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Dan wordt haar naam tenminste nog
genoemd… Zo vertelde me vorig jaar een man die op jonge leeftijd
zijn vrouw verloor, toen we het hadden over wel of niet begraven in
de kerk. Als ik haar kerkelijk laat begraven dan wordt haar naam nog
genoemd, zelfs als er niemand meer is die haar nog gekend heeft...

Diaken A. Jonker

Een kerkelijke uitvaart…

Parochie-assistent
H. Verhaeg,

Ik wil graag in dit parochieblad, mede naar aanleiding van de
brochure die het bisdom een tijdje geleden uitgaf over de kerkelijke
begrafenis, enkele zaken (vernieuwd) onder uw aandacht brengen en
er enkele concrete invullingen aan geven voor ons parochiecluster. De
dood van een geliefde medemens is wel de meest dramatische
gebeurtenis die iemand kan overkomen. Het gemis, het afscheid,
vaak op momenten waar men er helemaal niet op is voorbereid, de
vraag naar het waarom en het hoe nu verder, gaan hen die
achterblijven door merg en been. De kerk wil op die kernmomenten
van het leven er voor mensen zijn. Maar wat heeft de kerk nou
eigenlijk wel en wat heeft ze niet te bieden?
Onze diepste steun vinden we als kerk daarbij in de boodschap van
het eeuwig leven, waardoor het perspectief van de dood zo wezenlijk
anders wordt. Christus’ leven en boodschap bieden de mogelijkheid
de dood uiteindelijk niet te zien als definitief
‘Op de weg door
afscheid, maar als tijdelijke scheiding, als
het leven naar de
overgang naar nieuw leven, bij God. Een
eeuwigheid zijn
uitvaartdienst in de kerk is daarom altijd een
onze overledenen
‘paasviering’.
Als
geloofsgemeenschap
ons slechts enkele
vertrouwen we onze overledene aan God toe.
stappen voor…’
Zonder dat het de pijn kan wegnemen,
troosten we elkaar in het vertrouwen dat God, die al in het sacrament
van het H. Doopsel beloofd heeft met ons mee te gaan, ons mensen
uiteindelijk ook zal tillen over de grenzen van leven en dood heen. We
vieren dan ook het lijden, de dood en de verrijzenis van onze Heer
Jezus Christus. Daarom spreken we ook van ‘uitvaart-liturgie’ i.p.v.
‘afscheidsviering’. De liturgie is rijk aan symboliek en betekenis.
Zang, woord en rituele handelingen grijpen in elkaar en vormen een
rustgevende eenheid. Het lichaam van de overledene wordt met zang
en gebed op waardige wijze begroet in de kerk. Het kruis wordt vóór
de kist meegedragen: niet enkel het teken van de dood, maar vooral
van de overwinning daarop. Het lichaam van de overledene wordt
geplaatst tussen kaarsen en bij het licht van de Paaskaars, die door
het duister van de dood straalt. Een openingswoord begroet de
familie en de aanwezigen en geeft uiting aan alle mogelijke gevoelens
waarmee we de overledene naar de kerk hebben begeleid: in verdriet
maar ook met hoop. Dan wordt de bijbelse boodschap van troost en
hoop van Godswege verkondigd en bezongen. In zijn overweging
slaat de priester een brug tussen het leven van de mens en die
bijbelse boodschap.

Groene Boord 21E Heerlen
 06-23115067 Email
VerhaegHenk@hetnet.nl

Secretariaat - Intenties
Pastorie, Kerkberg 7, iedere
werkdag van 10.00-12.00 uur
 5312378

Kosters
Waubach-Groenstraat:
Th. Gielen  5312387
Abdissenbosch:
M. Rutten  5312313
Rimburg:
A. Kaufholz  5320891
Lauradorp:
Momenteel Vakant

Kerkbijdrage
Waubach-Groenstraat
Giro: 38 55 500
Rabobank: 15 17 02 136
Lauradorp
Giro: 10 49 378
Rabobank: 15 17 02 276
Abdissenbosch
Giro: 10 48 849
Rabobank: 15 17 00 753
Rimburg
Giro: 15 64 348
Rabobank: 15 17 04 007

