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Jaargang 3 nr. 1  ✻  25 december 2022 t/m 5 februari 2023 
 
Gezegend nieuwjaar, 
Beste parochianen. We gaan nu een nieuw jaar tegemoet. Niet lang 
nadat u dit blad leest zullen we het jaar 2023 binnengaan. Het jaar 
2022 heeft ons veel gebracht. Als parochie gaan we nu 
samenwerken met nog een andere federatie. Van daaruit hopen wij 
nog meer slagkracht te krijgen om in de toekomst de boodschap van 
Jezus te waarborgen.  Het jaar 2023 heeft ons nog meer gebracht. 
Wij mochten vele malen bij elkaar komen om te vieren dat Jezus in 
ons midden is. Verschillende kinderen zijn gedoopt, hebben de 
communie gedaan het hebben het vormsel ontvangen. Dat geeft ook 
zeker hoop voor de toekomst. Het jaar heeft ons ook minder mooie 
dingen gegeven, zoals het jaar begonnen is in de coronacrises. 
Echter is het ook dit jaar minder bedreigend geworden. Iets wat ons 
allen bezig houd is niet alleen dat Nederland verloren heeft van 
Argentinië maar iets van meer omvang de oorlog in Oekraïne. Geluk 
en verdriet wisselen elkaar altijd af. Het leven gaat met ups en 
downs, dus ook een burgerlijk jaar. Ik hoop echter dat u het 
afgelopen jaar veel kracht en zegen hebt ontvangen van Jezus 
Christus. In de kerst hebben wij nog samen mogen vieren dat hij 
geboren is. Ik hoop dat hij nu vrede komt brengen n het nieuwe jaar 
en dat hij ons net zo bijstaat als het afgelopen jaar.  
 
Als federatie willen wij graag elkaar een gezegend nieuwjaar 
wensen. Dat doen we tijdens een nieuwjaarsbijeenkomst op zondag 
1 januari na de H. Mis van 11.30u. in Oud-Caberg  
U bent van harte welkom tot 14.00u in De Luibe - Wijkcentrum Oud 
Caberg, Van Akenweg 15, 6218 HK Maastricht 
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De bijeenkomst zal dan ongeveer om 12.30u beginnen.  
 

Wij wensen u allen een gezegend 2023 toe. 
Pastoraal team 

Kerkbestuur 
 
 

 
 

 
ZATERDAG 24 DECEMBER 2022 
KERSTAVOND 
18.00 Malberg – H.Mis met 
Kerstspel mmv Communicanten 
Overleden ouders Dassen-Brans  
en Cor en Paula 

18.00 Wolder - Kerstspel 
20.00 Daalhof – H.Mis 
21.00 Oud-Caberg - Nachtmis 
Annie Smeets-Overhof en zoon 
Patrick en grootouders, Jan Retz 

23.00 Wolder – Nachtmis 
m.m.v. Sint-Caeciliakoor 
Laurentius van Noppen en Anna 
van Noppen-Nicolaes, Riet en Bèr 
Castermans-Ketelslegers, Noor 
Willems 

 
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 
Pastor Rick vanden Berg en 
ouders 

 
MAANDAG 26 DECEMBER 2022 
2E KERSTDAG H.STEFANUS 
10.00 Malberg – H.Mis 
m.m.v. Fanfare Hubertus 
11.30 Wolder – H.Mis 
m.m.v. Fluitensemble “Blauwe” 
5e jrd. Jan Rutten  

Corrie Bastiaens-Paulissen (col) 
 
DINSDAG 27 DECEMBER 2022 
19.00 Wolder – H.Mis 
 
WOENSDAG 28 DECEMBER 
09.00 Malberg – H.Mis 
 
DONDERDAG 29 DECEMBER 2022 
09.00 Daalhof – H.Mis 
 
VRIJDAG 30 DECEMBER 2022 
09.00 Oud-Caberg – H.Mis 
 

Liturgische vieringen 
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ZATERDAG 31 DECEMBER 2022 
OUDEJAARSAVOND 
19.00 Wolder – H.Mis 
 
ZONDAG 1 JANUARI 2023 
NIEUWJAARSDAG 
11.30 Oud-Caberg – H.Mis 
Aansluitend nieuwjaars-
bijeenkomst in De Luibe ,  
Van Akenweg 15,  
6218 HK Maastricht 
 
