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In dit parochieblad:
Misintenties voor zes weken! (ivm vakantieperiode)
Iets over de processie(s) en de feesten
Een gedachtengang over vakantie
r En andere parochiële berichten …
r
r
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Een gedachtengang over vakantie

Wij wensen iedereen een prettige vakantietijd toe, en bijzonder hopen we op een
gelukkige toekomst voor de schoolverlaters en afgestudeerden. Ook al sprak
Jezus nooit over vakantie, Hij sprak wel over rusten en uitrusten:” Komt nu eens
zelf mee naar een eenzame plaats en rust daar wat uit”. Vaak rusten mensen in
de vakantie helemaal niet uit en gaan ze vaak naar overdrukke plaatsen( via
kilometers lange files) en druk bevolkte stranden. Zich terugtrekken uit alle
dagelijkse bezigheden noemt men ook wel “Retraite”. Een retra ite zou een mens
eens echt deugd kunnen doen; dan komt hij thuis bij zichzelf. Maar het lijkt er
wel eens op dat mensen bang zijn van stilte en alleen zijn, want dan komen er
allerlei gevoelens en gedachten naar voren die men anders verdringt. Wat kan
het toch mooi zijn om ook “in den vreemde” een H. Mis bij te wonen, de een in
een kapelletje hoog in de bergen, de ander wellicht in een kerk bij het strand en
er een kaarsje op te steken voor al onze intenties en vragen of gewoon uit
dankbaarheid. Vragen we een innerlijke rust en vrede voor elkaar en wie weet
krijgt deze zomer nog een zalige “retraite”!

Hoogfeest van Maria-ten hemel-opneming
‘Groots is het wat er van u wordt gezegd, Maria! Heden deelt gij voor eeuwig in de
overwinning van Christus.’ Zo begint de liturgie op de vooravond van 15 augustus.
We vieren dan dat Maria reeds met ziel en lichaam in de hemel is opgenomen. En
inderdaad is het een groot voorrecht voor Maria dat ook haar lichaam al met haar
ziel verenigd is in de hemel. Zo deelt zij op een heel bijzondere wijze in de
verrijzenis van haar Zoon. Maria heeft al ontvangen wat ook wij eens hopen te
verkrijgen.
Maria heeft in alle tijden een bijzondere verering gekend. Veel mensen weten in
hun nood Maria dan ook te vinden. Wij mogen haar kennen als een moeder die
bekommerd om ons is. Zij is als moeder van Jezus een grote voorspreekster bij
God en ze zal zorgen dat onze gebeden verhoord worden. We bidden in het gebed
tot de Sterre der Zee dan ook: ‘Zou ik dan de eerste ongelukkige zijn, die gij
onverhoord van u liet heengaan?’ We mogen er inderdaad op vertrouwen dat Maria
voor ons bidt en dat God ons geeft wat goed voor ons is.
Maria heeft zich door haar Ja-woord aan de engel Gabriël helemaal aan God willen
geven en zo is ze voor ons een voorbeeld geworden van een volledige toewijding
aan God.
Zij doorzag de reden waarom het goed is zich aan God’s wil over te geven: alleen
zo kan men helemaal gelukkig worden. Ze zingt het al uit in haar Magnificat: “van
nu af prijst ieder geslacht mij zalig”. Hoe weten we dat Maria het bij het rechte
eind had? We vieren toch Maria Tenhemelopneming! Dat zij dit grote voorrecht
geniet is omdat Zij onvoorwaardelijk op God heeft vertrouwd. Het kan niet anders,
zo wordt gezegd, of Zij die onbevlekt ontvangen is en moeder van God is
geworden, moet ook met ziel en lichaam in de hemel zijn opgenomen. Maria is een
groot voorbeeld voor ons. Dat betekent dat wij naar haar kunnen kijken om te
ontdekken hoe wij moeten leven. In de bijbel is Maria alleen maar één grote
verwijzing naar haar Zoon, naar Christus. Dat is wat wij van haar moeten
overnemen; gericht zijn op Christus. Maria is alle eerbied waardig en het past dat
wij haar vereren. Wie haar eert, vereert God’s wonderwerken. Koningin ten hemel
opgenomen, bid voor ons.

