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29 mei Processiezondag
Sinds Jezus bij het Laatste Avondmaal gezegd
heeft: ‘Doet dit tot mijn gedachtenis’, komen
we samen om eucharistie te vieren. Aan zijn
tafel delen we door het Brood in zijn leven,
dood en verrijzenis. Zoals destijds het manna
in de woestijn voor de joden het brood was om
van te leven onderweg naar het Beloofde Land,
zo is voor ons Jezus’ Lichaam en Bloed ons
voedsel voor onderweg. Immers wij zijn en
blijven het volk van de Heer dat onderweg is in
dit leven. Zoals we in ons dagelijks voedsel
kracht vinden om te leven, zo moge de
eucharistie ons krachtig sterken op onze weg
naar God.
Onze
vreugde
omwille
van
de
aanwezigheid van de Heer temidden van ons in de H.
Communie willen we eens per jaar op een heel bijzondere
wijze uitdragen in de Sacramentsprocessie. Wij zijn Gods volk
onderweg en de Heer trekt in ons midden mee. Dat willen we
laten zien in een stoet die tegelijk feestelijk is en ingetogen:
de sacramentsprocessies op 29 mei.
Oprecht blij zijn met iets maakt als vanzelf dat je die blijdschap niet
voor jezelf alleen wilt houden, maar het wilt delen met alle mensen
om je heen. Daarom trekken we buiten de muren van de kerk op
deze dag de straat op. Moge het een stralende dag zijn: niet alleen in
de lucht maar vooral ook op onze gezichten!
Rimburg: 9.45 uur opstellen bij de kerk- 10.00 uur vertrek. Het
1ste rustaltaar is Kapelweien; 2e rustaltaar is Lindegracht; 3e rustaltaar
is Gremelsbrugge, waar de H. Mis wordt gevierd en de afsluiting
plaats vindt.
Waubach-Groenstraat: H. Mis 9:30 uur in de kerk. Route:
Kerkstraat, Hovenstraat, Schoolstraat, Pastoor Welterstraat, 1ste rustaltaar bij Barbarabeeld, Pastoor Erensstraat, Burg. Valkenbergstraat,
Martin
Cudellstraat,
Hovenstraat,
Groenendaal,
Sloterstraat,
rustaltaar,
Schoolstraat,
Kantstraat,
Ch.
Frehenstraat,
2e
Hovenstraat, Kerkstraat.
Voor de opstellingen zie de laatste pagina van dit blad
Dat we op deze dag de blijdschap van ons geloof vieren en dat
we elkaar behalve in de eucharistie ook elders willen
ontmoeten, daartoe krijgen we de kans: na de processie
komen we samen, in Rimburg in de school en in Waubach in
MFC An d’r Put. U krijgt daar een consumptie aangeboden!

Verzoek van de penningmeesters aan de parochianen die trouw maandelijks hun kerkbijdrage via de
bank en/of giro overmaken, om te bezien of dit ook per kwartaal, per half-jaar of zelfs jaarlijks voldaan
kan worden. Uw parochie betaalt dan minder boekingskosten aan de bank! Dank u!

H. Sacrament van het Vormsel
Na de feestelijke viering van de eerste heilige
communie is het nu aan de vormelingen! Hiernaast
vindt u de lijst van namen van de jongens en
meisjes van de groepen 8 die in hun eigen kerk
het sacrament zullen ontvangen. U allen bent
daarbij van harte uitgenodigd! Moge het vormsel
van onze jeugd ook voor onszelf een aanleiding
zijn de doopbeloften en de gaven van de H.
Geest te vernieuwen, om zo meer elan en schwung te
geven aan ons leven, aan ons geloof. Wees welkom
in de vormselvieringen om uw eigen vormsel opnieuw
te beleven! Vormheer namens de bisschop is de
vicaris voor liturgie en kerkmuziek, mgr. Dr. Th.
Willemssen, deken van Roermond.
De 7 gaven
van de Heilige
Geest

Dank 1ste heilige communie
‘Een hart voor iedereen!’… en hart-verwarmend is het dan ook
geworden! Dank aan allen die aan de feestelijke vieringen en
aan de voorbereidingen hun ‘hartelijk’ steentje hebben
bijgedragen: Schutterij St.-Jozef, fanfare Eendracht, fanfare
Abdissenbosch, Harmonie Lauradorp voor het feestelijke
afhalen van de communicanten, de ouders die zich hebben
ingezet om de oefen-cd voor de liedjes samen te stellen,
fotograaf en mensen van de video, de dames die voor de
prachtige bloemversiering hebben gezorgd, de mensen die de
boekjes hebben gecopieerd en verzorgd. Natuurlijk dank-je-wel
aan alle ouders en leerkrachten en schoolpersoneel die deze
belangrijke gebeurtenis mee gedragen hebben. Ook een dankje-wel aan de mensen die de straten versierd hebben. En
hetzelfde geldt natuurlijk ook voor allen die voortdurend in
onze kerken paraat staan om de helpende hand te reiken.
Volgend jaar hopen we weer op u allen te mogen rekenen!
Communiedata 2006:
21 mei (zo. voor Hemelvaart)
Lauradorp
25 mei (Hemelvaartsdag)
Abdissenbosch en Rimburg
11 juni (zo. na Pinksteren)
Waubach-Groenstraat

