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In dit parochieblad:
Misintenties voor vijf weken
Iets over Heiligen(de H. Teresia en de H. Cornelius)
Vakantie, schoolaanvang en…blijde verwachting!
r Overige mededelingen (o.a. de vieringen rond Kerstmis) …
r
r
r

Kinderfeest rondom de H. Theresia

Op 1 oktober viert de kerk het feest van de heilige Theresia van Lisieux,
kerklerares en patrones van de missie en tevens medepatrones van
Lauradorp. Ze was een meisje dat al op 15-jarige leeftijd naar het klooster
ging; ze droomde er altijd al van om over de hele wereld te reizen om
overal te laten zien dat zij van Jezus hield. Ze is echter nooit uit het
klooster gekomen,heel jong gestorven en nooit op reis geweest. Maar na
haar heiligverklaring is de kist met haar relieken (botten) al meerdere
malen de wereld rond gereisd. En overal komen de mensen dan bidden
rond haar reliek-kist. Zo brengt ze tot op de dag van vandaag dan ook vele
mensen bijeen in God’s naam. Bij gelegenheid van dit feest organiseert
jongerengroep‘’ t Kelderke” op zaterdag 2 oktober van 14:00 uur tot 17:00
uur een knutsel- en spellenmiddag in en rondom de kerk van Lauradorp,
bedoeld voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. De kinderen zullen hiervoor op
school een uitnodiging krijgen. Om alvast een tip van de sluier op te
lichten:we zullen onder andere gaan knutselen, een speurtocht door de
kerk gaan maken en ook sport en spel zullen niet ontbreken. In de
avondmis van 19:15 uur, opgeluisterd door de Harmonie Laura, die haar
patroonsfeest viert, zullen we dan de gemaakte knutselwerkjes in gebruik
nemen. Benieuwd? Kom ook. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst! Dus:
doe mee met Theresia en maak ons parochiefeest ook tot jouw feest!
Op vrijdag 1 oktober, de eigenlijke dag van het hoogfeest, is in Lauradorp
(om 19:00 uur) een plechtige geconcelebreerde Hoogmis,opgeluisterd door
het Gemengd Koor Don Bosco en met predikatie door de H.E.Heer Th. van
Galen,Deken van Heerlen en administrator van het cluster Ubach over
Worms.Vier mee met de kerk van Lauradorp.De H.Theresia leeft, Leef mee

Vakantie, schoolbegin en…. een nieuwe pastoor

De meesten van ons zijn al weer een hele tijd aan de slag na de vakantie,
voor sommigen ligt de vakantie nog aan te komen; het zij hun gegund.
De een was ver weg en een ander heeft hier in de buurt zijn vertier
gezocht en hopelijk zijn welverdiende rust gevonden. Met frisse moed
gaan we een nieuw school-en werkjaar tegemoet. Ook binnen ons cluster
staan er weer genoeg plannen en werkzaamheden op het programma en
we gaan deze uitdagingen (met de inzet van velen) dan ook graag aan.
Ook zijn we in blijde verwachting van de nieuwe pastoor. Sommigen van
ons hebben al kennis met hem gemaakt. Onze toekomstige pastoor Ed
Smeets is nu nog kapelaan in Helden-Panningen (Noord-Limburg). Hij
kan heel goed zingen; daarom heeft onze bisschop hem een tijd geleden
gevraagd om kerkmuziek te gaan studeren en ook zang-en muziekles te
geven op het seminarie Rolduc. In de komende maanden zal onze
toekomstige herder afstuderen en hij zal dan op zondag 28 november om
10:30 uur in Waubach geïnstalleerd worden als pastoor van het cluster
Ubach over Worms. Wij houden u van een en ander op de hoogte.

Trouwen & Dopen
Heeft u trouwplannen? Wilt u kerkelijk trouwen, neem tijdig contact op (minstens zes maanden van
tevoren) met uw parochie.
Wilt u een kindje laten dopen in ons cluster, dan graag minimaal zes weken van tevoren aanmelden
(via het parochiekantoor in Waubach).

Processie met de Kruisreliek naar de Groenstraat

Op zondag 12 september, willen we, twee dagen voor het Hoogfeest van Kruisverheffing, een korte
bidtocht houden naar de Groenstrater Kapel. Deze korte kruisprocessie (na de H. Mis van 11:15 uur)
zal- als het niet regent- trekken tot de Kapel alwaar met de wonderdadige Reliek de zegen wordt
gegeven. De geschiedenis van de Kruisreliek, waaruit in 1244 bloed vloeide, kunt u o.a. nalezen in
het jaarboek van de O.C.G.L. of in het boek Ubach over Worms” van Hein Goossens.

Ouderavond voor de eerste H. Communie in 2005

Kinderen uit groep 4 (in Lauradorp, Abdissenbosch en Waubach-Groenstraat) zullen een briefje
meekrijgen om zich op te geven voor de Communievoorbereiding; de eerste ouderavond vindt
plaats op donderdag 16 september a.s. om 20:00 uur in het M.F.C. An d’r Put. Daar wordt ook
meteen het Communie-werkboek gepresenteerd en mee naar huis gegeven. De tweede ouderavond
vindt plaats op donderdag 25 november.