Eerste H. Mis van Kapelaan De Bie
Na de plechtige priesterwijding op 5 juni in de kathedraal van Roermond droeg kapelaan De Bie de dag erna in
Guttecoven zijn eerste H. Mis op. Hoewel op sacraments-zondag de processie letterlijk in het water viel (wat
jammer toch van alle voorbereidingen) waren velen aanwezig in de St. Josephkerk bij zijn eerste H.Mis in ons
cluster waarbij tijdens de mis velen overvallen werden door de “kamersjeut”. Hierna kwamen velen naar het
MFCentrum om hem te feliciteren en hem ste rkte te wensen met z’n nieuwe opdracht. In Rimburg kon onze
nieuwe kapelaan dan toch voorgaan in de processie waarna in een “winderig maar gelukkig droog sfeertje” een
mooie openluchtmis plaats vond met aansluitend nog een informele receptie.
Beste mensen van Ubach over Worms,
Via deze weg wil ik u allen, mede namens mijn ouders en broer, heel hartelijk danken voor de vele felicitaties,
gelukwensen en geschenken die ik van u heb mogen ontvangen bij gelegenheid van mijn priesterwijding en
Eerste Heilige Mis. Het is een geweldig mooi, indrukwekkend en onvergetelijk feest geweest voor mij en mijn
familie.
Heel hartelijk dank aan het feestcomité voor de organisatie en de verzorging van het parochiegeschenk. Ik zal
het prachtige kazuifel met veel dankbaarheid dragen. Zo zal ik bij mijn priesterlijk dienstwerk steeds herinnerd
worden aan Ubach over Worms. Ik zal u gedenken in mijn gebed en bij het opdragen van het heilig misoffer.
Dank ook aan het pastorale team, de misdienaars, het processiecomité en alle verenigingen die op een of
andere manier hebben meegewerkt aan dit neomistenfeest. Met name de Mei-jongens van Abdissenbosch dank
ik voor de mooie versiering van de kapelanie.
Hij die machtig is, heeft grote dingen aan mij gedaan. Door Zijn genade ben ik wat ik ben: priester in
eeuwigheid! Benedictus Deus in saecula.
Mede namens mijn familie hartelijk dank voor het geweldige feest!
Kapelaan De Bie

Afscheid van stagiair-seminarist Dennis Teurlings
Beste mensen van Ubach over Worms,
Zondag 27 juni j.l. heb ik mijn stageperiode in Ubach over Worms afgesloten. Ik kan terugkijken op een goede
en fijne stageperiode, die mij veel van het parochieleven heeft geleerd. Met name aan pastoor Kenis, die mij
het afgelopen jaar heeft begeleid, heb ik veel te danken. Maar ook de samenwerking met de diakens, de
parochieassistent, de kosters etc. was leerzaam en prettig. De huisbezoeken die ik afgelopen jaar mocht doen,
waren voor mij een verrijking; dank voor uw gastvrijheid!
Deze zomer ga ik verhuizen naar Tegelen, alwaar ik in het -ín oprichting zijnde- parochiecluster Tegelen-Steyl
ben benoemd tot diaken-assistent en va naf 12 september zal ik daar gaan werken. Mijn diakenwijding zal Deo
Volente plaatsvinden op zaterdag 11 september om 10.30 uur in de abdijkerk van Rolduc. Wees van harte
welkom! Mijn nieuwe adres zal zijn: Gulickstraat 2, 5931 LA Tegelen. Ik wens alle parochianen het allerbeste
toe en Gods rijkste zegen voor de toekomst. Dank voor alles!
Dennis Teurlings
Wij wensen kapelaan Teurlings veel succes met zijn werk in Tegelen en zullen voor hem blijven bidden in zijn
verdere opgang naar het diaconaat en het priesterschap. Nog meer reden om te blijven bidden om zegen over
het Grootseminarie Rolduc en roepingen tot het priesterschap en het diaconaat: Op 11 september worden in
Rolduc ook tot diaken gewijd: Paolo D’Angona, afkomstig uit Würselen (Duitsland), hij wordt kapelaan in
Hoensbroek; en Hub Horstman, afkomstig uit Simpelveld/Bocholtz, hij wordt kapelaan in Geleen-Lindenheuvel.
God, onze Vader, Gij zijt de Heer van de oogst. Door Jezus, Uw Zoon, hebt Gij ons aangespoord te bidden om
werkers in Uw wijngaard. Wij vragen U: Schenk Uw zegen aan het Grootseminarie en Diakenopleiding Rolduc,
aan allen die er leiding geven, onderrichten en studeren. Vorm de toekomstige priesters en diakens naar Uw
liefdevol Hart, bereid tot trouwe dienst aan Uw kerk en aan de mensen. Zegen hun werk en doe het rijke
vruchten dragen. Maak hen onvermoeibaar in hun dienstwerk en edelmoedig in hun offer. Laat hen een
zichtbaar teken zijn van Uw Koninkrijk. Moge hun voorbeeld anderen aansporen hun hart te openen voor Uw
roepstem en U te volgen. Dat vragen wij U, op voorspraak van Maria, door Jezus Christus, Uw Zoon en onze
Heer. Amen.

Afscheid van Pastoor Kenis

Op zaterdag 19 juni was in Lauradorp de “afscheidsmis” van onze vertrekkende pastoor. Tijdens een sfeervolle
eucharistieviering (met z’n favoriete gregoriaanse zang) in een volle kerk bedankte een geëmotioneerde herder
zijn schaapjes voor de mooie samenwerking in de afgelopen 15 jaren. Aansluitend in het MFCentrum kwamen
zeer velen hem de hand drukken om hem te bedanken en succes te wensen in z’n nieuwe omgeving. Pastoor
Kenis wil langs deze weg iedereen bedanken die hem bgv zijn afscheid de hand hebben gedrukt en me t brieven
en/of geschenken hun waardering lieten blijken.