Intenties Lourdes
Begin juni vertrekt de Limburgse
Bedevaart
naar
Lourdes.
De
organisatie biedt de gelegenheid om
intenties mee te geven naar
Lourdes, al waar ze in de grot
worden
gedeponeerd
in
een
daarvoor bestemde bus. Wat u aan
het hart gaat of waar u voor wilt

Vormelingen BS Bei de Ling en
OBS de Speurneus (en BS De
Wissel) Lauradorp op vrijdag 20
mei 19.00 uur:
Rick Karsten, Mickey Eijdems,
Mindy Souren, Wieneke van der
Kroft, Maurice Gerards, Michiel van
Hees, Erlyn Dörenberg, Roy
Schotmans, Jeffrey Hillen, Davey
Hutten, Rick van Gemert, Raymond
de Haas, Yara Kikken, Rowin
Quaedflieg, Diom Wetzels, Tim
Hellebrekers, Iris Schoormans, Rik
Wetzels, Imre Meijers, Ritchie
Elbertsen, Tommy Hoofs, Kevin
Bastiaens, Sabrina Hein, Dusty
Thomas, Kim Bemelmans, Kim
Janssen, Kelly Janssen, Tom
Wetzels, Bart Portz, Anne
Paardekooper, Dennis Jongen,
Stephanie Willemsen, Ronald
Waldus, Kelvin Stijfs, Chelsey
Shepherd, Yannick Reinartz, Colin
Keulaarts, Mickey Paulus, Iris
Tannhoff, Soraya van Hemert, Bas
Geert, Racha Berns, Patrick
Funcken, Dylan Peters (44).
Vormelingen BS De Wegwijzer
Abdissenbosch op zaterdag 11
juni 2005 om 18.00 uur:
Dylan Breuer, Shirley Deserno,
Vincent Embregts, Amber Ancion,
Maureen Langokk, Rachel Rosenau,
Ashja Otten, Marco Cordewener,
Ruben Hollemans, Chantal Erkens,
Nivenka Engelen, Dylan Norder,
Carmen Franssen, Tim Wetzels,
Lindsey Hol, Nikki Tahapary,
Sharon auf den Kamp, Francis
Wich, Kelly Meisters, Rebecca
Zagar, Daily Krijnen, Joyce Krijnen,
Stefan Pluis, Kyra Grooten, Myrea
Erckens (25).
Vormelingen BS An d’r Put (en
BS De Wissel) WaubachGroenstraat op vrijdag 17 juni
om 19.00 uur:
Nikky Veugen, Jeroen Waltmans,
Mary-Ann Kremer, Martijn Hol,
Liselotte Kockelkoren, Ruud
Timmer, Rick Manders, Clint
Boymans, Wout van Haaren,
Maartje van Diepenbeek, Sharonne
van den Bosch, Reneé Roth,
Lisanne Jacobs, Lars Peters, Kim
Kosmann, Yannick Schyns, Maria
Patti, Jeroen Blom, Gideon Muller,
Dominique Steins, Rick Dörenberg,
Jeroen Janssen, Kim Goossens, Guy
Hoffmann, Koen Schiffelers, Robin
Pruss, Rickey Pragt (27).
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Kardinaal Danneels in ‘Waak en bid’:
‘De grondbeginselen van het gebed’
Om te bidden is er altijd een vrije beslissing
nodig. Bidden komt nooit vanzelf: ik moet
het willen. Die beslissing komt vaak hier op
neer: beslissen om tijd te maken voor het
gebed. Want bidden is een zaak van
liefhebben en liefde is een zaak van tijd
maken. Daarenboven is deze wil om te
bidden maar echt rijp, als er concreet is
uitgemaakt wanneer, waar en hoe lang ik ga
bidden. Heel veel dingen ontsnappen aan
onze controle tijdens het bidden. Maar dát
we gaan bidden, waar en wanneer, hebben
we wel in handen.
Tijd is, vooral in onze dagen, de
thermometer van de liefde. Zeker, wij
hebben weinig tijd. Dat moet toegegeven
worden. Maar vaak verspelen we die ook
royaal. Daarom is het probleem niet zozeer
dat we geen tijd hebben, maar dat we de
moeite niet doen om ons tijdsgebruik eerlijk
te evalueren.
De moeilijkheid om tot bidden te komen, ligt
vaak nog dieper. Er huist iets in ons dat ons
narcistisch maakt, alleen betrokken op
onszelf: mijn tijd, mijn geld, mijn behoeften
en mijn verlangens. Die klem rond ons hart
is het diepste obstakel om te bidden. Want
bidden is precies loskomen van ons ik: de
overstap maken van "ik" en "mijn" naar "jij"
en "dijn". Die "erfzondelijke resten" maken
ons verkrampt en opgesloten in onszelf. En
het
gebed
vraagt
ons
precies
om
ongewapend in het open veld te treden.

danken kunt u derhalve
noteren en in een envelop
meenemen naar de vier
kerken in het weekend van
28 & 29 mei. Pastoor
Smeets zal ze meenemen
naar de Grot. Als u
daarnaast
voor
uw
intenties een H.Mis wilt
laten opdragen, dan kunt u
het
verschuldigde
stipendium
toevoegen:
deze H.Missen worden later opgedragen in de
parochies waaruit de deelnemende priesters
afkomstig zijn.