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.

Zonnebloem UOW

Op dinsdag 7 september gaat de Zonnebloem U.O.W. op bedevaart naar Kevelaer; er zijn nog
enkele plaatsen vrij in de bus, heeft u interesse om mee te gaan dan s.v.p. snel aanmelden bij
mevr. Tiny Loo, tel. 5312494 !
Tevens willen we vermelden dat er op 11/12 september in alle parochies na de HH. Missen de
jaarlijkse kerkdeurcollecte voor de Zonnebloem wordt gehouden. (Van harte aanbevolen)!

Bernadette-triduüm 7-8-9 oktober

Drie dagen kerkelijk hoogfeest in Abdissenbosch. Op donderdag 7 oktober a.s. om 19:00 uur zal de
hulpbisschop van Roermond Z.H.Ex. Mgr. Dr. E. de Jong, tezamen met onze jeugd, het jaarlijkse
Bernadette-triduum openen met een geconcelebreerde pontificale gezinsmis in de H. Bernadettekerk
te Abdissenbosch. Het jeugdkoor van Abdissenbosch zal de H. Mis opluisteren en enkele kinderen
zullen wat voorlezen, en dat alles rondom de H. Bernadette en de verschijningen van de Heilige
Maagd Maria in Lourdes in het jaar 1858. Hieraan zal op school een speciale godsdienstles worden
gewijd. Er zal een tekenwedstrijd worden georganiseerd, waarover de kinderen op school een briefje
zullen mee krijgen. We sluiten af met een kaarsjesprocessie voor de jeugd door de kerk. Op vrijdag
8 oktober om 19:00 uur zal de Z.E.Heer Terranea, pastoor van Nieuwenhagen, voorgaan in de
eucharistieviering speciaal voor onze zieken. Het Dameskoor van Waubach-Groenstraat zal deze
viering opluisteren. Na afloop van de H. Mis zullen de zieken worden gezegend met het Allerheiligste
Sacrament zoals dat ook in Lourdes gebruikelijk is. Op zaterdag 9 oktober is de Heilige Mis eveneens
om 19:00 uur. Het Gemengd Koor St. Jan zingt en kapelaan De Bie gaat voor in deze H. Mis. Na
afloop van deze H. Mis zullen we de kaarsjesprocessie houden naar de Mariakapel aan de
Gravenweg. We rekenen op een grote opkomst! Iedere dag van het Bernadette-triduum is er
om 18:00 uur uitstelling en stille aanbidding van het Allerheiligste Sacrament en om
18:30 het Rozenkransgebed, aanbevolen door de Onbevlekte Ontvangenis in Lourdes.

Vredesweek ( 19-26 september)
Vrede kun je niet in de supermarkt halen. Vrede krijg je niet op een koopje. Gerechtigheid en vrede
vormen zowel een belofte als een opdracht. Daarom moet er aan gewerkt worden. Er zijn vele
wegen mogelijk die bijdragen aan vrede. Maar wij moeten wel in beweging komen om vrede
dichterbij te brengen.
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Daarom houden de gezamenlijke kerken van 19 tot 26 september de landelijke ‘Vredesweek’. Het
motto van de Vredesweek luidt dit jaar: (Be)wegen naar vrede’. De weg naar vrede is een zoektocht
voor iedereen. Soms lijkt vrede ver weg en niet meer te zijn dan letters in het woestijnzand gedrukt,
die door de wind verwaaien.
Mensen vragen zich ook wel eens af of het nog zinvol is een vredesweek te houden in een wereld die
elk jaar lijkt te kiezen voor meer oorlog: Afghanistan, Irak, Israël, Darfur, Soedan, Tsjetsjenië,
Congo, Indonesië. De strijd gaat steeds weer door. En als op één plek de vrede wordt bereikt, barst
het geweld elders weer los.
Toch moeten we wegen naar vrede blijven zoeken. Al gaande wordt de weg gemaakt, zegt een
Latijns-Amerikaans spreekwoord. Wie geen weg vóór zich ziet, wie niet weet welke kant het op
moet, wie het gevoel heeft door ‘vijandig terrein’ te trekken, vindt de weg alleen maar door op weg
te gaan. Ook bij het zoeken naar vrede.
Alleen door te blijven zoeken naar mogelijkheden voor vrede kan vrede dichterbij komen. Dat geldt
voor vredesbesprekingen en onderhandelingen op het niveau van de internationale politiek. Maar
dat geldt ook op kleinschalig niveau in onze eigen omgeving: door een vriendschappelijk gebaar te
maken, door contact te zoeken met mensen die ons als vijand zien. Dáárom blijft een vredesweek
nodig. Elk jaar opnieuw.