Een nieuwe situatie
De vorige maand is pastoor Kenis naar Beek verhuisd. Het was en is voor ons allemaal nog steeds even wennen
aan de huidige situatie en we moeten de komende maanden zien om te gaan met dit “pastoorloze” tijdperk.
In deze overbruggingsperiode hebben we gelukkig kapelaan Roy De Bie die, met de hulp van velen, zal trachten
de lopende werkzaamheden en zeker de pastorale taken waar te nemen. Voorts zullen we ervoor zorgen dat
ook de pastorie toch zoveel mogelijk bemand zal zijn; in ieder geval is er op weekdagen dagelijks iemand
aanwezig op het parochiekantoor;van 10:00 tot 12:00 uur kunt u H. Missen bestellen en/of afspraken maken.

Personalia
Voor het bezorgen van ’t Kirkekbledje zoeken wij nieuwe bezorgers voor een gedeelte van de Hovenstraat en
de Nieuwenhagerheidestraat. Kom op, het is maar een maandelijks werkje dat niet veel tijd kost want vele
handen maken immers licht werk. Neem s.v.p. kontakt op met Dhr. Toon Erps, Lindestraat 27, tel. 5314538.
Ook wordt er op korte termijn een tuinman gezocht om de tuin van de pastorie te onderhouden. De huidige
medewerker, good-old Harrie Dautzenberg, heeft het (op z’n Waubachs gezegd) zo “in de kneuk” dat hij
binnenkort zijn werkzaamheden helaas moet neerleggen. De arbeider (nieuwe pastoor) is zijn onderhoud
waard. Houdt u van tuinieren en heeft u een beetje tijd over, laat het ons dan weten.
We rekenen op U! Want de kerk, dat zijn we allemaal samen! Blijven we samen aan het werk voor onze kerk.
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met het kerkbestuur, de pastorie of de kapelaan. Voor adressen en
telefoonnummers zie s.v.p. de voorzijde van ons parochieblad.

28-29 augustus Miva-collecte
Bij deze willen we uw aandacht vragen voor de Missie-Verkeersmiddelen-Aktie;het goede werk voor de
missionarissen die vaak de voeten zijn van Onze Lieve Heer en vaak kilometers lang door onherbergzame
streken moeten trekken om de Blijde Boodschap te verkondigen in woord en daad. Er zullen kerkdeurcollectes
zijn in Rimburg en Waubach-Groenstraat; in Lauradorp en Abdissenbosch staan de gebruikelijke collectebussen.

Liturgische diensten in het parochiecluster U.O.W.

Op weekdagen: Aanbidding vanaf 18:00 uur gevolgd door Rozenkrans om 18:30 uur
(In de kerk waar de avondmis wordt gehouden)
vrijdag
Waubach
Waubach

zaterdag
Waubach
A’bosch

Lauradorp

Zondag
Waubach
Rimburg
Waubach

Waubach
Waubach
Waubach
Waubach

maandag
Waubach

dinsdag
A’bosch

16 juli
HEILIGE MAAGD MARIA VAN DE BERG KARMEL
16:00 uur Pl. Huwelijksmis vr. Marianna Meulemans en Rob Lutgens
19.00 uur vr. Sjef en Tinie Haan-Lutgens en wederz. ouders (st); vr. Martin en
Maria Dortants-Jungen (st); vr. echtpaar Laumen-Schmitz (st); vr.
Hubert Huntjens en Mia Huntjens-Simons;
17 juli
16.00 uur Biechtgelegenheid: Kapelaan De Bie
18.00 uur Volkszang vr. Piet Moonen; ter ere van O.L.Vrouw en de H. Bernadette
(st); vr. zaliger Pastoor Joseph Kremer (st); als jrdst. vr. Sjir Vaessen
(st);
19.15 uur Gemengd Koor Don Bosco als 1ste jrdst. vr. Anita Heinen-Rutten (st);
vr. ouders Luttgens-Schmelzer en zoon Johan en Maria BrackenLuttgens (st); vr. Harry Wigman; vr. een intentie uit dankbaarheid; als
jrdst. vr. Käthi Bierman-Klein; vr. Ger Wijshijer;
18 juli
ZESTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
08.45 uur Gregoriaans vr. Joseph Schnitseler en ouders Schnitseler-Brouns (st);
10.00 uur Gregoriaans vr. ouders Kaesler-Beckers (st);
11.15 uur Volkszang als jrdst. vr. Peter Steins; vr. Annie Franken- Renneberg vw.
verjaardag; vr. Victorine Swelsen-Horstermans (st); vr. Wiel van de
Wardt; als jrdst. vr. Mia Konings-Thuis (st); vr. Sjir Moonen vw.
verjaardag (st);
14:00 uur H. Doopsel Sky Huth, Kerkstraat
15:00 uur H. Doopsel Laurens van Amersfoort, Hovenstraat
16:00 uur H. Doopsel Britt Breemen, Hovenstraat
17.30 uur vr. ouders Boymans-Haenbeukers en zoon Harry (st); vr. Triena
Rotkrantz-Meulenberg vw. verjaardag, tevens vr. Joseph Rothkrantz en
ouders Meulenberg-Gillissen en Johan en Thea Meulenberg (st); vr.
Frans en Maria Heidendael-Toenbreker en kinderen (st); vr. fam.
Leonard Wolters-Plum en kinderen (st); als jrdst. vr. Elisabeth Römkens
(st);
19 juli
19.00 uur vr. Mia Leemans-van Alst, tevens vr. Tiny Leemans-Boijmans en
wederz. ouders; vr. Pater Pio uit dankbaarheid; vr. Maria NoordermeerNacinovich;
20 juli
H. APOLLINARIS, BISSCHOP EN MARTELAAR
19:00 uur vr. vrede en rechtvaardigheid in de wereld;
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woensdag
Waubach
donderdag
Lauradorp
vrijdag
Waubach
zaterdag
Waubach
A’bosch

