gaat ervoor zorgen dat de warmte alleen daar is, 
waar het ook nodig is. De verwarming zullen wij daarom niet 
aanzetten en besparen op deze manier in de gaskosten. Het is 
daarom ook raadzaam naar de kerk te komen in warme kleding. Wij 
hopen dat we er op deze manier voor zorgen dat u goed en warm de 
H.Mis kunt bijwonen en wij de rekening die wij moeten betalen 
betaalbaar kunnen houden.  
Het zou natuurlijk te gek zijn als alleen in de kerk de verwarming 
uitgaat en op de pastorie geen maatregelen zouden worden 
getroffen. Ook de pastoor zal gaan besparen. De thermostaat van de 
verwarming in de pastorie is lager gezet en het douchen wordt 
verminderd. De buitenverlichting aan de pastorie tijdens de Kerst 
zal dit jaar niet aangaan.  
Hopelijk komen wij zo betaalbaar door de winter heen en natuurlijk 
hopen wij op uw begrip voor  deze maatregelen.  
 
Film 
In de Advent zal er weer een film worden gedraaid welke 
u kunt komen bekijken. Deze zal in Malberg worden 
vertoond. Dit zal gebeuren op zaterdag 17 december om 
14.00u. Welke film wij gaan kijken zal op de preekstoel 
worden bekend gemaakt. Het is een film waarin wij ons 
kunnen voorbereiden op het komend Kerstfeest. 
 
Oecumenische Dienst Kerstmis in de kerk van Pottenberg 
Het is inmiddels een traditie dat in de Advent in de kerk van 
Pottenberg een Oecumenische dienst wordt gehouden in 
samenwerking met de Armeense kerkgemeenschap die daar is 
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gevestigd. Het belooft weer een mooie dienst te worden. U bent allen 
van harte uitgenodigd. De dienst zal worden opgeluisterd door een 
Armeens strijkkwartet en er zullen daarnaast ook bekende 
kerstliederen worden gezongen. Het thema van de viering is: Samen 
bruggen bouwen met respect voor elkaar. Juist in deze tijd is het 
bijzonder nodig dat we bruggenbouwers zijn en voor vrede zorgen in 
onze omgeving. Samen staan we sterk. De viering wordt gehouden 
op zondag 18 december en begint om 16.00u en zal tot ongeveer 
17.00u duren. Daarna kunt u buiten tegenover de kerk genieten van 
een kop soep en andere versnaperingen. Pottenberg laat met deze 
Kerstviering zien waar ze sterk in zijn. 

 
 
Kerstpakketten 
Ook dit jaar zullen wij weer kerstpakketten 
gaan brengen naar gezinnen die een 
steuntje in de rug nodig hebben in de 
kersttijd. U kunt ons daar weer bij helpen. 
Wij verzamelen tijdens de Advent houdbare 
niet alcoholische producten. Met deze 
producten stellen wij dan kerstpakketten 
samen die wij dan zullen uitdelen na de 
laatste zondag van de Advent. U kunt de producten brengen op de 
tweede en derde Adventszondag. Dus op zondag 4 en 11 december. 
Daarna worden de pakketten samengesteld. 
Bij voorbaat dank voor uw hulp. 
 
Renhuis de kerkmuis 
Hallo hier ben ik dan weer. Renhuis de kerkmuis.  
De pastoor zei dat het weer Advent zal zijn. Toen dacht ik, wat 
bedoelt hij daar nu weer mee? Advent, lijkt op advertentie, weet je 
wel, als je reclame maakt in bijvoorbeeld een krant, dan noem je dat 
advertentie. Maar hij had het ook over kaarsjes aansteken, wat heeft 
dat dan met die krant te maken? Ik snapte er helemaal niets meer 

van. Dus ik maar weer naar mijn oom in het bos. 
Die vertelde dat Advent van een Latijns woord 
kwam. Dit spraken de Romeinen, de soldaten in de 
tijd van Jezus. Het is ook de taal van de kerk. 
Adventus: Verwachting. Wij zijn in verwachting van 
het kindje Jezus met Kerstmis. Dus het is nog even 
wachten en dan is het Kerstmis. In die tijd steken 
wij 4 kaarsjes aan: aan de adventskrans. Dat is een 
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krans van groene takken met vier kaarsjes 
erop. Precies de zondagen vanaf 27 
november tot Kerstmis. Iedere zondag 
wordt er dan een kaarsje aangestoken. Als 
ze dan alle vier branden dan is het snel 
Kerstmis. Nu snap ik ook waarom de 
pastoor zei dat er in de adventstijd iedere 
zondag ook een kinderwoorddienst is in de 
kerk van Daalhof. Nu als je meer wilt weten over de adventstijd, dan 
ben je welkom. Kom maar naar Daalhof. Daar is, met uitzondering 
van  27 november, iedere zondag een H. Mis om 11.30u, en in de 
Advent dus met een kinderwoorddienst. Dan mag je tijdens de mis 
naar een andere ruimte en daar wordt dan meer over de Advent 
uitgelegd. 
Nu tot dan maar misschien. Ik ben benieuwd of ik je zal zien, 
Dag hoor,  (wie zegt dat ook al weer altijd) 
Renhuis de kerkmuis.  
 