16 september-Heilige Cornelius

Een van de bekendste heiligen in september is geen Limburger, maar wel iemand die in Limburg op
meerdere plekken vereerd wordt: de heilige paus Cornelius.
Sint Cornelius was paus van 251 tot 253. Dat is de tijd waarin het Romeinse Rijk nog in zijn volle
glorie bestond en de christenen vervolgd werden. Als paus kreeg Cornelius veel kritiek te verduren,
omdat hij gelovigen, die uit angst voor de Romeinen toch offers aan heidense goden hadden
gebracht, weer in de kerk opnam als ze spijt betuigden.
Onder keizer Gallus werd Cornelius uit Rome verbannen. Hoe hij gestorven is, is niet helemaal
duidelijk. Sommige bronnen zeggen dat hij in ballingschap stierf en volgens andere werd hij onder
keizer Decius onthoofd. Hij is in ieder geval begraven in de bekende catacomben van Calixtus, even
buiten Rome. Daar is ook een afbeelding van hem gevonden.
Cornelius wordt altijd afgebeeld als paus met tiara en pausstaf. Vanwege zijn naam (cornu = hoorn)
behoort Cornelius tot de zogenaamde ‘veeheiligen’. Op afbeeldingen houdt hij meestal ook een
hoorn in zijn hand. Ook geldt hij als beschermheilige tegen ziekten van hoornvee. Omdat hij een
vrouw genas van lamheid en zenuwziekte, wordt Cornelius ook aangeroepen tegen epilepsie, jicht,
koorts, oorpijn en reumatiek en speciaal voor kinderen bij stuipen en kinkhoest.
De bekendheid van paus Cornelius in Limburg heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat sinds
het jaar 880 vlakbij - in Aken - zijn hoofd als reliek wordt bewaard. De reliek bevindt zich in de
Benedictijnerabdij, die in de 11e eeuw ook naar hem werd vernoemd: Kornelimünster.
In Limburg bestaat met name bijzondere devotie voor Sint Cornelius in Borgharen, GeleenLutterade, Heerlerheide, Overhoven en Swartbroek. In enkele van deze plaatsen worden in
september ook speciale bedevaarten, processies en novenen gehouden.

Bezinningsdag

Op zondag 19 september organiseert het Centrum voor Huwelijk en Gezin van het bisdom een
bezinningsdag voor ouders met jonge kinderen. De dag wordt gehouden in de Foyer de Charité in
Thorn. Het sacrament van het doopsel staat centraal op deze studiedag. Voor kinderen wordt een
speciaal parallelprogramma aangeboden. Voor aanmelding of meer informatie: CHG: 045-5699500
of per e-mail: chg@hetnet.nl.

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
zaterdag
Waubach
A’bosch

27 aug.
H. MONICA
19.00 uur vr. Martin en Maria Dortants-Jungen; als jrdst. vr. Jeanne Koedam-van Zutphen
(st);
28 aug.
H. AUGUSTINUS, BISSCHOP EN KERKLERAAR
16.00 uur Biechtgelegenheid: Kapelaan De Bie
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); als jrdst.
vr. Zef Portz;
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Lauradorp

Zondag
Waubach
Rimburg
Waubach

Lauradorp
Lauradorp
Lauradorp
Lauradorp
Waubach
maandag
Waubach

19.15 uur Volkszang vr. Gerard Lukassen vw. verjaardag; als 1 ste jrdst. vr. Gerda
Lenzen-Eggen (st); vr. Jan Beckers vw.verjaardag; vr. Wilhelmus Mostard (st);
als jrdst. vr. Wiel Büscher; vr. Maria van den Dikkenberg -Frijns vw. verjaardag,
tevens vr. Wim van den Dikkenberg; als jrdst. vr. Joep Kremer en Nelly
Beckers -van Horck;
29 aug.
TWEE-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR Jaarlijkse Miva- collecte
08.45 uur Gregoriaans vr. Odilia Vaessen (st); vr. hen die offerden;
10.00 uur Volkszang vr. Oskar Walter; vr. ouders Lutgens-Windmuller (st); vr. Ouders
Reinartz-Hermans en kinderen (st);
11.15 uur Zangver. Vriendenkring St. Rochus als 1 ste jrdst. vr. Georg Vasik; 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 PlumHanssen; vr. ouders Speck-Herbergs, tevens uit dankbaarheid en vr. Cleo
Wasen; vr. de leden en overleden leden van de Zangvereniging Vriendenkring
St. Rochus (st);
13:00 uur H. Doopsel Sanne Cox, Mgr. Lemmensstraat
14:00 uur H. Doopsel Yonah Huth, Pater Schaadstraat
15:00 uur H. Doopsel Jaylee Jagers, De Tichel
16:00 uur H. Doopsel Tijmen Snijders, Rimburgerweg
17.30 uur vr. Juup en Fien Offermans-Meijs (st); vr. ouders Johan Milchers-Vreuls (st);
30 aug.

dinsdag

19.00 uur vr. Mia Leemans-van Alst, tevens vr. Tiny Leemans-Boijmans en wederz.
ouders; vr. ouders Adams-Schuncken; vr. Troutje Wolters -Janssen; vr. Maria
Noordermeer-Nacinovich; als jrdst. vr. Max van Leerzem; vr. Juup Erkens;
31 aug.

A’bosch
woensdag

19:00 uur vr. overl. ouders Gärtener-Wolters (st); vr. Nicola Claessen;
1 sept.