21 juli
19.00 uur
22 juli
19:00 uur
23 juli
19.00 uur
24 juli
16.00 uur
18.00 uur

Lauradorp

19.15 uur

Zondag
Waubach

25 juli
08.45 uur

Rimburg

10.00 uur

Waubach

11.15 uur

A’bosch
A’bosch
Waubach

14:00 uur
15:00 uur
17.30 uur

maandag
Waubach

26 juli
19.00 uur

dinsdag
A’bosch
woensdag
Waubach
Waubach

H. LAURENTIUS VAN BRINDISI, PRIESTER EN KERKLERAAR
als jrdst. vr. Annie Külter- Gabric (st); vr. Lei Dörenberg;
H. MARIA MAGDALENA
als jrdst. vr. Mia Steinen-Franken;
H. BIRGITTA, KLOOSTERLINGE, MEDEPATRONES VAN EUROPA
vr. Martin en Maria Dortants-Jungen; vr. hen die offerden;
HOOGFEEST VAN DE H. CHRISTOFFEL, MARTELAAR
Biechtgelegenheid: Kapelaan De Bie
Volkszang vr. Leny Dörenberg- Dirrix; vr. de zielerust van J.L. Wolters,
A.M. Plum en dochter Maria (st); vr. overl. ouders Cox-Boumen;vr.
Werner Abel en wederz. ouders;
Volkszang als 1ste jrdst. vr. Lies Marijn- Bergsma, tevens vr. Wiel
Schormans; vr. Annie Wetzler (st); vr. Maria Senden-Leunissen; vr.
Frits Scholtz;
ZEVENTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Gregoriaans vr. echtpaar Schnitzeler-Meens en wederz. familie, tevens
vr. fam.Dortants-Meens (st); als jrdst. vr. ouders Spiertz-Notten en
kinderen; vr. Antwan Rinkens vw. verjaardag;
Volkszang vr. Elisabeth Peters-Beckers; vr. Oskar Walter; vr. overl.
fam . Bastiaens en fam. Philipps; vr. Anna en Catharina Douven (st); vr.
Fam. Laurs-Nievelstein (st);
Solist Jan Kapma (met orgelbegeleiding) vr. Mia Witjes-Greten; vr.
Kaatje Souren-Olejniczak; vr. Anna Erdle–Dautzenberg vw. verjaardag,
tevens vr. Jozef Erdle en zoon Gerard (st); vr. Jo Knoben; vr.echtpaar
Anny en Frans Milchers-Reumkens (st); vr. ouders Pelzer-Janssen; als
jrdst. vr. Leo Spiertz (st); als jrdst. vr. ouders Houben-Theunissen (st);
als jrdst. vr. Jos Brull (st); vr. Troutje Wolters-Janssen; vr. Dora
Somers-Storms; als jrdst. vr. Johanna Weelen-van Rijn; als jrdst. vr.
Hein Nievelstein en Annie Nievelstein-Steijns; als jrdst. vr. ouders
Middeldorp-Vaessen, tevens vr. ouders No en Bertha Schiffers-Wolters;
H. Doopsel Jolein Meens, Maastrichterlaan
H. Doopsel Maddy en Riley Ludwiczak, Abdissenlaan
vr. Juup en Fien Offermans-Meijs (st); vr. echtpaar Jacques en Maria
Elisabeth Verstappen-Vreuls (st); vr. Jacob Heinen (st);
HH. JOACHIM EN ANNA, OUDERS VAN DE H. MAAGD MARIA
vr. Mia Leemans-van Alst, tevens vr. Tiny Leemans-Boijmans en
wederz. ouders; als jrdst. vr. ouders Plum- Heinen (st); vr. André
Römkens (st);
Z. TITUS BRANDSMA, PRIESTER EN MARTELAAR
vr. Frans Klancnik, Rosa Kubic en zoon Adolf (st);

27 juli
19:00 uur
28 juli
08:00 uur Morgengebed waarna uitstelling van het H. Sacrament en aanbidding
19.00 uur vr. Lei Dörenberg; als jrdst. vr. Giel en Maria Triepels-Putmans; vr. Jan
Meijvis en zonen;
donderdag 29 juli
H. MARTA
Lauradorp 19:00 uur vr. de overl. priesters van onze parochie;
vrijdag
30 juli
H. PETRUS CHRYSOLOGUS, BISSCHOP EN KERKLERAAR
Waubach
19.00 uur vr. Hub Cox vw. verjaardag (st); vr. overl. fam. N. Sluypers-Wienands
(st); als jrdst. vr. Sofia Leenders, tevens vr. Peter Janssen;
zaterdag 31 juli
H. IGNATIUS VAN LOYOLA, PRIESTER
Waubach
16.00 uur Biechtgelegenheid: Kapelaan De Bie
A’bosch
18.00 uur Volkszang als zeswekendienst vr. Enny Zegels-Pauly;vr. Lena
Velraeds-Jansen;vr. Sjaak Duba;
Lauradorp 19.15 uur Volkszang vr. Ger Wijshijer; ter ere van de HH. Theresia en Don
Bosco; vr. de zieken en stervenden; vr. vrede en meer rechtvaardigheid
in de wereld;