Gedoopt
24-04: Iris Thalen, Hekeleweg
01-05: Lola de Bree, Overijse (België)
08-05: Tim Janssen, Vleetkamp
08-05: Olivier Spierts, Rinckberg
‘Wij vieren de blijde gebeurtenis van dit
pasgeboren kind dat in ons midden komt, als een
geschenk van God die de bron van alle leven is.
Het is een feest zonder grote geschenken, maar
met de kleine tekens van water, olie en licht, als
symbool van zoveel waarden die wij aan het kind
in dit leven willen meegeven. Wij allen hopen en
bidden dat het kindje open zal staan voor wat in
de lijn van het evangelie ligt: geloof en
vertrouwen in God, onze Vader, en in zijn Zoon,
onze Heer Jezus Christus; eenvoud en echtheid,
liefde en waarheid, vrede en rechtvaardigheid,
kleine dingen die in staat zijn de wereld te
veranderen’.

Overledenen
24-04: Corrie Sijstermans-van Hout, Schoolstraat, 72 jr
30-04: Maria Pelzer-Linssen, De Dormig, voorheen Kerkstraat,
96 jr
02-05: Ed Vankan, Laura-Juliastraat, 62 jr
05-05: Hein Hermans, Heereveldje, 80 jr.
12-05: Ton Strolenberg, Gravenweg, 79 jr.
15-05: Willem Sampers, Heereveld, 89 jr.
‘Heer, onze God, wij vertrouwen U hen toe die ons zo lief en
dierbaar zijn. Steeds bleef uw liefde hen nabij, want Gij zijt een
God van trouw. Wil dan thans in de eeuwigheid voltooien wat
Gij in de tijd met hen begonnen zijt. Neem hen op in uw rijk
waar alleen maar vrede heerst, vreugde en liefde’.

Huwelijk
Voornemens kerkelijk te huwen in Ubach over Worms:
11-06: Rachel Wingelaar & Rik Borjans, R. Fischerstr.
17-06: Petra Knoben & Roger Struijk, Kerkrade
18-06: Nadine Jongen & Attila Oroszi, Lindestraat
18-06: Renate Nijenhuis & Paul Zweers, Kerkrade

Kirkeklatsj…
* Wat doot geer eigelik, es
Koetsje Greuskes?’ ‘Veer? Veer
doon alles wie vreuger’.‘Oh, dan
zulle v’r os mörgevreug waal in
de vreugmès treffe…’.
*
Pastoor
weet
inmiddels
waarom
de
Groenstraat
‘gottverlassen’
heet: gooide
men tot nog toe alleen bij
Rowwen Hèze en soms bij
Janse-Bagge met volle bladen
bier, bij 100 jaar Sint Rochus
konden ze er ook wat van!
* Pastoor stond in Rimburg een
tijdje met iemand te praten op
de stoep. Na verloop van tijd
zegt de ander: ‘Wèt geer wo
geer vol van weghöbt? Geer
zeet sjus dae nuuje pesjtwaor
van Wobich…!
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24-06:
12-08:
12-08:
13-08:
13-08:
19-08:

Jessica Görtzen & Martin Schellings, Maastricht
Anja Hermans & Bruno van Eijsden, Heerlen
Joyce Ernst & Chris Jongen, Brunssum
Bianca Peters & Pedro Göttgens, Grensstraat
Esther Zaad & Tim Schulteis, Tüddern
Melanie Wesche & Arno Kempen, Maastrichterlaan

Trouwen elders voor de kerk:
28-05: Dayenne van Lendt & Maarten Versleijen, Dassenhoorn
28-05: Ellen Snijders & Richard Habets, Van Doesburglaan
17-06: Patricia Beckers & Niki van den Heuvel, K.Doormanstr.
02-07: Silke Busse & Guido Fröhlichs, Wolfsmelk
02-07: Anke Gelissen & Pascal Latour, Eygelshovenerweg
05-08: Michèle Reulings & Sidney Scheren, Maastrichterlaan
(In dezelfde viering trouwt eveneens Sidney’s broer Daniël met Nancy Bonnie)
‘God, steeds opnieuw bloeit uw liefde open in mensen die van elkaar houden. Laat er vrede en
vreugde zijn in hun hart, tedere kracht in hun samenzijn, en blijvende trouw, ook door moeilijke
momenten. Geef dat ze elke dag opnieuw kunnen zeggen: ‘Ik ben blij dat je er bent en dat ik van je
mag houden’

Anders dan anders…
Op zondag 22 mei is er in Waubach ’s ochtends behalve de communieviering geen andere H. Mis.
De H. Mis van 10.00 uur in Rimburg wordt die dag gevierd om 11.15 uur!

Proficiat…
… aan de nieuw-gedecoreerden, die zich ook voor de kerk zeer verdienstelijk hebben gemaakt: Wim
Pelzer en Gerda Portz uit Waubach, en Mariet Toussaint uit Rimburg. Dank voor uw trouwe inzet!
Ook proficiat aan Piet Nickel, die al 60 jaar deel uitmaakt van fanfare Victoria te Rimburg, en zich
verdienstelijk toont voor vele verenigingen en de kerk.

Drie nieuwe priesters voor Limburg
Op zaterdag 21 mei wijdt bisschop F. Wiertz van Roermond drie mannen tot priester. Het zijn Paolo
d'Angona (35) uit Würselen (D), Hub Horstman (44) uit Simpelveld en Dennis Teurlings (42) uit
Raalte. De wijdelingen volgden hun priesteropleiding aan het Grootseminarie Rolduc te Kerkrade. Ze
werken als diakens in parochies in respectievelijk Hoensbroek, Geleen-Lindenheuvel en Tegelen. De
plechtigheid vindt dit jaar plaats in de tijdelijke bisschopskerk, de H. Geestkerk in Roermond, begint
om 10.30 uur en is voor iedereen toegankelijk.