Waubach
donderdag
Lauradorp

19.00 uur als jrdst. vr. Trees Rinkens; vr. Lei Dörenberg; vr. Miena Simons-Willemsen vw.
de bewoners flat Kerkstraat;
2 sept.
19.00 uur vr. de overleden priesters van onze parochie; vr. vrede in de wereld;

vrijdag

3 sept.

Waubach

zaterdag
Waubach
A’bosch
Lauradorp

Zondag
Waubach
Rimburg

Waubach

Rimburg

VERJAARDAG VAN DE WIJDING VAN DE KATHEDRAAL VAN ROERMOND
19.00 uur vr. Nel Janse vw. vrienden; vr. Martin en Maria Dortants-Jungen (st); vr. ouders
Defesche-Rinkens en dochter Bertine (st); tot eerherstel; vr. de overledenen
van de fam. Senden en Reinartz; vr. Hans Nickel;
4 sept.
H. GREGORIUS DE GROTE, PAUS EN KERKLERAAR-ZIEKEN-COMMUNIE
16.00 uur Biechtgelegenheid: Z.E.H. Mesters
18.00 uur Volkszang als 1 ste jrdst. vr. Harrie Smeets, tevens vw. verjaardag; als jrdst. vr.
ouders Velraeds-Hanssen; vr. Jan Boers vw. verjaardag (st); vr. Piet Moonen;
19.15 uur Gregoriaans vr. Ger Wijshijer; vr. Mathieu Eggen vw. verjaardag (st); vr.
Alfons Lenders, Wiel Lenders en Leny Lenders-Kwaspen; vr. Frits Scholtz; vr.
ouders Dautzenberg -Pauli en schoonzonen Mathieu en Leo; als jrdst. vr. Antonio
Tocco;
5 sept.
DRIE-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
08.45 uur Gregoriaans vr. echtpaar Reumkens-Dortants (st); vr. fam. Keybets-Reinartz
(st); vr. hen die offerden;
10.00 uur La Liesse als zeswekendienst. vr. Jeanne Paulssen-Meijers; vr. Balt Bastiaens
v.w. de buurt Brugstraat; vr. Wiel Kaesler en Sjef Janssen; vr. Mien Kaufholz Hanssen; vr. Wiel Beckers en Nellie Peters;
11.15 uur Volkszang als zeswekendienst vr. Johanna Anna Rothkrans-Glenz; als 1 ste jrdst.
vr. Maria Scheid-Schuncken (st); vr. Rieka Langius-Kiehlmann; als jrdst. vr.
ouders Nievelstein-Beaujean en zoon Arnold, tevens vr. ouders SchunckenBergrath (st); vr. Ed Jantowski vw. de buurt; als jrdst. vr. Ella Krol-van Boom;
vr. Maria Willems-Timpe vw. de buurt; als jrdst. vr. Wiel Logister; als jrdst. vr.
Jakob Wolters (st); als jrdst. vr. fam. Gerards-Dreessen (st); vr. Johan Snijders
vw. verjaardag (st); als jrdst. vr. Giel en Maria Triepels -Putmans (st);
11:30 uur H. Doopsel Dion Demas, Broekhuizenstraat
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Waubach
Waubach
maandag
Waubach