 
 
 
 
 
Kerstmiddag Ouderensoos Wolder  
Ouderensoos Wolder nodigt alle ouderen uit voor een gezellige 
Kerstmiddag. 
Onder het genot van een hapje en een drankje wordt deze 
Kerstmiddag gehouden op donderdag 22 december 2022 van 14.00 
uur tot 18.00 uur, in Café Aajd Vroenhove Harmoniezaal Wilhelmina 
Tongerseweg 400 te Wolder. 
Kosten voor deze middag zijn 10 euro per persoon. 
Aanmelden vóór 10 december 2022 bij: 
Karin van Duurling Pletzersstraat 30 Wolder, tel 0629177032 
Sibilla Tillie Tongerseweg 351 Wolder  tel 043-343415 
 
Harmonie Wilhelmina  
Zondag 18 december  

 om 14.30 uur geeft Harmonie Wilhelmina 
Wolder een Kerstconcert in de St. Petrus en 
Pauluskerk. Daarna is een gezellige nazit in 
het café gedeelte van de Harmoniezaal. 

Vrijdag 23 december  
 zal het Opleidingsorkest van Harmonie Wilhelmina Wolder 

deelnemen aan de kribkestocht op Wolder en op de route 
sfeervolle Kerstmuziek ten gehore brengen. 

Zaterdag 24 december 
 zal het koperensemble van Harmonie Wilhelmina Wolder de 

muziek verzorgen voor aanvang van de nachtmis in de Sint 
Petrus en Pauluskerk. 

Verenigingsnieuws 
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Maandag 26 december  
 zal het fluitensemble van Harmonie Wilhelmina Wolder de 

Heilige Mis op 2e Kerstdag opluisteren in de St. Petrus en 
Pauluskerk. 

Dank aan alle vrijwilligers, sponsoren en publiek van het 
themaconcert “The Perfect Combination” van Harmonie Wilhelmina 
Wolder. Zonder jullie geen concert!. We genieten na met de vele 
foto's en filmpjes die gepubliceerd staan op onze facebook pagina: 
Harmonie Wilhelmina Wolder. 
 
Harmonie Sint-Petrus en Paulus  
Zondag 27 november namiddag 

 Concert drumband in Born  
Vrijdag 9 december20.00 uur 

 Generale repetitie drumband in de Greune Zaol en 
aansluitend concert van de harmonie. Vrij entree 

Zaterdag 10 december van 10.30 tot 14.00 uur 
 organiseert Hobbyclub de Greune van Harmonie Sint Petrus 

en Paulus haar jaarlijkse kerstmarkt in de Greune Zaol. Met 
optredens van de jeugdorkesten van de harmonie. Gratis 
entree.  

Zondag 11 december 13.30 uur 
 Deelname drumband aan concours in Theater De Bussel in 

Oosterhout. 
Zondag 18 december 13.30 uur 

 Midwinterconcert in de Annakerk aan de Via Regia met 
deelname jeugdharmonie, drumband en harmonie. Entree: 
vrije gave 

Eerste Kerstdag 
 9.30 uur: Opluistering H. Mis in Wolder door de 

jeugdharmonie o.l.v. Loek Smeijsters 
Volg ons op: https://hppwolder.nl en op: 
https://www.facebook.com/harmonie.sintpetrusenpaulus 
 
Harmonie Kunst Door Oefening 
Op 18 december om 14.00 uur brengt de Maastrichtse 
harmonie Kunst Door Oefening een mooi Kerstconcert 
in de sfeervolle OLV-basiliek in de binnenstad van 
Maastricht. Toegang gratis 
 
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)  
 



- 11 - 

 
 
Pastoraal team 
Pastoor R. Schols:  ☏ 06-51586223,   pastoor@jpmaastricht.nl 
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. 
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 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: 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 25 december 2022 t/m 
zo 29 januari 2023.  
 
Misintenties opgeven 
Misintenties en kopij voor de volgende editie uiterlijk 6 december 
inleveren bij het parochiekantoor of per e-mail naar: 
  secretariaatdaalhof@jpmaastricht.nl 
  secretariaatmalberg@jpmaastricht.nl 
 