Van de priesters kan gezegd worden dat ze hun preken met veel zorg voorbereiden. In de
gesprekken met de familie voorafgaand aan de uitvaartdienst heeft hij goed geluisterd naar wat de
familie hem aanreikte en benut dat beeld in zijn predikatie. Wie met regelmaat uitvaartdiensten
(moeten) bijwonen, weten dat een opmerking dat een uitvaartdienst ‘onpersoonlijk’ zou zijn of dat
de priester een ‘standaard verhaaltje afsteekt’ ongegrond zijn. Er bestaat een mogelijkheid om de
eerste lezing en de voorbede door een familielid te laten voordragen, maar dit is enkel aan te
bevelen wanneer men mensen heeft in de familie die gewend zijn in zeer ongemakkelijke situaties
op te staan en het woord te voeren. Er zijn bij de uitvaartdiensten altijd lectoren aanwezig die dit
goed voorbereid verzorgen.
In de uitvaartliturgie is het ook mogelijk
een persoonlijk ‘in memoriam’ of
afscheidswoordje
te
houden.
De
aangewezen plek daartoe is vóór het
afscheid van de overledene na de heilige
communie. Immers, van de priester
wordt verwacht dat hij het leven van de
overledene mede als uitgangspunt
neemt voor zijn overweging. Ook bij
deze woorden ten afscheid geldt dat
men – ten dienste van de plechtigheid –
echt moet zorgen voor goede sprekers.
Men dient er te zorgen voor ‘sprekende
bewoordingen’, in plaats van een
opsomming van gebeurtenissen uit het
leven van de overledene.

Ook dient gezegd te worden dat de uitvaartliturgie een
eenheid is van woord en gezang, van rite, sfeer en
handeling. Niet iedere toevoeging is een verrijking! Juist
de lijn en opbouw die in de dienst besloten liggen, brengen
rust en – temidden van alles - een sfeer van vertrouwen.

Wat kan de kerk anders en beter vieren bij het
afscheid van haar dierbaren dan juist de eucharistie,
bron en hoogtepunt van onze geloofsbeleving, en die op
een indringende wijze het lijden, de dood en de verrijzenis
van de Heer present stelt temidden van de bedroefde
gemeenschap. Ook mensen die wellicht ver van de kerk
zijn afgegroeid en weinig affiniteit hebben met de rituelen
van de kerk, hebben toch ‘feeling’ voor wat er in de
eucharistie gebeurt. Zeker wanneer de eucharistie op
inspirerende wijze verzorgd wordt door priester, acolieten
en koor, kan men er zich niet alleen bij betrokken voelen, maar er ook echt kracht en moed uit
putten.
Heel wonderlijk is het eigenlijk dat mensen wel kiezen voor het ontvangen van het sacrament van
de zieken en soms voor een dienst op de vooravond, maar uiteindelijk niet voor een kerkelijke
uitvaart! Eigenlijk is nou net de eucharistieviering bij de uitvaart het hoogtepunt en de ziel van het
kerkelijk afscheid, terwijl de andere genoemde elementen daar omheen gekranst zijn. Ik zou u
willen vragen uw eventuele keuze in deze nog eens te bezien en de kerk de ruimte te geven dat te
doen wat ze altijd voor de overledene doet: het vieren van de eucharistie.
Het tijdstip van de uitvaart is altijd om 10.30 uur, tenzij omwille
van het crematorium uitgeweken moet worden naar een half uur
vroeger of later, ofwel naar twee uur in de middag. Natuurlijk gelden
de wensen van de familie, maar de pastoor heeft ook rekening te
houden met kosters, koren, organisten, acolieten en alle anderen die
keer op keer paraat staan. Dit zijn allen vrijwilligers die thuis en in de
familie nog anderen hebben voor wie ze zorg dragen. Omwille van
andere verplichtingen van de priesters alsook omwille van ‘gedeeld
personeel’ in de vier parochies, zijn er geen twee begrafenissen op
hetzelfde tijdstip, al is het in verschillende kerken. Het teruglopen
van het aantal priesters alsook de omvangrijke taken die de priesters
(ook buiten de eigen parochies) nog te vervullen hebben, nopen af en
toe tot aanpassing van tijdstippen!

Tegen die achtergrond is ervoor
gekozen geen diensten te doen
uitsluitend in het crematorium,
zonder voorafgaande kerkelijke
viering. Als u behoefte heeft aan
een gesprek hierover, zijn we
daartoe altijd bereid.