dinsdag
A’bosch
woensdag
Waubach

donderdag
Lauradorp
vrijdag
Waubach
zaterdag
Rolduc
Waubach
A’bosch
Lauradorp

Zondag
Waubach

Rimburg

Waubach

Lauradorp
Lauradorp
Lauradorp
Waubach
maandag
Waubach

dinsdag
A’bosch

14:00 uur H. Doopsel Daniël Zeptner, H.R. Holststraat
17.30 uur vr. Frans Vaessen (st); vr. ouders Kockelkorn-Jacobs; vr. Mimi Hündt-Notten;
vr. Nico Rosenboom vw. ouders;
6 sept.
19.00 uur vr. Mia Leemans-van Alst, tevens vr. Tiny Leemans-Boijmans en wederz.
ouders; vr. Leny Scheeren-Janssen en dochters Jes en Rini; vr. Anni BoijmansSpeetjens (st); vr. ouders Heinen-Dekkers en Leo en Mathieu Heinen; vr. Juup
Erkens; als jrdst. vr. ouders Doveren-Schneider;
7 sept.
19.00 uur vr. Joseph en Hubertina Roex (st); vr. echtpaar Boermans-Schlotterhoze, zoon
Robert en dochter Anna (st);
8 sept.
HOOGFEEST VAN MARIA GEBOORTE
19.00 uur vr. ouders Goebert-Scholle; vr. Lei Dörenberg; vr. Maria Senden-Leunissen; vr.
ouders Plum-Heinen (st); vr. echtpaar Jacques en Maria Elisabeth VerstappenVreuls (st); als 1 ste jrdst. vr. Katharina Schuuring-Männer, tevens als jrdst. vr.
Ben Schuuring; als jrdst. vr. ouders Putmans-Vaessen; vr. een terugke er (van
de familie) tot het H. Hart van Jezus, op voorspraak van Moeder Maria;
9 sept.
H. PETRUS CLAVER, PRIESTER
19:00 uur vr. Mia Hinskens-Pauli; vr. de zieken en stervenden;
10 sept.
19:00 uur vr. ouders Smeets-Gerards; vr. Miena Simons-Willemsen;
11 sept.
10:30 uur Diakenwijding van o.a. onze vroegere stagiair Dennis Teurlings
16.00 uur Biechtgelegenheid: Kapelaan De Bie
18.00 uur Volkszang vr. echtpaar Bosch -van de Berg (st); vr. de overleden weldoeners
van onze parochie;
19.15 uur Gemengd Koor Don Bosco als 1 ste jrdst. vr. Kaatje Souren-Olejniczak; als 1 ste
jrdst. vr. Tiny Schleipfenbauer-Lamers (st); vr. André Quaedvlieg, vr. Els
Quaedvlieg, ouders Speck-Herbergs en Trautje en Nellie Speck; vr. Leo
Hermans; als jrdst. vr. Men Hermans, ouders Hermans-Beckers en broers; als
jrdst. vr. Wim van den Dikkenberg, tevens vr. Maria van den Dikkenberg-Frijns;
vr. Finy Dickmeis-Gielkens;
12 sept. VIER-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR Kerkdeurcollecte Zonnebloem!
08.45 uur Gregoriaans vr. Sjef Reumkens; vr. echtpaar Schnitzeler-Meens en wederz.
familie, tevens vr. fam.Dortants-Meens (st); vr. Martin Rinkens en Anna
Rinkens-Crijns en zoon Jo (st); als jrdst. vr. fam. VanderBroeck-Schobben (st);
10.00 uur Gregoriaans vr. Elisabeth Peters -Beckers v.w. gezusters Schmitz Aachen; vr.
Maria Louppen en als jrdst. vr. Hubert Frings; vr. ouders van Oerle-Pöschkens,
Enny Verhaeg-van Oerle en zoon Jos; vr. Frans Douven en Gertrud Wetzels (st);
vr. familie Müller (st);
11.15 uur Par. Dameskoor als zeswekendienst vr. Jan Herberigs; als zeswekendienst vr.
Sjaak Jongen; vr. Sjeng en Maria Thonon-de Kock; vr. May Jeurissen; als jrdst.
vr. Harry Bisschops en Hubertina Herpers (st); vr. Peter Jozef Pelzer vw.
verjaardag; vr. Sjef Poulssen; vr. Lies Jansen-Muijs vw. de buurt; vr. Wiel van
de Wardt vw. verjaardag; als jrdst. vr. ouders Frijns-Kuijpers; als jrdst. vr.
ouders Harry Houben–Theunissen (st); als jrdst. vr. ouders Bernard Abel en
Helena Janssen (st); als jrdst. vr. Trautje en Gerard Schurer-Plum (st); vr. Sjef
Arts vw. verjaardag (st); vr. Jan Smeets vw. verjaardag; vr. Sjir Moonen;
waarna bidprocessie naar de Groenstrater Kapel
14:00 uur H. Doopsel Jaynon Consten, Dassenhoorn
15:00 uur H. Doopsel Glenn Hovelmans, Olmenstraat
16:00 uur H. Doopsel Chelsea van Meel, Maastrichterlaan
17.30 uur ter ere van St. Joseph; vr. vrede in de wereld;
13 sept. H. JOHANNES CHRYSOSTOMUS, BISSCHOP EN KERKLERAAR
19.00 uur vr. Mia Leemans-van Alst, tevens vr. Tiny Leemans-Boijmans en wederz.
ouders; vr. pater Nicolaas Führen; vr. Martin Rinkens als jrdst.; vr. Maria
Dörenberg-Oellers (st); vr. Maria Noordermeer-Nacinovich; als jrdst. vr. fam.
Hubert Goossens-Rongen (st); als jrdst. vr. ouders Hubert Willems en Anna
Maria Dörenberg en Hubert Hanssen en Maria Nievelstein; vr. Juup Erkens;
14 sept. HOOGFEEST VAN DE KRUISVERHEFFING
19.00 uur vr. Joseph en Hubertina Roex (st); ter ere van het H. Hart van Jezus;
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woensdag
Waubach

donderdag
Lauradorp
vrijdag
Waubach

zaterdag
Waubach
A’bosch

15 sept.

ONZE LIEVE VROUW VAN SMARTEN
19.00 uur vr. Martin en Maria Dortants-Jungen (st); vr. ouders Kleijnen-Sneepers; vr. Lei
Dörenberg; vr. ouders Dautzenberg -Hendriks en ouders Andrieu-Clement en
Alphons; als jrdst. vr. ouders Daniël Külter en Helena Dautzenberg (st); als
jrdst. vr. fam. Joseph Höppener (st);
16 sept. HH. CORNELIUS, PAUS, EN CYPRIANUS, BISSCHOP, MARTELAREN
19.00 uur vr. Trautje Speck (st); vr. ouders Kempen-Hanssen en zoon Johan;
17 sept. H. LAMBERTUS, BISSCHOP EN MARTELAAR
19.00 uur vr. Sjef en Tinie Haan-Lutgens en wederz. ouders (st); als jrdst. vr. fam. Harry
Keijzers-Heidendael (st); als jrdst. vr. Jup Willems; als jrdst. vr. Jan Simons; als
jrdst. vr. ouders van Meegen-Frijns; vr. Miena Simons-Willemsen vw. de
bewoners flat Kerkstraat;
18 sept.