MAANDAG 2 JANUARI 2023 
09.00 Daalhof- -H.Mis 
 
DINSDAG 3 JANUARI 2023 
19.00 Wolder – H.Mis 
 
WOENSDAG 4 JANUARI 2023 
09.00 Malberg – H.Mis 
 
DONDERDAG 5 JANUARI 2023 
ZIEKENCOMMUNIE WOLDER-DAALHOF 
09.00 Daalhof – H.Mis 
 
VRIJDAG 6 JANUARI 2023 
ZIEKENCOMMUNIE MALBERG-OUD-CABERG 
09.00 Oud-Caberg – H.Mis 
19.00 Daalhof – Heilig uur 
 
ZONDAG 8 JANUARI 2023 
HOOGFEEST OPENBARING DES 
HEREN - DRIEKONINGEN 
09.00 Malberg – H.Mis 
09.30 Wolder – H.Mis 
Sint-Caeciliakoor 
6 wkd Willie Kerkhofs en Truus 
Kerkhofs- Haesen 

Aansluitend koffie drinken in de 
pastorie. 
11.30 Daalhof- H.Mis 
organist: Eggie Prick 
Pastor Fons Tijssen 

11.30 Oud-Caberg – H.Mis 

2e Jrd. Annie Smeets-Overhof en 
zoon Patrick en grootouders, 
6-wekendienst Lieske Muijs-
Hendrix, Maria Schobbe, Manuel 
Merino Blanco 

 
MAANDAG 9 JANUARI 2023 
09.00 Daalhof – H.Mis 
 
DINSDAG 10 JANUARI 2023 
19.00 Wolder – H.Mis 
 
WOENSDAG 11 JANUARI 2023 
09.00 Malberg – H.Mis 
 
DONDERDAG 12 JANUARI 2023 
09.00 Daalhof – H.Mis 
 
VRIJDAG 13 JANUARI 2023 
09.00 Oud-Caberg – H.Mis 
 
ZATERDAG 14 JANUARI 2023 
18.30 Malberg – H.Mis 
Life-Teen en Life-Night 
 
ZONDAG 15 JANUARI 2023 
2E ZONDAG DOOR HET JAAR 
09.00 Malberg – H.Mis 
09.30 Wolder – H.Mis 
organist: Eggie Prick 
Bèr en Net Willems-Paulissen 

11.30 Daalhof – H.Mis 
organist: Eggie Prick 
11.30 Oud-Caberg - H.Mis 
Lies Aldenhoven-Aardening 

 
MAANDAG 16 JANUARI 2023 
09.00 Daalhof – H.Mis 
 
DINSDAG 17 JANUARI 2023 
19.00 Wolder – H.Mis 
 
WOENSDAG 18 JANUARI 2023 
09.00 Malberg – H.Mis 
19.00 Daalhof -  Taizé 
viering 
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DONDERDAG 19 JANUARI 2023 
09.00 Daalhof – H.Mis 
 
VRIJDAG 20 JANUARI 2023 
09.00 Oud-Caberg – H.Mis 
 
ZONDAG 22 JANUARI 2023 
3E ZONDAG DOOR HET JAAR 
09.00 Malberg – H.Mis 
09.30 Wolder – H.Mis 
Sint-Caeciliakoor 
Aansluitend koffie drinken in de 
pastorie. 
11.30 Daalhof- H.Mis 
organist: Eggie Prick 
11.30 Oud-Caberg – H.Mis 
Lies Aldenhoven-Aardening, 
Maria Schobbe, Manuel Merino 
Blanco, Maria Huijnen 

 
MAANDAG 23 JANUARI 2023 
09.00 Daalhof – H.Mis 
 
DINSDAG 24 JANUARI 2023 
19.00 Wolder – H.Mis 
 
WOENSDAG 25 JANUARI 2023 
09.00 Malberg – H.Mis 
 
DONDERDAG 26 JANUARI 2023 
09.00 Daalhof – H.Mis 
 
VRIJDAG 27 JANUARI 2023 
09.00 Oud-Caberg – H.Mis 
 
ZONDAG 29 JANUARI 2023 
4E ZONDAG DOOR HET JAAR 
09.00 Malberg – H.Mis 
09.30 Wolder – H.Mis 
organist: Eggie Prick 
André Berkhof en Jeanny 
Berkhof-Ritzen jrd. 