Christoffeldag zaterdag 28 mei in Roermond
De Christoffeldag voor vormelingen wordt dit jaar op zaterdag 28 mei gehouden in Roermond.
Honderden vormelingen van dit schooljaar, komen dan naar de bisschopsstad. Roermond is de stad
van Sint Christoffel, wiens beeltenis hoog boven op de toren van de kathedraal prijkt. Het wordt een
dag vol 'fun', waarop de deelnemers andere vormelingen ontmoeten uit heel Limburg. Afgelopen
jaren werd het evenement altijd door meer dan 700 deelnemers bezocht. De Christoffeldag begint 's
ochtends rond 10.00 uur in de H. Geestkerk. Vervolgens trekken ze door de stad waar ze op
verschillende halteplaatsen sport-, spel-, theater- en catechesemomenten beleven. Ook gaan ze bij
de bisschop op bezoek. Ook vanuit onze parochies wordt de kans geboden deel te nemen aan deze
dag. Er zal een bus rijden naar Roermond.
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Maak kennis met paus Benedictus XVI
Over enkele maanden is hij vlakbij. De nieuwe paus
Benedictus XVI. Zijn eerste buitenlandse reis gaat naar
zijn geboorteland, Duitsland. Hier bezoekt hij de
Wereldjongerendagen. In Keulen, op nog geen uur rijden
van onze eigen provincie. Een unieke gelegenheid om
met hem kennis te maken. En met honderdduizenden
jongeren uit heel de wereld. De Wereldjongerendagen
zijn de grootste megafestatie voor jongeren die eens in
de twee jaar worden gehouden, steeds op een
wisselende locatie. In Keulen worden deze zomer
tenminste één miljoen jongeren verwacht. Jongeren die
met elkaar het geloof beleven en vooral ook vieren.

… raken de zoekende mens
De 18e editie van Passiespelen Tegelen gaat officieel van
start op zondag 22 mei in Theater De Doolhof in Tegelen.
Een zowel feestelijke als theaterrijke gebeurtenis. Wat
deze editie van het passiespel onderscheidt van
voorgaande edities, is de rol die Lazarus in het geheel
speelt. Het spel begint met de opwekking van Lazarus en
eindigt met een monoloog waarin hij stilstaat bij wat
hem overkomen is. Het is een herkenning voor de
hedendaagse zoekende mens. De Passiespelen zijn tot
en met 11 september elke zondag te zien om 14.30 uur
in openluchttheater De Doolhof in Tegelen. Ook zijn er uitvoeringen op de zaterdagavonden van 23
juli tot en met 20 augustus, om 20.30 uur. De uitvoering duurt ongeveer 3 uur. Kaarten via
www.passiespelen.nl of via (077) 3263100.

Inloopdagen “De Rakkertjes” Lauradorp
Peuterspeelzaal “De Rakkertjes” organiseert inloopdagen en wel op Donderdag 26 mei en Vrijdag
27 mei a.s. Ouders/verzorgers met peuters vanaf 2 jaar zijn van harte welkom om een kijkje te
komen nemen. U kunt dan zien hoe een “morgen” of een “middag” verlopen. De groepen bestaan uit
maximaal 12 peuters. Er wordt o.a. gepuzzeld, geknutseld, liedjes gezongen, voorgelezen, buiten
gespeeld, gefietst en nog veel meer. Tevens wordt er veel aandacht besteed aan de
taalontwikkeling. En voor de bezoekertjes staat er een heuse grabbelton gereed. U kunt terecht op
Basisschool ‘Bei de Ling’ Lindestraat 10 in Lauradorp op beide dagen van 09:00 uur tot 11:30 uur en
van 13:15 tot 15:45 uur. Wees welkom!

Liturgische diensten in ons parochie-cluster
Weekdagen: aanbidding om 18.00, rozenkransgebed om 18.30 in de kerk waar de avondmis wordt gehouden.

vrijdag
Waubach
Waubach
Lauradorp

20 mei

H. BERNADINUS VAN SIENA, MARTELAAR
16:00 uur Pl. Huwelijksmis vr. Vivian Lamers en Maurice Kuijpers
19:00 uur Geen avondmis vw. H. Vormsel in Lauradorp !
19:00 uur The Young Singers (Toediening van het H. Vormsel aan 44 kinderen van de
scholen De Speurneus, Bei de Ling en De Wissel)
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zaterdag
Waubach
A’bosch
Lauradorp
Zondag
Waubach