Uw parochiepriesters zijn u
graag nabij op deze moeilijke
momenten. Maar dan kan alleen
als ze tijdig gewaarschuwd
worden! Op het lijstje van die
mensen die dringend gebeld
dienen te worden, mag hun naam dan ook zeker voorkomen. Doorgaans komt de priester zo gauw
hij kan u een hand geven om u te condoleren en maakt hij een afspraak voor een gesprek.
Pastoor E. Smeets
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26 juni 11.15 uur H. Mis in Waubach en klein concert
‘Sobornost’ staat voor vele vormen van saamhorigheid en
eendracht. Dat dit koor uit Kerkrade (1998) koos voor dit
woord als naam, tekent de sfeer. Het koor beleefde een
snelle groei in kwaliteit en kwantiteit en wordt/werd geliefd
en gevraagd. Het luistert H.Missen op in byzantijnsorthodoxe sfeer, met aansluitend mini-concerten waarbij, naast liturgische gezangen, ook oosteuropese volksmuziek valt te beluisteren. Het gemengde koor bestaat uit 35 zangers, o.l.v.
Françoise Aarts-Thissen. Na de Mis volgt een klein concert. (s.v.p een vrije gave na afloop)

Festival des Arts – Rimburg 3 juli
De voorgaande edities van het festival werden bezocht door
duizenden liefhebbers van kunst en cultuur. Het
beschermde dorpsgezicht van Rimburg leent zich bij uitstek
voor dit evenement. Het kunstfestival wordt aangekleed
met een Mont-Martre achtige markt met gezellige minibars
en terrassen. De Rimburgse horecagelegenheden kleden
hun terrassen op deze dag dan ook aan in een stijl die u
terugvindt in Parijs. Verspreid over het hele parcours treden
orkestjes en artiesten op. De organisatie probeert een brug
te slaan tussen de professionele en de amateurkunst. Alle
vormen
van
kunstuitingen
zijn
vertegenwoordigd.
festivaldesarts@rimburg.nl

Gedoopt
22-05: Sarah Mennis, Past. Kaulhausenstraat
22-05: Damien Kaczmarek, Heerlenersteenweg
29-05: Dylan Heinen, Moershei
29-05: Fenne Nievelstein, Broekhuizenstr
04-06: Robin Trilsbeek, Past. Scheepersstr
05-06: Ryan Hoozemans, Salesianenstraat
05-06: Joeri Balendonck, Esdoornstraat
12-06: Maike Hamers, Olmenstraat
12-06: Dani Dieteren, Don Boscolaan
12-06: Milan Demurtas, Groenendaal
12-06: Stan Engelen, Past. Huppertzstraat
‘Heer God, een wonderlijk mysterie van liefde hebt Gij in
onze harten gelegd: in liefde gaat de een tot de ander en
uit die liefde wordt nieuw leven geboren. Deze kinderen zijn
aan ons toevertrouwd: zij zijn onze liefde in levende lijve.
Wij danken U, Heer, voor dit wonder van liefde. Inspireer
ons in die liefde voor onze kinderen, Heer’.

Overledenen
17-05:
17-05:
20-05:
25-05:
26-05:
29-05:
31-05:
31-05:
02-06:

Theo Derks, Kloosterstraat, 87 jaar
Mia Rosenboom-van Dijk, Martin Cudellstraat, 88 j.
Arthur Willems, Veeweg, 63 jaar
Nelly Jetten-Van Els, Spaarweiden, 54 jaar
Jan Adams, Steenenkruisweg, 49 j.
Truus Linssen-Wetzels, Heereveld, 89 j
Marlies van der Wallen-Essers, M’ laan, 56 jaar
Coen Boymans, Grensstraat, 84 jaar
Pierre Spaetgens, Korenbloem, 55 j.