4

Zondag
Waubach

1 aug.
ACHTTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
08.45 uur Gregoriaans vr. echtpaar Reumkens-Dortants (st); vr. hen die
offerden;
Rimburg
10.00 uur Gregoriaans vr. Balt Bastiaens; vr. Jan Janssen; vr. Mien KaufholzHanssen vw. de buurt;
Waubach
11.15 uur Volkszang als 1ste jrdst. vr. Agnes Kölgen- Dassen; vr. Agnes SnijdersSchaffrath; vr. May Jeurissen; vr. Herman Ringens vw. verjaardag; vr.
Zef van Ass vw. verjaardag, tevens vr. Trui van Ass-Huyskens; als jrdst.
vr. George Haan (st); vr. Piet Moonen; vr. Ed Jantowski vw. de buurt;
vr. echtpaar Sjef en Tinie Haan-Lutgens (st);
Waubach
14:00 uur H. Doopsel Quinn Delang, Generaal Hodgestraat
Waubach
15:00 uur H. Doopsel Romy Cesko-Resia, Don Boscolaan
Waubach
17.30 uur vr. Frans Vaessen (st); vr. ouders Kockelkorn-Jacobs; vr. Mimi HündtNotten;
maandag 2 aug.
H. EUSEBIUS VAN VERCELLI, BISSCHOP
Waubach
19.00 uur vr. Mia Leemans-van Alst, tevens vr. Tiny Leemans-Boijmans en
wederz. ouders; vr. Anni Boijmans-Speetjens (st); vr. Maria
Noordermeer-Nacinovich;
dinsdag
3 aug.
A’bosch
19:00 uur vr. Troutje Wolters-Janssen vw. de buurt; vr. Jan Boers vw. de buurt
woensdag 4 aug.
H. JOHANNES MARIA VIANNEY, PASTOOR VAN ARS, PRIESTER
Waubach
19.00 uur vr. Lei Dörenberg; vr. Theo Walravens vw. verjaardag (st); vr. Gerda
Haan-Mulders;
donderdag 5 aug.
Lauradorp 19:00 uur vr. de weldoeners van onze parochie; vr. hen die offerden;
vrijdag
6 aug.
GEDAANTEVERANDERING VAN DE HEER
Waubach
15:00 uur Pl. Huwelijksmis vr. Ingrid Pluymen en Lars Moberts
Waubach
19.00 uur vr. Nel Janse vw. vrienden; vr. Leny Scheeren-Janssen en dochters Jes
en Rini; vr. Martin en Maria Dortants-Jungen (st); vr. ouders DefescheRinkens en dochter Bertine (st); tot eerherstel; vr. de overledenen van
de fam. Senden en Reinartz; als jrdst. vr. ouders Simons-Latten; vr.
Frans Simons vw. verjaardag;
zaterdag 7 aug.
HH. SIXTUS II, PAUS EN GEZELLEN, MARTELAREN, ZIEKEN-COMMUNIE
Waubach
16.00 uur Biechtgelegenheid:Z.E.H. Mesters
A’bosch
18.00 uur Volkszang ter ere van de H. Bernadette; vr. de weldoeners van onze
parochie;
Lauradorp 19.15 uur Gregoriaans vr. echtpaar Schnitzeler-Meens en fam. Dortants-Meens
(st); vr. Lei Jacobs (st); vr. Frits Scholtz; vr. Ger Wijshijer; vr. Jo Staal
uit dankbaarheid;
Zondag
8 aug.
NEGENTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Waubach
08.45 uur Gregoriaans vr. echtpaar Schnitzeler-Meens en wederz. familie, tevens
vr. fam. Dortants-Meens (st);
Rimburg
10.00 uur Gregoriaans vr. Elisabeth Peters-Beckers (vw. fam. Schmitz-Kuerten);
vr. Christiaan Beckers en Maria Beckers- Klücken (st);
Waubach
11.15 uur Volkszang vr. Hannie Knoben-Perder vw. verjaardag; vr. ouders MundSteens, tevens vr. Zef en kleinzoon Aldo (st); vr. Hein Römkens;
Waubach
17.30 uur als jrdst. vr. Peter Jozef Gerards, tevens vr. Lenie Gerards-Wintgens
(st); als jrdst. vr. fam. Peter Mertens-Vaessen (st);
maandag 9 aug.
H. TERESIA BENEDICTA VAN HET KRUIS (EDITH STEIN), MAAGD EN
MARTELARES, PATRONES VAN EUROPA
Waubach
19.00 uur vr. Mia Leemans-van Alst, tevens vr. Tiny Leemans-Boijmans en
wederz. ouders; vr. pater Nicolaas Führen; vr. Pater Pio uit
dankbaarheid; vr. ouders Logister-Windmuller (st); als jrdst. vr. fam.
Jozef Reinarts-Dautzenberg (st); als 2e jrdst. vr. Greetje SteinfeldWauben;
dinsdag
10 aug. H. LAURENTIUS, DIAKEN EN MARTELAAR
A’bosch
19:00 uur vr. Rodney Odekerken vw. verjaardag; uit dankbaarheid vr. een jarige;
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woensdag 11 aug. H. CLARA, MAAGD