Waubach

16.00 uur Biechtgelegenheid: Z.E.H. Mesters
18.00 uur Gemengd Koor St. Jan vr. ouders Offermans-Haan en kinderen; uit
dankbaarheid bij gelegenheid van het 25-jarig huwelijk van Jan en Thea
Krutzen-van Boekel, tevens vr. Jacob van Boekel; vr. de levende en overl. leden
van de Prinsenraad Groenstraat bgv het 3 x 11 jarig bestaan; vr. Karel Peter
van Hees en Ottilie van Hees-Hendriks (st); als jrdst. vr. Leo Wolters, tevens vr.
Troutje Wolters -Janssen (st); als jrdst. vr. Jan Regterschot, tevens vw.
verjaardag (st); als jrdst. vr. Ria Zagar; vr. vrede in de wereld;
19.15 uur Volkszang als zeswekendienst vr. Pierre Dela Haije; vr. Jan en Trudy van
Hooijdonk-Schiffelers; vr. Andreas Rademacher; vr. Jo en Annie FranssenJanssen (st); vr. Harry Wigman; vr. ouders Kölgen-Dassen en zoon Huub; als
jrdst. vr. Ger Wijshijer; vr. Jo Staal; vr. vrede in de wereld; vr. Frits Scholtz;
19 sept. VIJF-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR-VREDESZONDAG
08.45 uur Gregoriaans vr. Els Lenssen-Evertse vw. verjaardag; vr. hen die offerden;
10.00 uur Volkszang vr. vrede in de wereld; vr. Mien Kaufholz-Hanssen; vr. Willem
Scheeren en Josepha Gillissen (st); vr. echtpaar Vreuls-Wassen (st); vr.
echtpaar Cruyen-Steens (st);
11.15 uur Volkszang als zeswekendienst vr. Juup Erkens; als zeswekendienst vr. Hein
Sijstermans; als zeswekendienst vr. Jo Gerards; vr. Joseph Ringens en Maria
Ringens-Paulus; vr. Hein Römkens; vr. Victorine Swelsen-Horstermans (st); vr.
Troutje Wolters -Janssen; vr. vrede in de wereld; als jrdst. vr. ouders Piet en
Tanja Tilmans-Reschedko (st); als jrdst. vr. Jeanne Jansen (st);
15:00 uur H. Doopsel Sem Gorissen, Groenstraat
17.30 uur vr. Nico Rosenboom vw. ouders; vr. vrede in de wereld;

maandag

20 sept.

Lauradorp

Zondag
Waubach
Rimburg

Waubach

Waubach

Waubach

dinsdag
A’bosch
woensdag
Waubach
donderdag
Lauradorp
vrijdag
Waubach
zaterdag
Waubach
A’bosch
Lauradorp
Zondag
Waubach

HH. ANDREAS KIM TAEGON, PRIESTER, EN PAULUS CHONG HASANG, EN
GEZELLEN, MARTELAREN
19.00 uur vr. Mia Leemans-van Alst, tevens vr. Tiny Leemans-Boijmans en wederz.
ouders; vr. Gretha Mulders-Op het Broek, tevens vr. Hub Mulders; vr. Lei
Dörenberg; als jrdst. vr. fam. Keijzers-Heidendael (st); vr. Lambert Tönnissen;
21 sept. H. MATTEÜS, APOSTEL EN EVANGELIST
19.00 uur vr. Finy Rutten-Drossaert; vr. Joseph en Hubertina Roex (st);
22 sept.
19.00 uur vr. Leo Spiertz vw. verjaardag; vr. Lei Dörenberg; vr. Hans Nickel; als jrdst. vr.
Johan Gorissen;
23 sept. H. PATER PIO (PIUS VAN PIETRELCINA), PRIESTER
19.00 uur vr. de arme zielen in het vagevuur; vr. hen die offerden;
24 sept.
19.00 uur als jrdst. vr. ouders Römkens-Tilmans (st); als jrdst. vr. overl. ouders JansenSimons en zoon Jozef;
25 sept. BISSCHOPSWIJDING MGR. F.J.M. WIERTZ (1993)
16.00 uur Biechtgelegenheid: Kapelaan De Bie
18.00 uur Volkszang vr. Lena Velraeds-Jansen; vr. Bertie Arts-Hanssen;
19.15 uur The Young Singers als jrdst. vr. ouders Wetzler-Haanraeths (st); vr. allen die
in nood verkeren;als jrdst. vr. Sjef Wetzels en overl. ouders De Haas-Vusschers;
26 sept. ZES-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR(Laatste zondag van de maand!)
08.45 uur Gregoriaans vr. echtpaar Schnitzeler-Meens en wederz. familie, tevens vr.
fam.Dortants-Meens (st); vr. de overleden priesters van onze parochie;
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Rimburg
Waubach