Opbrengst offergang
Zoals gebruikelijk wordt er bij de
uitvaartdienst naast de gebruikelijke
collecte een offergang gehouden.
Mensen die deelnemen aan de viering
geven een bijdrage, en de opbrengst
wordt gebruikt om de eucharistie op
te dragen voor de overledene. Daar
er de nodige vragen zijn geweest
omtrent de besteding van deze
gelden, hebben we in clusterverband
als volgt besloten. Om een eerlijke
verdeling te krijgen van het aantal
heilige missen wordt het aantal vast
bepaald op acht. Samen met de
zeswekendienst
en
de
eerste
jaardienst wordt daarmee in het
eerste jaar na overlijden na de
zeswekendienst met regelmaat – in
principe maandelijks – ‘een heilige
mis gelezen’ van het geld dat mensen
daartoe hebben gegeven. De data
van deze heilige missen kunnen ofwel
gekoppeld worden aan belangrijke
data in het jaar(b.v.een verjaardag),
ofwel willekeurig over het jaar
verdeeld worden. De offergang is dus
nooit bestemd voor andere goede
doelen, dan de kerk zelf! Ook is het
niet de bedoeling dat er langlopende
stichtingen van gemaakt worden. De
verschillende offergangen worden
afzonderlijk geteld. Als de opbrengst
van een offergang aanmerkelijk
hoger ligt dan de stipendia van acht
diensten dan kan de familie daar
gebruik van maken om in overleg
met de parochie de resterende heilige
missen te plannen. Als een familie
geen H. Missen wil laten opdragen
voor de overledene worden de gelden
gebruikt voor bijzondere intenties.
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05-06: Anna Smeets-Eppels Heereveld 86 j.
06-06: Sjaan van Lieshout, Heereveld, 85 j.
‘Heer, onze God, Gij zijt barmhartig en vergevingsgezind. Wij bidden U voor hen die Gij tot U
geroepen hebt. Herinner U hun geloof. Leid hen het eeuwige vaderland binnen en maak hen voor
altijd gelukkig…’

Huwelijk
In Ubach over Worms:
24-06: Jessica Görtzen & Martin Schellings, Maastricht
12-08: Anja Hermans & Bruno van Eijsden, Heerlen
12-08: Joyce Ernst & Chris Jongen, Brunssum
13-08: Bianca Peters & Pedro Göttgens, Grensstraat
13-08: Esther Zaad & Tim Schulteis, Tüddern
19-08: Melanie Wesche & Arno Kempen, Maastrichterlaan
03-09: Nadine Hanneman en Ralf Langen, Gravenweg
07-10: Maisie Robeerts en Tim Welting, Venlo
25-11: Sylvia Kleikers en Rob Moonen, Sittard
Trouwen elders voor de kerk:
02-07: Silke Busse & Guido Fröhlichs, Wolfsmelk
02-07: Anke Gelissen & Pascal Latour, Eygelshovenerweg
05-08: Michèle Reulings & Sidney Scheren, Maastrichterlaan

Kindernevendienst
Het schooljaar loopt ten einde en de
vakantie staat weer voor de deur.
Iedereen gaat genieten van de rust.
En ook de
moeders
van de
kindernevendienst houden vakantie
en wel van 16 juli tot en met 28
augustus. In het weekend van 3 & 4
september beginnen we weer. Ook in
die tussentijd zijn kinderen altijd
welkom in de H. Missen want Jezus is
er altijd! Hij heeft geen vakantie!

(In dezelfde viering trouwt eveneens Sidney’s broer Daniël met Nancy Bonnie)
‘Heer God, zegen deze bruidsparen, zodat hun ja-woord hen gelukkig maakt, een leven lang. Mogen
zij elkaar de ruimte geven om goede mensen te zijn en steeds meer te worden. Laat hen onderling
groeien in alles wat ze delen: vreugde en verdriet, vertrouwen in de toekomst en geloof in het goede.
Laat hen zorgzaam omgaan met hun kwetsbaar geluk en blijf dicht bij hen, nu en alle dagen van hun
leven’