Waubach
19.00 uur vr. ouders Goebert-Scholle vw. verjaardag; vr. Lei Dörenberg; vr.
ouders Plum- Heinen (st); als jrdst. vr. Hubertina Schroyen-Haan (st);
donderdag 12 aug. H. JOHANNA FRANCISCA DE CHANTAL, KLOOSTERLINGE
Lauradorp 19:00 uur vr. vrede in de wereld; vr. de missionarissen;
vrijdag
13 aug. HH. PONTIANUS, PAUS, EN HIPPOLYTUS, PRIESTER, MARTELAREN
Waubach
19.00 uur vr. ouders Johan Römkens en Caroline Willems (st); vr. Mathias en
Hubertina Hanssen- Kölgens (st);
zaterdag 14 aug. H. MAXIMILIAAN MARIA KOLBE, PRIESTER EN MARTELAAR
Waubach
16.00 uur Biechtgelegenheid: Kapelaan De Bie
A’bosch
18.00 uur Volkszang vr. Z.E.H. Jac. Hutschemakers (st);
Lauradorp 19.15 uur Volkszang als zeswekendienst vr. Netje Gerards-Horsch; vr. Lies
Bergsma, tevens vr. Wiel Schormans; vr. André Quaedvlieg, vr. Els
Quaedvlieg, ouders Speck-Herbergs en Trautje en Nellie Speck; als
jrdst. vr. Piet van den Oever; vr. Leo Hermans; vr. Andreas
Rademacher; vr. Harry Wigman;
Zondag
15 aug. HOOGFEEST VAN MARIA TENHEMELOPNEMING
Waubach
08.45 uur Gregoriaans vr. Sjef Reumkens; vr. ouders Loo-Schnackers en
schoonzoon Bert; waarbij zegening van de Kroetwusch
Rimburg
10.00 uur Gregoriaans vr. overl. fam. Bastiaens en fam. Philipps; vr. Jos Verhaeg
en Enny Verhaeg-van Oerle (st); vr. Liel Kaczmarek- Kluck (st); waarbij
zegening van de Kroetwusch
Waubach
11.15 uur Volkszang als 1ste jrdst. vr. Rieka Langius-Kiehlmann; vr. Sjir Moonen;
vr. ouders Pelzer-Janssen; vr. Lies Jansen-Muijs vw. de buurt; vr. Wiel
van de Wardt; vr. Sjef Poulssen; vr. Tina Langius-Ackermann vw.
verjaardag; als jrdst. vr. Jeanne Rinkens-Merks vw. echtgenoot en
kinderen; waarbij zegening van de Kroetwusch
Waubach
14:00 uur H. Doopsel Mitchell Hendriks, Troereberg
Waer’kap. 17.30 uur Par.Dameskoor vr. Gerard en Trautje Schurer; vr. Hubert Huntjens en
Mia Huntjens-Simons; vr. Bertha Franken-Storms , tevens vr. Anna
Storms -Verstappen vw. verjaardag; vr. ouders Sjef en Bertha GerardsGoffin (st); als jrdst. vr. Nöl Lutgens, tevens vr. Troutje LutgensBoymans (st); vr. de levende en overleden weldoeners van deze kapel;
vr. het echtpaar Jacques en Maria Elisabeth Verstappen-Vreuls (st); vr.
Johan Haenraets (st); als jrdst. vr. Chris Henraath, tevens als jrdst. vr.
Chris van de Roer (st); als jrdst. vr. Lisa Gielen-Smeets; waarbij
zegening van de Kroetwusch
maandag 16 aug. H. ROCHUS
Waubach
19.00 uur vr. Mia Leemans-van Alst, tevens vr. Tiny Leemans-Boijmans en
wederz. ouders; vr. Martin en Maria Dortants-Jungen (st); vr. Gretha
Mulders-Op het Broek, tevens vr. Hub Mulders; vr.echtpaar Anny en
Frans Milchers-Reumkens (st); vr. Maria Noordermeer-Nacinovich;
dinsdag
17 aug.
A’bosch
19:00 uur vr. overl. ouders Gärtener-Wolters (st);
woensdag 18 aug.
Waubach
19.00 uur vr. Sjef en Tinie Haan-Lutgens en wederz. ouders (st); vr. Lei
Dörenberg; als jrdst. vr. ouders Casper Hennus-Schrijvers en dochter
Elisabeth (st);
donderdag 19 aug. H. JOHANNES EUDES, PRIESTER
Lauradorp 19:00 uur vr. overl. fam. Rothkrans- Kemperdich (st); vr. Gerard en Mathias
Beisman (st);
vrijdag
20 aug. H. BERNARDUS, ABT EN KERKLERAAR
Waubach
19.00 uur Kampmis Jong Nederland als jrdst. vr. ouders Daniël Külter en Helena
Dautzenberg (st); vr. de leden en overleden leden van Jong Nederland;
zaterdag 21 aug. H. PIUS X, PAUS
Rimburg
11:30 uur Pl. Huwelijksmis vr. Viviënne Boek en Jeroen van Bokhoven
Waubach
16.00 uur Biechtgelegenheid:Z.E.H. Mesters
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A’bosch