11.30 Daalhof – H.Mis 
organist: Eggie Prick 
5e jrd. Jo Schuffeleers  
11.30 Oud-Caberg – H.Mis 

Lies Aldenhoven-Aardening 
 
MAANDAG 30 JANUARI 2023 
09.00 Daalhof-H.Mis 
 
DINSDAG 31 JANUARI 2023 
19.00 Wolder – H.Mis 
 
WOENSDAG 01 FEBRUARI 2023 
09.00 Malberg – H.Mis 
 
DONDERDAG 02 FEBRUARI 2023 
ZIEKENCOMMUNIE WOLDER-DAALHOF 
09.00 Daalhof – H.Mis 
Maria Lichtmis, met een 
kaarsenprocessie 
 
VRIJDAG 03 FEBRUARI 2023 
ZIEKENCOMMUNIE MALBERG-OUD-CABERG 
09.00 Oud-Caberg – H.Mis 
19.00 Daalhof – Heilig uur 
 

Op 3 en 5 februari kan men na 
elke H.Mis de Blasiuszege 

ontvangen. 
 
ZONDAG 05 FEBRUARI 2023 
5E ZONDAG DOOR HET JAAR 
09.00 Malberg - H.Mis  
09.30 Wolder – H.Mis 
Sint-Caeciliakoor 
11.30 Daalhof – H.Mis 
Met Kinderwoorddienst.  
Organist: Stef Grit 
11.30 Oud-Caberg – H.Mis 
Deze zondag na elke H.Mis 
Aansluitend koffie drinken 
Jo Paulissen, Maria Schobbe, 
Manuel Merino Blanco, Maria 
Huijnen 
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Gedoopt 
Op 18-12-2022 hebben wij Isay Kehr in Daalhof 
opgenomen in onze kerk. 
Wij wensen dopeling en ouders een mooie toekomst toe in Gods genade. 

Overleden 
Wij hebben in onze parochiefederatie gebeden voor de 
volgende overledenen: 
17-11-22 Lieske Muijs-Hendrix - Oud Caberg 
6-12-22 Fien de Veth-Martens - Oud Caberg 
10-12-22 Har Lamkin - Wolder 

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

 
 
 
LIFE TEEN hoop voor de toekomst  
In onze federatie kijken wij naar de toekomst. 
Wij willen ook in de toekomst kerk zijn. 
Daarom zetten wij onze speerpunten van het 
pastoraal op de toekomst. Dat betekend dat we 
de jeugd zien als onze toekomst. We zetten dus 
in op catechese en ander vormen van geloofsbeleving voor de jeugd. 
Onze catecheseprojecten zijn bestaan daarom niet alleen uit lessen 
waar je iets leert over het geloof. We proberen de jeugd en hun 
ouders ook het geloof te laten beleven. Daarom zijn er niet alleen 
lessen, maar ook verschillende activiteiten, zoals St Maarten, 
Kerstviering, kinderen bidden voor kinderen, Kinderkuisweg 
enzovoort. Vormselvoorbereiding houd ook in dat je deelneemt aan 
de LIFE TEEN activiteiten. Deze zijn een keer per maand op de 
tweede zaterdag van de maand. Jongeren die deel nemen aan deze 
activiteiten geven aan zich hier welkom te weten en komen graag 
naar de maandelijkse bijeenkomsten. Life teen geeft hoop in de 
toekomst. 
 
  