Kirkeklatsj…
● In Nederland wonen op dit moment 103.000 miljo(e)nairs;of daar ook mensen
uit ons cluster bij zijn? Wellicht toch!
● Een vrouw ’s avonds laat aan de deur van de pastorie. ‘Ik kwam voor de
invalidenreis het geld ophalen?’ ‘Pardon?’ ‘Ja, u hebt me toch gezegd dat ik dat
geld zou komen ophalen?’ ‘Eh…?’ ‘Ja, laatst bij de begrafenis van ozze pap’.
‘Uche pap? Wie hèt dae dan?’ ‘Mèr meneer pestoor, Claessen!’ ‘Unne Claessen
dae ich begrave zou höbbe…? Ut zaet mich niks...’ ‘Jaowaal, jaowaal, jaowaal!’
‘Mevrouw, zeet ger uch neet aan ut vergisse?’ ‘Nei, nei, nei, geer höb de pap
begrave en toen höb geer gezag…’ Enfin, een klein kwartier later: ‘Mevrouw,
zeet geer neet toevallig in de war mit pesjtwaor Terranea op Nuujenhage?’ ‘Och
jao! Sjus! Dae waor ut! Ich dag auch al: toen waor pestoer toch auwer en
zjwarter…!’
● Heb je weken op rij iedere zondag gezegd: laat de eerste communie van de
kinderen een parochiefeest worden! De kinderen ontvangen niet alleen de
eerste heilige communie, maar worden opgenomen in de grote gemeenschap
van mensen van God, zoals wij allemaal. Fijn dat ze er zijn! Laten ook wij
zorgen dat we er als parochiegemeenschap zijn op die zondag hier in onze kerk,
want hun feest is ook een feest voor ons allemaal! Krijg je aan het einde van de
mis te horen in het dankwoord van een overigens verder goed-bedoelende pap:
‘En pastoor nog bedankt voor het beschikbaar stellen van de kerk!’ Laat ons
bidden…
● Sacramentsprocessie is voor priesters een bijna-dood-ervaring: je ziet voor je
niks (monstrans), naast je twee houten planken en een deksel op je hoofd
(processiehemel), vier kaarsen rondom met een uitgestreken gezicht
(flambouwdragers), op weg naar het einde wordt aan één stuk gebeden en je
kunt nergens anders heen dan waar de vier dragers je brengen (mei-jongens).
●‘Es ich mich in de kirk wil laote begrave, wat kos mich dat? En kèn ich dat auch
achteraaf betale?’

4

1ste Heilige Communie & Heilig Vormsel 2006
1ste H. Communie
21 mei (zo. vóór Hemelvaart) Lauradorp
25 mei (Hemelvaart) A’bosch & Rimburg
11 juni (zo. na Pinksteren) Waubach-Gr.

H. Vormsel
Vr. 12 mei 19.00 uur Abdissenbosch
Vr. 9 juni 19.00 uur Lauradorp

Vr.16 juni 19.00 uur Waubach-Gr.

24 juni St. Jan
Al in zeer oude tijden vierde de kerk het geboortefeest van Johannes de Doper. Hem werd een
grootse taak toevertrouwd: de wereld voorbereiden op de komst van de Verlosser. Een moeilijke
taak, maar Johannes schroomde niet! Hij wees ons Jezus aan. We vieren zijn geboortedag met een
feestelijke H. Mis om 19.00 uur, zoals gebruikelijk op vrijdag in Waubach. Ook in Rimburg is er dan
om 19.00 uur een eucharistieviering. La Liesse en de tienergroep ronden dan hun jaar af. Ze
nodigen de vormelingen uit: mogelijk kan er een nieuwe tienergroep uit ontstaan! Een nieuwe
priester uit het buitenland die nu nog op Rolduc verblijft en straks ergens in een parochie aan de
slag zal gaan, zal met zijn enthousiasme de H. Mis meevieren. Sint Jan, help ons allen om ook in
onze moeilijke dagen de Heer aan velen bekend te maken!

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

17 juni

Waubach

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

Waubach

zaterdag
Lauradorp
A’bosch
Waubach
A’bosch

Lauradorp

Zondag
Waubach
Rimburg

Waubach

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 verj. vw.
echtgenoot, kinderen en kleinkinderen; vr. Joep Jacobs vw. trouwdag; vr. Henk
Snippe vw. verj.;vr. Jo Staal vw. vaderdag;vr Piet van den Oever vw. vaderdag;
19 juni
TWAALFDE ZONDAG DOOR HET JAAR-VADERDAG Preek Kapelaan de Bie
08:45 uur Gregoriaans als jrdst. vr. ouders de Gussem-Pelzer; vr. hen die offerden; vr.
Jo Meessen vw. vaderdag;
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. Harrie Janssen en
Wilhelmina Maria Janssen-Hanssen;
11:15 uur Volkszang als zeswekendienst vr. Eduard Vankan; vr. Nella ScheepersRemmen; 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; vr. Johan
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Waubach

maandag
Waubach

dinsdag
Heereveld
A’bosch
woensdag

Kölgens vw. verjaardag, tevens vr. wederz. ouders; vr. Jacob Heinen, ouders en
schoonouders en Heinz ter Haar vw. vaderdag; vr. May Wassen vw. vaderdag;
vr. Cap Reulings vw. vaderdag; vr. Wiel Logister 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; vr. Annie
Boermans-van Balkum;
20 juni
19:00 uur vr. Mia Leemans-van Alst, tevens vr. Tiny Leemans-Boijmans en wederz.
ouders; vr. Peter Pelzer vw. vaderdag, tevens vr. overl. familie; vr. Joseph
Houtmans en Peter Kleikers; vr. een bijzondere intentie;
21 juni
H. ALOISIUS GONZAGA, KLOOSTERLING
10:00 uur H. Mis
19:00 uur vr. Wim van Elferen en Elisabeth van Elferen-Hendrix, tevens vr. Dora van
Elferen-Kerkhofs (st);
22 juni
HH. JOHN FISCHER, BISSCHOP EN THOMAS MORE, MARTELAREN