18.00 uur Volkszang vr. Troutje Wolters-Janssen vw. de buurt; vr. Jan Boers vw.
de buurt;
Lauradorp 19.15 uur Volkszang vr. Maria Senden-Leunissen; als jrdst. vr. Hein Brand (st);
als jrdst. vr. echtpaar Reuvers- Rinckens (st); vr. Frits Scholtz; vr. Ger
Wijshijer;
Zondag
22 aug. EENENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
Waubach
08.45 uur Gregoriaans vr. echtpaar Schnitzeler-Meens en wederz. familie, tevens
vr. fam. Dortants-Meens (st);
Rimburg
10.00 uur Gregoriaans als zeswekendienst vr. Mien Kaufholz-Hanssen; vr.
Elisabeth Peters-Beckers; vr. Frans Dohmen en Lies Dohmen-Janssen;
vr. Andreas Windmuller, Hubertina Jansen en zoon Johan (st);
Waubach
11.15 uur Volkszang vr. Jo en Annie Franssen-Janssen; als jrdst. vr. Jo Boymans;
vr. Piet Knubben vw. verjaardag; als 1ste jrdst. vr. Gertha BoymansClement; als jrdst. vr. ouders Kölgen-Hanssen, tevens vr. zoon Johan;
A’bosch
14:00 uur H. Doopsel Demi Wetzels, van Doesburglaan
A’bosch
15:00 uur H. Doopsel Demi de Beer, Watergraaf
Waubach
17.30 uur vr. fam. Cremers-Höppener (st); vr. hen die offerden;
maandag 23 aug. H. ROSA VAN LIMA, MAAGD
Waubach
19.00 uur vr. Mia Leemans-van Alst, tevens vr. Tiny Leemans-Boijmans en
wederz. ouders; vr. Sibilla Speth-Eppels vw. verjaardag (st);
dins dag
24 aug. H. BARTOLOMEUS, APOSTEL
A’bosch
19:00 uur vr. echtpaar Portz-Weijers (st);
woensdag 25 aug.
Waubach
08:00 uur Morgengebed waarna uitstelling van het H. Sacrament en aanbidding
Waubach
19.00 uur vr. Heinz ter Haar vw. verjaardag (st); vr. Lei Dörenberg; vr. Marga
Huth-Lurken;
donderdag 26 aug.
Lauradorp 19:00 uur vr. Mia Hinskens-Pauli; vr. de zieken en stervenden; ter ere van de HH.
Theresia en Don Bosco;
vrijdag
27 aug. H. MONICA
Waubach
19.00 uur vr. Martin en Maria Dortants-Jungen; als jrdst. vr. Jeanne Koedam-van
Zutphen (st);
zaterdag 28 aug. H. AUGUSTINUS, BISSCHOP EN KERKLERAAR
Waubach
16.00 uur Biechtgelegenheid: Kapelaan De Bie
A’bosch
18.00 uur Volkszang vr. Lena Velraeds-Jansen; vr. Henk Boon vw. verjaardag
(st); vr. Leny Dörenberg- Dirrix; als jrdst. vr. ouders Unger-Remmen
(st);
Lauradorp 19.15 uur Volkszang vr. Gerard Lukassen vw. verjaardag; als 1ste jrdst. vr. Gerda
Lenzen-Eggen (st); vr. Jan Beckers vw.verjaardag; vr. Wilhelmus
Mostard (st); als jrdst. vr. Wiel Büscher;
Zondag
29 aug. TWEEENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR Jaarlijkse Mivacollecte
Waubach
08.45 uur Gregoriaans vr. Odilia Vaessen (st); vr. hen die offerden;
Rimburg
10.00 uur Volkszang vr. Oskar Walter; vr. ouders Lutgens-Windmuller (st); vr.
ouders Reinartz-Hermans en kinderen (st);
Waubach
11.15 uur Zangver. Vriendenkring St. Rochus vr. Mia Witjes-Greten; vr. Kaatje
Souren-Olejniczak; vr. Jo Knoben; vr. Zef en Trui van Ass-Huyskens; vr.
Christientje Engelen-Logister vw. verjaardag, tevens vr. Hub Engelen;
vr. Wiel van de Wardt vw. de buurt; vr. Dora Somers-Storms; als jrdst.
vr. Herman Lentz (st); vr. Arnold Jacobs vw. verjaardag; als 3e jrdst. vr.
Jos Aretz; als jrdst. vr. Wiel en Trautje Hanssen-Heidstra; als jrdst. vr.
Wiel Brück en kleindochter Jolie; als jrdst. vr. ouders Martin Plum en
Jozefa Plum- Hanssen; vr. de leden en overleden leden van de
Zangvereniging Vriendenkring St. Rochus (st);
Lauradorp 14:00 uur H. Doopsel Yonah Huth, Pater Schaadstraat
Lauradorp 15:00 uur H. Doopsel Jaylee Jagers, de Tichel
Waubach
17.30 uur vr.Juup en Fien Offermans-Meijs(st);vr.ouders Johan Milchers-Vreuls(st)
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Kirkeklatsch
• Meteen na zijn wijding ontving onze kapelaan al de felicitaties van de “drie koningen” van

Waubach.