Rimburg

Rimburg

21 mei

HH. CHRISTOPHORUS MAGELLAEN, PRIESTER, EN GEZELLEN
16:00 uur Biechtgelegenheid: Pastoor Smeets
18:00 uur Jeugdkoor A’bosch vr. echtpaar Külter-Götting en kinderen (st); ter ere van
de H. Bernadette; vr. de weldoeners van onze parochie;
19:15 uur Volkszang als 1ste jrdst. vr. Henk Snippe; vr. Karel Lindelauff; vr. overl. fam.
Simons-Colling (st);vr. Jan Rutten vw. verjaardag;als jrdst. vr. Chantal Smeets;
22 mei
HOOGFEEST VAN DE H. DRIE-EENHEID-H. RITA VAN CASSIA, KLOOSTERLINGE
09:30 uur School (1ste H. Communie van 24 kinderen van R.K. Basisschool An d’r Put) vr.
opa Jo Meessen; vr. Hein Märker; vr. een bijzondere intentie; vr. Eduard
Machiels; vr. Theo Walravens (st); als jrdst. vr. Elisabeth Hoekstra-Herzig; vr.
Cleo Wassen; vr. opa Michel Kockelkoren;
11:15 uur Gregoriaans vr. Enny Verhagen-Conaert vw. de buurt; vr. Joep Kaczmarek vw.
de buurt; vr. Frans Douven en Gertud Wetzels (st); als jrdst. vr. Maria BaurDortants, tevens vw. verjaardag;
14:00 uur H. Doopsel Sarah Mennis, Pastoor Kaulhausenstraat

Rimburg

15:00 uur H. Doopsel Damien Kaczmarek, Heerlenersteenweg
Waerderkap 16:30 uur Rozenkransgebed
Waubach
17:30 uur als jrdst. vr. Ed VanderBroeck (st); als jrdst. vr. Robert Emil Bauer, tevens vr.
Mia Bauer-Schiffelers (st);als jrdst. vr. fam. Winand Schiffelers-Dautzenberg(st)
Maandag
23 mei
Waubach

Dinsdag

19:00 uur vr. Mia Leemans-van Alst, tevens vr. Tiny Leemans-Boijmans en wederz.
ouders; vr. Dien Beckers-Hermans vw. de bewoners flat Kerkstraat; vr. fam.
Herberigs-Nix (st); vr. Hans ter Haar vw. verjaardag; vr. het welslagen van een
examen van een kleindochter;
24 mei
H. MARIA, HULP DER CHRISTENEN

Heereveld

10:00 uur H. Mis
19:00 uur vr. een intentie uit dankbaarheid; vr. roepingen;
Woensdag 25 mei
H. GREGORIUS VII, PAUS
Waubach
08:00 uur Morgengebed waarna uitstelling van het H. Sacrament en aanbidding
Waubach
19:00 uur vr. Sjef en Tinie Haan-Lutgens en wederz. ouders (st); vr. Hubert Huntjens en
Mia Huntjens-Simons; vr. Paula Urlings vw. de flat Terwaerderveldje, tevens vr.
de bewoners en overleden bewoners; vr. Jo Rinkens en overl. familieleden; vr.
Mia Plum; vr. Juup Erkens; vr. een jarige zoon;
Donderdag 26 mei
H. FILLIPUS NERI, PRIESTER,
A’bosch

Lauradorp

19:00 uur vr. overleden ouders en schoonouders van de fam. Römkens-Ubaghs;

Vrijdag

27 mei

Waubach

Zaterdag
Waubach
A’bosch
Lauradorp

Zondag
Waubach

Rimburg
Rimburg

H. AUGUSTINUS VAN CANTERBURY, BISSCHOP
19:00 uur vr. Martin en Maria Dortants-Jungen; vr. Peter Steins vw. verjaardag; als jrdst.
vr. Hans Keybeck; vr. ouders Willem Janssen-Plum (st); vr. Lei Dörenberg; vr.
Wiel Eijdems; vr. Mia Plum vw. vriendinnen;
28 mei
16:00 uur Biechtgelegenheid: Pastoor Smeets
18:00 uur Volkszang vr. Enny Zegels-Pauly en overl. familieleden; vr. Sandra Maar vw.
verjaardag;
19:15 uur Volkszang vr. echtpaar Schnitzeler-Meens en fam. Dortants-Meens (st); vr.
Frans Bierman vw. de buurt; vr. Danny van Gestel vw. verjaardag; vr. Frits
Scholtz; vr. Ger Wijshijer; als 5e jrdst. vr. Lia Lemmens; als jrdst. vr. Huub
Janssen en Trees Janssen-Kleuters;
29 mei
PROCESSIE-ZONDAG SACRAMENTSDAG-HEILIG SACRAMENT VAN HET
LICHAAM EN BLOED VAN CHRISTUS
09:30 uur Gregoriaans vr. Jo Knoben; vr. Frans en Anny Milchers-Reumkens (st); als
jrdst. vr. Jo en Annie Franssen-Janssen; als jrdst. vr. overl. ouders OttenheijmHaan; vr. een bijzondere intentie (PL); vr. ouders Jo en Lenie HagemanGronenschild; vr. ouders Sjeng en Theresia Nievelstein-Becks (st); vr. Troutje
Wolters-Janssen; vr. Ton de Haan vw. echtgenote en kinderen; waarna
Sacramentsprocessie
10:00 uur Sacramentsprocessie waarna openluchtmis in de Gremelsbrugge vr. Mien
Kaufholz-Hanssen; vr. Wiel Cruyen (st);
14:00 uur H. Doopsel Fenne Nievelstein, Broekhuizenstraat

Waerderkap 16:30 uur Rozenkransgebed
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Waubach

Maandag

17:30 uur vr. ouders Juup en Fien Offermans-Meijs (st); vr. Hein Jacobs; vr. Nico
Rosenboom vw. ouders; als jrdst. vr. ouders Quaedvlieg-Luchtman, tevens vr.
dochter Gerrie (st); als jrdst. vr. ouders Hofstede-Middendorp (st); vr. Hans
Nickel;
30 mei