Waubach
maandag
Waubach

dinsdag
A’bosch
woensdag
Waubach
Waubach
donderdag
Lauradorp
vrijdag
Lauradorp

zaterdag
Waubach
A’bosch
Lauradorp

Zondag
Waubach
Rimburg

Waubach

Waubach

10.00 uur Volkszang vr. Elisabeth Peters -Beckers; vr. Oskar Walter; vr. echtpaar
Wandler-Pointner en fam (st); vr. echtpaar Contzen-Wintgens (st);
11.15 uur Par. Dameskoor als zeswekendienst vr. Günter Baumann; als zeswekendienst
vr. Miena Simons-Willemsen; als 1 ste jrdst. vr. Mia Lennertz-Herpers, tevens als
jrdst. vr. Leo Lennertz; vr. Mia Witjes-Greten; vr. Kaatje Souren-Olejniczak; vr.
Sjef en Tinie Haan-Lutgens en wederz. ouders (st); vr. Jo Knoben; vr. Ad
Simons; vr.echtpaar Anny en Frans Milchers-Reumkens (st); vr. Zef en Trui van
Ass-Huyskens; als jrdst. vr. Nellie Speck-Tilmans (st); vr. Piet Moonen; als
jrdst. vr. ouders Erkens-Leinders; vr. Dora Somers-Storms; vr. Anna RothkransGlenz vw. de buurt Veeweg; vr. ouders Simons-Dreessen (st); vr. Werner Abel
(st);
17.30 uur vr. Juup en Fien Offermans-Meijs (st);als jrdst. vr. echtpaar Simons-Gottschalk;
27 sept. H. VINCENTIUS DE PAUL, PRIESTER
19.00 uur vr. Mia Leemans-van Alst, tevens vr. Tiny Leemans-Boijmans en wederz.
ouders; vr. Martin en Maria Dortants-Jungen; vr. Troutje Wolters -Janssen; vr.
Maria Noordermeer-Nacinovich; vr. Juup Erkens;
28 sept. H. WENCESLAUS, MARTELAAR
19:00 uur vr. overl. ouders Gärtener-Wolters (st); vr. Joseph en Hubertina Roex (st);
29 sept. HH. MICHAËL, GABRIËL EN RAFAËL, AARTSENGELEN
08:00 uur Morgengebed waarna uitstelling van het H. Sacrament en aanbidding
19.00 uur vr. Hubert Huntjens en Mia Huntjens-Simons; vr. Lei Dörenberg; vr. Johan
Dautzenberg vw. verjaardag, tevens vr. zuster Maria Winanda;
30 sept. H. HIËRONYMUS, PRIESTER EN KERKLERAAR
19.00 uur om zegen en kracht vr. onze Paus Johannes-Paulus II; vr. roepingen;
1 okt.
H. TERESIA VAN HET KIND JEZUS, MAAGD EN KERKLERARES
19.00 uur Gemengd Koor Don Bosco vr. Nel Janse vw. vrienden; vr. Martin en Maria
Dortants-Jungen (st); vr. ouders Defesche-Rinkens en dochter Bertine (st); tot
eerherstel; ter ere van de HH. Theresia en Don Bosco;
2 okt.
HH. ENGELBEWAARDERS-ZIEKEN-COMMUNIE
16.00 uur Biechtgelegenheid:Kapelaan De Bie
18.00 uur Volkszang als jrdst. vr. Johan Direcks en Anneke Direcks-Dörenberg (st);
19.15 uur Harmonie Laura vr. echtpaar Schnitzeler-Meens en fam. Dortants-Meens (st);
vr. Andreas Rademacher; vr. Harry Wigman; vr. Wiel Das vw. verjaardag (st);
vr. ouders Cremers-Hanssen (st); vr. Frits Scholtz; als jrdst. vr. ouders Herman
en Mia Haan-Kraft;
3 okt.
ZEVEN-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
08.45 uur Gregoriaans vr. echtpaar Reumkens-Dortants (st); als jrdst. vr. Els LenssenEvertse; vr. hen die offerden;
10.00 uur Volkszang vr. ouders Huntjens-Mohr; vr. Balt Bastiaens; vr. Mien Kaufholz Hanssen v.w. de buurt; vr. Marinus Broeren en Carolina Hanssen (st); als jrdst.
vr. Hannie Kluck-Croes en Hilde Kluck-Hoeve;
11.15 uur Volkszang als zeswekendienst vr. Keetje Ramakers -Wijnen; als 1 ste jrdst. vr.
Matheu Dubislav; als 1 ste jrdst. vr. Leo Schleijper; als 1 ste jrdst. vr. Gretha
Mulders -Op het Broek, tevens vr. Hub Mulders; vr. Rieka Langius-Kiehlmann;
als jrdst. vr. Tiny Wetzels -Speth (st); vr. Käthe Frijns-Kuijpers vw. verjaardag;
vr. Jan Hanssen vw. verjaardag; als jrdst. vr. Gerard Jeurissen; vr. Sjir Moonen;
vr. Ed Jantowski vw. de buurt; vr. Marga Huth-Lurken; als jrdst. vr. Tiny van
den Oever (st); als jrdst. vr. ouders Vincken-Weelen (st); vr. Johan Franken,
tevens vr. schoondochter Bertha (st); vr. Miena Simons-Willemsen vw. de
bewoners flat Kerkstraat;
17.30 uur vr. Frans Vaessen (st); vr. ouders Kockelkorn-Jacobs; vr. Nico Rosenboom vw.
ouders;