• Voor de vele vrijwilligers waren de afgelopen weken turbulent; maar alles is perfekt verlopen.
• D’r Huub uit het Lauradorp werd 50; dat heeft hij geweten.
• Op de processie-zondag van Waubach zaten de weersvoorspellers er flink naast.
• Rimburg had beter processie-weer; hoe zou dit komen? De Rimburgers waren aangenaam verrast

dat de schutterij St. Joseph uit Waubach ook present was. Ook dank aan de vele vrijwilligers.

• Houdt u in het vervolg ook rekening met ons nieuw e-mail adres?: kijk s.v.p op de voorpagina !
• Iedereen is benieuwd of er op de lokatie Europaweg- Noord wordt gebouwd. Dit wordt nog

spannend.

• Verloren armband: grijze parel-armband met zilveren stukjes, verloren in de kerk of tussen de

kerk en MFC An d’r Put; de eerlijke vinder gelieve kontakt op te nemen met tel. 531.10.13.

• Weet u het nog? De bijdrage voor een misintentie: weekendmis € 19 en doordeweekse

mis € 7.

Door

denkertjes

• Ik ben héél ouderwets en dat wordt weer de toekomst! (Deken Th.van Galen)
• Het aantal gezinnen waar ouders niet in staat zijn hun kinderen bij te sturen, neemt toe; ook op
straat sturen volwassenen ze niet bij uit angst aangevallen te worden! (Wim Slot, hoogleraar
pedagogiek)
• In Nederland worden (gemiddeld) per dag 557 kinderen geboren. Daar staat tegenover dat er
elke dag 393 mensen overlijden!
• Op dit moment is 1 op de 7 inwoners van Nederland ouder dan 65 jaar; over 40 jaar geldt dat
voor ongeveer 1 op de 4 inwoners!
• Het leven zelf is het grootste teken van Gods liefde. Het leven is echter ook een gave waarvan de
mens is geroepen het aan te nemen en te behoeden. God geeft ons de verantwoording over ons
leven maar ook over dat van anderen, vooral dat van de zwakken en weerlozen.
• Gelezen in het Katholiek Nieuwsblad: Ouders die nauwelijks kerks zijn maar hun kinderen toch
hun eerste communie laten doen, zouden zich moeten realiseren dat zij daarmee “werkelijk de
Goede Herder als gast in huis halen om zijn zegenende en beschermende hand boven hen te
houden”. Dat schrijft Mgr. Dyba, bisschop van het Duitse Fulda, in zijn bisdomblad bij
gelegenheid van Be loken Pasen, de zondag waarop kinderen traditioneel hun eerste communie
doen. Hij roept ouders op de eerste communie van hun kind niet tevens de laatste communie te
laten zijn. Het grootste geschenk dat ouders hun kind kunnen geven is dat zij hun kind in de Kerk
invoeren en tot de “Goede Herder van hun leven” leiden. Dat geschenk wordt teniet gedaan als
kinderen niet vertrouwd gemaakt worden met een regelmatige kerkgang!

SOS Telefonische Hulpverlening Limburg

Deze hulpdienst is een instelling die dag en nacht telefonisch bereikbaar is voor mensen die
behoefte hebben aan een gesprek. Jaarlijks wordt de dienst ongeveer 9000 keer gebeld over
uiteenlopende problemen, zoals eenzamheid,relatieproblemen,verslaving, psychische problemen,
misbruik e.d. De reddingslijn wordt “bemenst” door een team van 35 vrijwilligers en om zoveel
mogelijk mensen in de gelegenheid te stellen dit zinvolle werk te doen start er eind september een
basistraining telefonisch hulpverlenen die in de avonduren gegeven wordt.
Wilt u meer weten, bel dan tel. 045-5719166 of kijk op www.telehulplimburg.nl

Overledenen

03-06: Mientje Lutgens-van de Wardt, Heereveld, 86 jaar
05-06: Elza van Leerzem-Wiegand, Heereveld, 93 jaar
15-06: Jan Herberigs, vroeger Kloosterstraat, 82 jaar
17-06: Enny Zegels-Pauly, vroeger Grensstraat, 52 jaar
01-07: Mien Kaufholz-Hanssen, Broekhuizenstraat, 73 jaar
03-07: Netje Gerards-Horsch, Heereveld (voorheen Gank), 79 jaar
Heer, geef hun de eeuwige rust en het eeuwige licht verlichte hen. Dat zij mogen rusten in vrede.

Het volgend parochieblad zal verschijnen op 27 augustus 2004. Het gaat over

een
periode van 5 weken –tot 1 oktober 2004. Misintenties voor dit komende blad kunt u
s.v.p. inleveren tot uiterlijk 21 augustus, liefst middels een briefje in de brievenbussen.
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