Parochieberichten 
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Cultuur van genoeg 
Jaren geleden waren de pyramide-constructies in het nieuws. Een 
beleggingsmaatschappij kwam met beloftes van een bijzonder hoog 
rendement, maar werd betaald met de inlag van de volgende 
belegger. Tot de boel vastliep. De directeur had zijn winst al 
veiliggesteld toen de zaak failliet ging. 
Hier moet ik aan denken bij de problemen van onze samenleving. De 
meerderheid van de mensen gelooft in de beloften van de moderne 
wereld met economische groei en toenemende welvaart. Maar de 
rijkdom die we ooit hebben opgebouwd, begon met slaven die 
goedkope arbeid leverden. Dat werd op een goed moment 
overgenomen door machines met energie uit kolen, olie en gas. Een 
steeds groeiende welvaart was ons doel, terwijl de echte behoefte 
welzijn is. Maar aan welzijn verdien je niet veel, dus wordt al 
generaties lang welzijn verward met welvaart of nog erger, wordt 
welvaart als voorwaarde voor welzijn verkocht. 
Inmiddels reageert de natuur met de onverbiddelijkheid van een 
kettingreactie. Maar ook de samenleving kraakt en piept, met een 
enorm hoog scheidingspercentage, jeugdproblematiek, criminaliteit, 
verslavingen en toegenomen eenzaamheid bij jong en oud. Welvaart 
is het gouden kalf 
dat we zijn gaan aanbidden. Altijd meer en nooit minder. Dat is een 
pyramide-constructie die standhoudt zolang er nieuwe instroom is, 
zolang anderen kunnen worden uitgebuit: mensen, natuur of 
delfstoffen. Maar elke pyramide-constructie loopt een keer vast en 
de laatsten staan met lege 
handen.  
Dat gebeurt ook met onze samenleving als wij niet durven minderen, 
als we welzijn niet boven welvaart stellen en als we ons heil niet 
zoeken in de innerlijke mens die we nergens beter en volmaakter 
vinden dan in Christus. 
Wat we nodig hebben, is een samenleving die inzet op matigheid en 
tevredenheid, op gezelligheid die niet veel hoeft te kosten, geen lange 
vliegreizen, geen energie verspillen voor plezier, werken om welzijn te 
bevorderen, een cultuur van genoeg in plaats van altijd meer. 
Welzijn vraagt een innerlijke vrijheid tegenover een samenleving die 
zich aan je opdringt met aanbiedingen, beloftes, verwachtingen en 
eisen dat je meedoet. Innerlijke vrijheid maakt dat je met weinig 
gelukkig kunt zijn, tevreden en dankbaar. Er ligt een grote taak voor 
de Kerk om dit duidelijk te maken, om het vóór te leven. 
 
Door plebaan Michel Hagen 
Uit KN nummer 45 2022 
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Huiszegen met Driekoningen 
Wie wel eens in Duitsland of Oostenrijk is geweest, heeft daar vast 
boven een deurpost de met krijt geschreven letters +C+M+B plus 
een sterretje en het jaartal gezien. Dit is de zogeheten huiszegen die 
met Driekoningen wordt uitgedeeld. De letters CMB staan voor 
‘Christus Mansionem Benedicat’, wat ‘Christus zegen dit huis’ 
betekent. Maar de letters staan natuurlijk ook voor Caspar, 
Melchior en Balthazar, zoals de Driekoningen volgens de traditie 
heten. De drie kruisjes voor de letters verwijzen naar de Drie-
eenheid. Het sterretje verwijst naar de ster die de koningen volgden. 
Deze huiszege wordt in het weekend na 6 januari ook in de kerken 
van onze parochiefederatie uitgedeeld. 
 
Vergeet niet uw kerkbijdrage te betalen 
“Geloven doe je in de kerk,” zeggen mensen wel eens. Maar dat is 
slechts een deel van het verhaal. Als het goed is, heeft ons geloof 
consequenties voor alles wat we doen en voor de manier we in het 
leven staan: thuis, op het werk en – inderdaad – ook in de kerk. 
Omgekeerd is een parochie echt niet alleen in het kerkgebouw actief, 
maar midden in de samenleving. Vanuit een gelovige grondhouding 
worden er allerlei activiteiten ondernomen: huisbezoek, 
catecheselessen, hulp aan mensen die in de problemen zitten en – 
inderdaad – ook de dagelijkse of wekelijkse kerkdiensten. 
 
Al die activiteiten helpen om de Blijde Boodschap uit te dragen. 
Daarvoor zijn mensen en middelen nodig. Een parochie wordt 
gedragen door de mensen die zich bij die geloofsgemeenschap 
betrokken voelen. In morele zin, maar ook financieel. Om rond te 
kunnen komen, is de parochie volledig afhankelijk van de vrijwillige 
bijdrage van parochianen. Als we willen dat onze parochiefederatie 
haar goede werk kan blijven doen, dan is het belangrijk dat we daar 
ook met z’n allen financieel aan bijdragen. 
 