Kirkeklatsch
*Pastoor L. Terranea, die in ons cluster vaak uithelpt, zag vorige maand ook al Abraham; proficiat.
*Waar blijven de aanmeldingen voor de nieuwe tuinman? Nou, dit valt echt tegen!
*Een onderneming van het industrie-terrein Abdissenbosch deed een schenking voor het graf van
Selma Kuijpers; hartstikke leuk en bedankt…… en wie volgt? Nadere informatie via Ton Gielen.
*Weet u het nog? De bijdrage voor een misintentie: weekendmis € 19 en doordeweekse
mis € 7.
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Korenoverleg
Het periodieke korenoverleg van ons cluster zal worden gehouden op dinsdag 28 september a.s. om
20:00 uur op de kapelanie van Abdissenbosch.

Kerstmissen 2004 in ons cluster

H. Missen in U.O.W. op vrijdag 24-12 (Kerstavond)
Om 17:00 uur in A’bosch:
Peuter-en Kleuterviering
Om 18:00 uur in Rimburg:
Peuter-en Kleuterviering
Om 19:00 uur in Lauradorp:
Gezinsmis-Nachtmis
Om 20:00 uur in A’bosch:
Gezinsmis-Nachtmis
Om 21:00 uur in W’bach-Gr:
Nachtmis
Om 22:00 uur in Rimburg:
Nachtmis
Attentie: De beide Peuter-en Kleutervieringen zijn speciaal voor deze doelgroep bedoeld; het zijn
geen eucharistie-vieringen en daarom kunnen voor deze gelegenheden dan ook geen intenties
worden opgegeven. De betreffende viering ( met o.a. kerstliedjes, kerstspel en gebedjes) zal
ongeveer een half uur duren!
Op 1ste Ke rstdag
Om 9:30 uur in Lauradorp
Om 9:30 uur in Rimburg
Om 11:15 in Abdissenbosch
Om 11:15 in Waubach-Groenstraat

Op 2e Kerstdag
Om 9:30 uur in Abdissenbosch
Om 9:30 uur in Waubach-Groenstraat
Om 11:00 uur in Lauradorp
Om 11:00 uur in Rimburg

In het Zorgcentrum Heereveld zal bgv het Hoogfeest van Kerstmis de H. Mis zijn op 1ste Kerstdag en
wel om 10:00 uur in de kapel.

Doordenkertjes

* De kinderprostitutie in het voormalige Oost-Europa neemt angstwekkende vorme n aan: de leeftijd
van de kinderen varieert van 6 tot 17 jaar en hun prijzen liggen laag: van 5 tot 25 euro! Dit is echt
walgelijk (Unicef)!
* Mensen die sterven zijn heel kwetsbaar maar nooit mensonwaardig; een mens is tot het laatste
moment mens waardig!
* God heeft nooit vakantie; Hij is er altijd voor ons!
* Sommigen twijfelen ….maar wees gerust: God meet niet met twee maten!
* Niemand van ons is alleen op deze wereld; ieder van ons is een vitaal stukje in het grote mozaïek
van de mensheid in haar geheel !(Paus Johannes Paulus II)
* Vluchtelingen …zijn zij die hun land hebben moeten verlaten; ontheemden…zijn zij die binnen hun
eigen landsgrenzen op de vlucht zijn !
* En wereldwijd zijn er 38 miljoen mensen op de vlucht, waarvan 90 % in Afrika en Azië !

Overledenen
14-07: Juliana Frederika van de Velde-Sheffman, Heereveld, 90 jaar
14-07: Maria Willems-Timpe, Veeweg, 95 jaar
14-07: Dorus van Rijn, Heereveld, 70 jaar
15-07: Anna Rothkrans-Glenz, Heereveld, 90 jaar
21-07: Juup Erkens, Heereveld, 80 jaar
29-07: Jeanne Paulssen-Meijers, Palenbergerweg, 88 jaar
01-08: Sjaak Jongen,vroeger Groenstraat, 85 jaar
03-08: Hein Sijstermans, Schoolstraat, 73 jaar
03-08: Pierre Dela Haije, Burgemeester Hermansstraat, 65 jaar
04-08: Jo Gerards, Burgemeester Valkenbergstraat, 62 jaar
08-08: Günter Baumann, Dassenhoorn, 57 jaar
11-08: Miena Simons-Willemsen, Kerkstraat, 85 jaar
17-08: Keetje Ramakers-Wijnen, Heereveld, 87 jaar
19-08: Matthias Plum, Kloosterstraat, 76 jaar
Heer, geef hun de eeuwige rust en het eeuwige licht verlichte hen. Dat zij mogen rusten in vrede.

Het volgende parochieblad zal verschijnen op 1 oktober 2004. Het gaat dan over een

periode van 4 weken tot 29 oktober 2004. Misintenties voor dit blad kan U s.v.p. inleveren tot
uiterlijk 25 september, liefst middels een briefje in één van de brievenbussen.
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