Waubach

19.00 uur

Dinsdag

31 mei

vr. Mia Leemans-van Alst,tevens vr. Tiny Leemans-Boijmans en wederz. ouders;
vr. Marga Huth-Lurken; vr. ouders Adams-Schuncken; vr. Annie Knoben-Neelis
vw. de gymclub; vr. een intentie uit dankbaarheid; vr. Mientje en Maria Simons;

A’bosch

BEZOEK VAN DE HEILIGE MAAGD MARIA AAN ELISABET
10:00 uur H. Mis
19.00 uur ter ere van O.L. Vrouw Koningin (st);

Woensdag

1 juni

Heereveld

H. JUSTINUS, MARTELAAR
19:00 uur vr. Hans Lenders vw. verjaardag, tevens vr. Hub Lenders als 2e jrdst; vr. Mia
Muris-Reijnebeau; vr. Leo Lutgens vw. verjaardag (st);
Donderdag 2 juni
HH. MARCELLINUS EN PETRUS, MARTELAREN
Waubach

Lauradorp

19:00 uur vr. vrede in de wereld; vr. roepingen;

Vrijdag

3 juni

Waubach

Zaterdag
Waubach
Waubach
A’bosch
Lauradorp
Zondag
Waubach
Rimburg

Waubach

Waubach
Waubach
Waubach
Maandag
Waubach

Dinsdag
Heereveld
A’bosch
Woensdag

HOOGFEEST VAN HET HEILIG HART VAN JEZUS
19:00 uur vr. Martin en Maria Dortants-Jungen (st); vr. ouders Defésche-Rinkens en
dochter Bertine (st); tot eerherstel; vr. Dien Beckers-Hermans vw. de bewoners
flat Kerkstraat; vr. de overledenen van de fam. Senden en fam. Reinartz;
4 juni
ONBEVLEKT HART VAN MARIA-ZIEKENCOMMUNIE
12:30 uur H. Doopsel Robin Trilsbeek, Pastoor Scheepersstraat
16:00 uur Biechtgelegenheid: Kapelaan de Bie
18:00 uur Volkszang vr. Maria Gertrud, Paulus Gerard en Mathias Joseph Gillissen (st);
ter ere van het H. Hart van Jezus (st);
19:15 uur Gregoriaans als jrdst. vr. Maria van den Dikkenberg-Frijns, tevens vr. Wim van
den Dikkenberg; vr. Jan Verstijnen vw. verjaardag;
5 juni
TIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
08:45 uur Gregoriaans vr. echtpaar Reumkens-Dortants (st); vr. hen die offerden;
10:00 uur Gregoriaans als zeswekendienst vr. Lies Janssen-Hanssen; vr. Balt Bastiaens;
vr. Catharina Gallus (st); vr. echtpaar Damrow-Maessen (st); vr. Piet Thoren en
Johanna Cronenberg (st);
11:15 uur Volkszang als zeswekendienst vr. Leny Frijns-Jacobs; vr. Annie Knoben-Neelis;
als jrdst. vr. ouders Speck-Herbergs, vr. Els en André Quaedvlieg, vr. Troutje en
Nellie Speck en vr. Cleo Wassen; als jrdst. vr. Christientje Engelen-Logister,
tevens vr. Hub en Sjef Engelen; vr. een intentie uit dankbaarheid; als jrdst. vr.
Tina Langius-Ackermann; vr. ouders Erkens-Leinders; als jrdst. vr. Annie
Janssen-Dieters en ouders Janssen-Nelissen; vr. ouders Latour-Lentz en
kleinzoon Roy (st); als jrdst. vr. Hub en Gerda Lafleur-Smeets (st); vr. Johan
Franken en schoondochter Bertha (st); als jrdst vr. Gertie Haarbosch-Magielse,
tevens vr. Jacobus Johannes Haarbosch;
14:00 uur H. Doopsel Ryan Hoozemans, Salesianenstraat
15:00 uur H. Doopsel Joeri Balendonck, Esdoornstraat
17.30 uur vr. Frans Vaessen (st); vr. de overl. priesters van onze parochie;
6 juni
H. NORBERTUS, BISSCHOP

19:00 uur vr. Leny Scheeren-Janssen en dochters Jes en Rini; vr. Anni Boijmans-Speetjens
(st); vr. Mia Leemans-van Alst, tevens vr. Tiny Leemans-Boijmans en wederz.
ouders; vr. Nelly ter Haar-Donkers vw. verjaardag; vr. Maria Pelzer-Linssen vw.
de dameskegelclub “’t Ströatje”; als jrdst. vr. ouders Putmans-Vaessen; vr. fam.
VanderBroeck-Schobben (st); vr. Troutje Wolters-Janssen;
7 juni
10:00 uur H. Mis
19:00 uur vr. meer rechtvaardigheid in de wereld; vr. de zieken en stervenden;
8 juni

Waubach

19:00 uur als jrdst. vr. Wiel Linssen; als jrdst. vr. Gertie Reinartz-Logister; vr. Juup
Erkens; vr. Maria Ringens-Paulus vw. verjaardag;
Donderdag 9 juni
H. EFREM, DIAKEN EN KERKLERAAR
Lauradorp

19:00 uur vr. roepingen; vr. de overl. paters Salesianen van Don Bosco;