Daarom herinneren we u er aan het begin van het jaar graag aan om 
uw kerkbijdrage te betalen. Dat kan een keer per jaar, per kwartaal 
of elke maand. Er staat geen vast tarief voor. 
We hopen dat de kerk u dat waard is. De parochies zijn erkend als 
Anbi. Dat wil zeggen dat giften fiscaal aftrekbaar zijn. Als u een 
officiële periodieke schenking doet of de parochie opneemt in uw 
testament, heeft dit zelfs nog meer belastingvoordelen. 
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Academie Rolduc over oorlogsrecht 
Moraaltheoloog dr. Lambert Hendriks verzorgt in 
januari en februari twee keer een lezing van 
Academie Rolduc over ‘Oorlogsrecht: noodzaak of 
onmogelijkheid?’ De geschiedenis van de mensheid 
lijkt soms wel een aaneenschakeling van oorlogen en 
conflicten. Langer dan ooit tevoren heeft Europa in 
vrede geleefd, maar daar is sinds de oorlog in Oekraïne een einde 
aan gekomen. Daarmee dient zich ook de vraag aan wat moreel juist 
is. Oorlog is natuurlijk nooit goed, maar een land dat aangevallen 
wordt mag zich natuurlijk verdedigen. Wat zijn daarbij de 
afwegingen, welke dilemma’s dienen zich aan en wat zegt het 
oorlogsrecht? 
 
Op vrijdag 13 januari vindt de lezing plaats in Abdij Rolduc in 
Kerkrade en op dinsdag 14 februari in de Paterskerk in Venray. 
Aanvang beide keren is 19.00 uur. Entree: vijf euro, ter plekke te 
voldoen. Het volledige programma van de lezingenreeks Academie 
Rolduc is te vinden op www.rolduc.nl of op www.bisdom-
roermond.nl/academierolduc. Aanmelden vooraf is noodzakelijk via: 
academie@rolduc.nl 
 
 
Een nieuwe stap in het synodale proces, Europese bisdommen 
met elkaar in gesprek 
De Kerk gaat iets nieuws doen. Voor het eerst in de geschiedenis 
vinden er dit jaar gesprekken plaats tussen bisdommen van 
eenzelfde continent. De Europese bisdommen gaan van 6 tot en met 
12 februari met elkaar in gesprek in Tsjechië. Deze zogeheten 
‘continentale’ gesprekken zijn onderdeel van het synodale proces, 
dat paus Franciscus in oktober 2021 in gang heeft gezet. 
 
In het voorjaar van 2022 mochten alle gelovigen via hun eigen 
bisdom hun mening geven over de toekomst van de Kerk. Dat was al 
een bijzonderheid. Al die opmerkingen zijn verzameld en 
samengevat. Een volgende stap is dat er nu per werelddeel over de 
belangrijkste opmerkingen en voorstellen gesproken gaat worden. 
Daarvoor komen begin februari bisschoppen uit heel Europa in 
Tsjechië bij elkaar. In andere werelddelen gebeurt dit ook. 
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De resultaten van die gesprekken worden in oktober 2023 en 
oktober 2024 in Rome besproken tijdens een Algemene 
Bisschoppensynode met de paus. Deze methode lijkt heel 
bureaucratisch, maar is een heel mooie manier om te ontdekken 
wat er nu eigenlijk écht belangrijk is en wat door gelovigen uit de 
hele wereld gedragen wordt. Dat is precies de reden waarom de paus 
dit synodale proces op deze manier in gang heeft gezet. Door steeds 
opnieuw met elkaar in gesprek te gaan, kun je leren onderscheiden 
welke weg God aan de Kerk wijst. 
 
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 
 
 
 
Harmonie Wilhelmina  
Zaterdag 28 januari geeft Harmonie Wilhelmina om 
19.11 uur een carnavalsconcert en zal aansluitend 
Prins Carnaval van CV De Blouwe uitgeroepen 
worden in de Harmoniezaal. 
Harmonie Wilhelmina wenst iedereen een gelukkig, gezond, liefdevol 
en muzikaal nieuw jaar! We zien u graag verschijnen op onze 
activiteiten in 2023. 
 
Harmonie Sint-Petrus en Paulus  
Harmonie St. Petrus & Paulus wenst iedereen 
een Zalig Kerstfeest en een Voorspoedig 
Nieuwjaar. 
Ook in 2023 hopen wij u vaak bij onze muzikale en niet-muzikale 
evenementen te ontmoeten. 
 Bestuur en leden van de Greune van Wolder 
 
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 
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.  
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. 
 
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 zondag 5 februari  t/m 
zondag 19 maart 2023.  
 
Misintenties opgeven 
Misintenties en kopij voor de volgende editie uiterlijk 17 januari 
inleveren bij het parochiekantoor of per e-mail naar: 
  secretariaatdaalhof@jpmaastricht.nl 
  secretariaatmalberg@jpmaastricht.nl 