Waubach

19:00 uur vr. Marianne Mertens-Talacko vw. trouwdag; vr. Juup Erkens; vr. ouders
Lutgens-Jacobs; vr. een intentie uit dankbaarheid; vr. Maria Pelzer-Linssen vw.
de kegelclub “De Kegelgrüskes Groenstraat”;
donderdag 23 juni
Lauradorp
vrijdag
Lauradorp
Waubach

zaterdag
Waubach
A’bosch
Lauradorp

Zondag
Waubach
Rimburg

Waubach

A’bosch
A’bosch

19:00 uur vr. roepingen; vr. de overleden priesters van onze parochie;
24 juni
HOOGFEEST VAN DE GEBOORTE VAN DE H. JOHANNES DE DOPER
16:00 uur Pl. Huwelijksmis vr. Jessica Görtzen en Martin Schellings
19:00 uur vr. Sjef en Tinie Haan-Lutgens en wederz. ouders (st); vr. Martin en Maria
Dortants-Jungen; vr. fam. Knoben-Höppener (st); vr. ouders Plum-Heinen en
dochter Mia (st); vr. Z.E. Heer Frans Kremer (st); vr. fam. Voraschen-Erkens uit
dankbaarheid; vr. ouders Hageman-Gronenschild;
25 juni
16:00 uur Biechtgelegenheid: Pastoor Smeets
18:00 uur Volkszang als jrdst. vr. Jaques Lafleur; vr. de weldoeners van onze parochie;
19:15 uur Gemengd Koor Don Bosco vr. Jan Beckers vw. naamfeest; vr. Ger Wijshijer;
als jrdst. vr. ouders Schuncken-Bures en zoon Piet (st); vr. Charlotte GerardsGrossi vw. verjaardag; als jrdst. vr. Nico Maayen; vr. Frits Scholtz; als jrdst. vr.
ouders Leo en Maria Mehlkop-Schmelzer (st);
26 juni
DERTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR Preek Pastoor E. Smeets
08:45 uur Gregoriaans vr. ouders Vaessen-Reumkens (st); vr. echtpaar Hubert Smeets
en Elisabeth Mols (st);
10:00 uur Volkszang als 1ste jrdst. vr. Mien Kaufholz-Hanssen; vr. Lies Janssen-Hanssen;
vr. Johan Joseph Benau (st); vr. echtpaar Contzen-Wintgens (st); vr. Johann
Heuschen en Helena Heuschen-Belilas (st); vr. Katrientje Peters (st); vr. Lou en
Wil Peters-Toussaint;
11:15 uur Gemengd Koor Sobornost (Slavisch-Byzantijns) vr. Keetje RamakersWijnen; vr. Truutje Knoben; vr. Jo Knoben; vr. Tielke Gossen vw. verjaardag;
vr. Jan Evertsen; vr. Eduard Machiels; vr. Jo en Annie Franssen-Janssen; vr.
Johanna Simons-Janssen; vr. een bijzondere intentie; vr. Anneke VerduinTheunissen vw. verjaardag; vr. een bijzondere intentie (PL); vr. Juup en Fien
Offermans-Meijs (st); vr. ouders Iep Janssen en Els Janssen-Herberigs en
dochter Netty (st); vr. Werner Abel (st); vr. Zus Pauli-Zijlstra en vr. ouders
Pauli-Urlings; vr. echtpaar Jacques en Maria Elisabeth Verstappen-Vreuls (st);
als jrdst. vr. Herribert en Maria Sibilla Schiffers-Ringens (st); als jrdst. vr.
ouders No en Bertha Schiffers-Wolters;
14:00 uur H. Doopsel Robin Aarssen, van Doesburglaan