Vrijdag

10 juni
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Waubach
Zaterdag
Waubach
Waubach
Waubach
A’bosch

Lauradorp
Zondag
Waubach
Rimburg

Waubach

Lauradorp
Lauradorp
Lauradorp
Lauradorp
Waubach
Maandag
Waubach

Dinsdag
Heereveld
A’bosch
Woensdag

19:00 uur vr. Mia Plum vw. vriendinnen; vr. hen die offerden;
11 juni
H. BARNABAS, APOSTEL
12:30 uur Pl. Huwelijksmis vr. Rachel Wingelaar en Rik Borjans
15:00 uur Dankmis bgv 40-jarig huwelijksjubileum van Sjef en Hanny Speck-Steinbusch;
16:00 uur Biechtgelegenheid: Pastoor Smeets
18:00 uur Jeugdkoor A’bosch (Toediening van het H. Vormsel aan 25 kinderen van de
school De Wegwijzer) vr. Bertie Arts-Hanssen vw. verjaardag, tevens vr. overl.
ouders Hanssen-Ringens; vr. Mej. Gertrud Gillissen (st); als jrdst. vr. Maria
Antoinetta Ostlender-van der Ham (st);
19:15 uur The Young Singers vr. Günter Baumann; vr. Frits Scholtz; vr. ouders HuynenKreukels (st); vr. ouders Hinskens-Rutten (st);
12 juni
ELFDE ZONDAG DOOR HET JAAR
08:45 uur Gregoriaans vr. Sjef Reumkens; als jrdst. vr. Leo en Dorothea DautzenbergGielen (st);
10:00 uur Gregoriaans als jrdst. vr. Hans Dortants, tevens vr. Mia Dortants-Hinskens; als
jrdst. vr. Annemie Paulssen-Bisscheroux; vr. Lies Janssen-Hanssen; vr. Mien
Kaufholz-Hanssen; vr. Martin Beisman en Cybilla Beisman-Kauhl (st); ter ere
van de H. Antonius (st);
11:15 uur Guliks Mannenkoor als zeswekendienst vr. Corrie Sijstermans-van Hout,
tevens vr. Hein Sijstermans vw. verjaardag; als zeswekendienst vr. Maria
Pelzer-Linssen, tevens vr. Fer Pelzer en kleindochter Mary-Ann; als jrdst. vr.
Nieke Das-Hermans; vr. Sjef en Tinie Haan-Lutgens en wederz. ouders (st); vr.
Ina Horbach-Saris vw. de buurt; vr. Anneke Verduin-Theunissen; vr. Mattheu
Dubislav vw. verjaardag; vr. Cap Reulings vw. de buurt; vr. Gretha Muys vw. de
buurt; als jrdst. vr. ouders Schmitz-Achten (st); als jrdst. vr. echtpaar Peter
Joseph en Maria Josephina Pelzer-Janssen (st);
13:00 uur H. Doopsel Maike Hamers, Olmenstraat
14:00 uur H. Doopsel Dani Dieteren, Don Boscolaan
15:00 uur H. Doopsel Milan Demurtas, Groenendaal
16:00 uur H. Doopsel Stan Engelen, Pastoor Huppertzstraat
17:30 uur vr. Nico Rosenboom vw. ouders; vr. hen die offerden;
13 juni
H. ANTONIUS VAN PADUA, PRIESTER EN KERKLERAAR
19:00 uur vr. Pater Nicolaas Führen; vr. Mia Leemans-van Alst, tevens vr. Tiny LeemansBoijmans en wederz. ouders; vr. de bewoners en overleden bewoners van de
flat Kerkstraat; als jrdst. vr. ouders Joseph en Sibilla Speth-Eppels (st);
14 juni
H. LIDWINA, MAAGD
10:00 uur H. Mis
19:00 uur vr. de weldoeners van onze parochie; vr. vrede in de wereld;
15 juni

Waubach

19:00 uur vr. Martin en Maria Dortants-Jungen (st); vr. ouders Goebert-Scholle; vr. Hans
Lenders en overl. ouders;
Donderdag 16 juni
Lauradorp
Vrijdag
Waubach
Waubach

Zaterdag
Lauradorp
A’bosch
Waubach
A’bosch

Lauradorp

19:00 uur vr. roepingen; vr. de zieken en stervenden;
17 juni
15:00 uur Pl. Huwelijksmis vr. Petra Knoben en Roger Struijk
19:00 uur The Young Singers (Toediening van het H. Vormsel aan 27 kinderen van de
scholen An d’r Put en De Wissel) vr. Dien Beckers-Hermans vw. de bewoners flat
Kerkstraat; vr. hen die offerden;
18 juni
14:30 uur Pl. Huwelijksmis vr. Nadine Jongen en Atilla Oroszi
15:30 uur Pl. Huwelijksmis vr. Renate Nijenhuis en Paul Zweers
16:00 uur Biechtgelegenheid: Kapelaan de Bie
18:00 uur Gemengd Koor St. Jan als 1ste jrdst. vr. Enny Zegels-Pauly, tevens vr. alle
overl. familieleden; vr. Sjef Gielkens vw. vaderdag; vr. fam. PloumenSchnackers; vr. Werner Abel vw. vaderdag; vr. Harrie Smeets vw. vaderdag; vr.
Troutje Wolters-Janssen;
19:15 uur Volkszang als jrdst. vr. Ad Simons; vr. Frieda Smeets-Helling bgv verjaardag
vw. echtgenoot, kinderen en kleinkinderen; vr. Joep Jacobs vw. trouwdag; vr.
Henk Snippe vw. verjaardag;
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Zondag
Waubach
Rimburg

Waubach

Waubach

19 juni

TWAALFDE ZONDAG DOOR HET JAAR-VADERDAG
08:45 uur Gregoriaans als jrdst. vr. ouders de Gussem-Pelzer; vr. hen die offerden;
10:00 uur Gregoriaans vr. Enny Verhagen-Conaert vw. de buurt; vr. Lies JanssenHanssen; vr. Joep Kaczmarek vw. de buurt; als jrdst. vr. Leo en Johanna
Mulders-Vondenhoff en fam. Rehaag en Dassen; vr. echtpaar Paulssen-Meijers
(st); vr. Harrie Janssen en Wilhelmina Maria Janssen-Hanssen;
11:15 uur Volkszang vr. Nella Scheepers-Remmen; vr. fam. Verhaeg; als jrdst. vr. Frans
en Anny Milchers-Reumkens (st); vr. May Jeurissen vw. vaderdag; vr. André
Romkens vw. vaderdag (st); vr. Leo Spiertz vw. vaderdag; vr. Wiel Huls vw.
vaderdag; vr. Jan Smeets vw. vaderdag, tevens vr. ouders Smeets-Heidendael;
vr. Jozef Speth vw. vaderdag (st); vr. Tina Peters-Frischen (M); vr. Ger
Wijshijer vw. vaderdag;
17:30 uur vr. Wiel Evertz en Sjeng Roebroeks vw. vaderdag;vr. Hein Jacobs vw. vaderdag;
vr. Mia Bauer-Schiffelers, tevens vr. Rob Bauer vw. vaderdag;

Volgorde processie RIMBURG
1. Fanfare Victoria
2. Kinderen van de school
3. Hemeldragers en bedienaar
van het Heilig Sacrament

4.K.A.V.O.
5.Zangvereniging Eendracht
6.Parochiegemeenschap

Volgorde processie WAUBACH
1. Bielemannen schutterij St. Joseph
2. Misdienaars met Kruis.
3. Drumband schutterij St. Joseph
4. Vormelingen.
5. Mei-meisjes met Mei-koningin.
6. Groep: Engeltjes en Rozenkransdragers.
7. Maria–icoon
8. Koninklijke fanfare Eendracht.
9. Zangers dames- en herenkoor.
10. Ouders communicantjes en alle overige deelnemers.
11. Verenigingsafvaardigingen met hun vaandels.
12. Jong Nederland.
13. BS An d’r Put (wonderbare broodvermenigvuldiging)
14. Communicantjes.
15. Misdienaars en acolieten.
16. Het Allerheiligste, flambouwdragers, schutters
17. Overige schutters met hun koning en vaandel.
18. Fanfare St Elisabeth.

RIMBURG:
Na de H. Mis zullen de hemeldragers en Fan. Victoria de priester
weer terugbegeleiden naar de
kerk. Iedereen is daarna van harte
welkom op school waar koffie en
cake klaarstaan.

WAUBACH:
Het opstellen geschiedt dit jaar iets anders dan
in voorgaande jaren. Het is de bedoeling dat
men zich opstelt vanaf de ingang naar het
patronaat (Bielemannen) richting Oude Markt,
waar zich de laatste (Fanfare St. Elisabeth)
opstelt op de hoek Oude Markt/Schoolstraat. Er
is na de H. Mis tijd om op te stellen. Volg de
aanwijzingen op van H. Verhaeg. Na het
vertreksein trekt de processie (in defilé) langs
het Allerheiligste dat staat opge-steld voor de
Kerk samen met misdienaars en schutterijescorte. Zij voegen in als de communi-cantjes
voorbij getrokken zijn en vervolgens sluit
fanfare St. Elisabeth aan.

Het Gemengd Koor St. Jan Abdissenbosch zal dit jaar het St. Jan’s patroonsfeest in juni aangrijpen om voor
haar donateurs, begunstigers (én kinderen) een tuin- en weidefeest te organiseren. St. Jan hoopt op 12 juni
a.s. van 14.00 tot 17.00 uur op stralend zomerweer en wil dan mét haar trouwe donateurs genieten van de
gaven die de natuur ons schenkt. Voor de volwassenen zijn er live-muziek, zelfgebakken taarten, vlaaien, jam,
koffie en thee, etc. Daarnaast zal een veiling (met o.a. een ter beschikking gesteld werk van een kunstenares
uit Abdissenbosch!) en het Rad van Fortuin misschien geluk brengen. Voor de kinderen staan er ouderwetse
weidespelen met leuke prijsjes op het programma. Ook zal er zelfgemaakte asperge-soep worden geserveerd,
daar ‘op’ St. Jan de laatste asperge van het seizoen wordt gestoken! Het tuin- en weidefeest zal plaatsvinden
aan de Europaweg Noord 40 te Abdissenbosch. Mocht het onverhoopt regenen, óók dan gaat het feest door.

Het volgend parochieblad verschijnt op 17 juni en wel voor de periode van 4
weken tot 15 juli 2005. Misintenties kunt u inleveren tot uiterlijk
DONDERDAG 9 juni, liefst middels een briefje in de brievenbussen.

9