Waubach

15:00 uur H. Doopsel Laura Lucassen, Reeweg
16:00 uur H. Doopsel Lukas Müller, Troereberg
17:30 uur Geen avondmis ivm Dorpsfeest

maandag

27 juni

Lauradorp

dinsdag

H. CYRILLUS VAN ALEXANDRIE, BISSCHOP EN KERKLERAAR
19:00 uur vr. Mia Leemans-van Alst, tevens vr. Tiny Leemans-Boijmans en wederz.
ouders; vr. Annemie Simons-Reumkens vw. verjaardag; om kracht voor iedere
dag; vr. Mientje Dautzenberg-Zijlstra en Mia Plum vw. KAVO WaubachGroenstraat;
28 juni
H. IRENEUS, BISSCHOP EN MARTELAAR

Heereveld

10:00 uur H. Mis

Waubach

6

A’bosch
woensdag

19:00 uur vr. overl. ouders Meens-Vijgen (st); vr. Emil Krol en overl. ouders en
schoonouders en vr. een bijzondere intentie;
29 juni
HOOGFEEST VAN DE HH. PETRUS EN PAULUS, APOSTELEN

Waubach

08:00 uur Morgengebed waarna uitstelling van het H. Sacrament en aanbidding
Waubach
19:00 uur vr. Hubert Huntjens en Mia Huntjens-Simons; vr. Hans Lenders en overl.
ouders; vr. Mia Muris-Reijnebeau; vr. Peter Steins en overl. familie; vr. ouders
Suylen-Simons, tevens vr. zoon Huub en schoondochter Marianne;
donderdag 30 juni
HH. EERSTE MARTELAREN VAN DE KERK VAN ROME
Lauradorp

19:00 uur vr. Peter Lenzen (st); vr. Mia Erps-Cremers;

vrijdag

1 juli

Waubach

19:00 uur als zeswekendienst vr. Theo Derks; 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 overl. fam. Senden en
fam. Reinartz; vr. een intentie uit dankbaarheid; als jrdst. vr. Leo Lutgens;
2 juli
ZIEKENCOMMUNIE

zaterdag
Waubach
A’bosch
Lauradorp

Zondag
Waubach
Rimburg
Waubach

Waubach
Waubach
Waubach
Waubach
maandag
Waubach

dinsdag
Heereveld
A’bosch
woensdag

16:00 uur Biechtgelegenheid: Kapelaan De Bie
18:00 uur Gemengd Koor St. Jan vr. echtpaar Lenzen-Dörenberg (st); vr. een intentie
uit dankbaarheid en vr. overl. familieleden;
19:15 uur Gregoriaans als 1ste jrdst. vr. Netje Gerards-Horsch, tevens vr. Mathieu
Gerards; vr. Frans Bierman vw. de buurt; vr. Huub Limbach vw. verjaardag en
trouwdag; als jrdst. vr. Jan Verstijnen, tevens vr. ouders Verstijnen-van Loon en
schoonouders Olejniczak-Mispelbaum; vr. overl. ouders Höppener-Groenenschild
en dochter Annie, tevens als jrdst. vr. overl. ouders Olzheim-Blom; als jrdst. vr.
Heini Janssen (st);
3 juli
VEERTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR Preek Kapelaan de Bie
08:45 uur Gregoriaans vr. echtp. Reumkens-Dortants (st); als jrd. Frans Vaessen (st);
vr. ouders VanderBroeck-Schobben (st); vr. ouders Willem Frins-Schiffers (st);
10:00 uur Gregoriaans vr. Balt Bastiaens; vr. Joep Kaczmarek;
11:15 uur Volkszang zeswekend. vr. Ton Strolenberg, tevens trouwdag; zeswekend. vr.
Mia Rosenboom-van Dijk, tevens vr. overl. zoons; als 1ste jrdst. vr. Juup Erkens;
vr. Nella Scheepers-Remmen; als jrdst. vr. May Jeurissen; vr. Marga-retha
Reinartz-Jeurissen vw. verj.; als jrdst. vr. Johan Eggen; vr. Wiel Dortants en
wederz. ouders; vr. Hein Hubecker vw. verj.; vr. echtp. Sjef en Tinie HaanLutgens (st); vr. fam. Geenen-Eggen (st); vr. echtp. Claessens-Logister (st);
14:00 uur H. Doopsel Charlotte Hendriks, Groenendaal
15:00 uur H. Doopsel Rik van der Heijden, Broekhuizenstraat
16:00 uur H. Doopsel Meltin Vroomen, Rechtstraat
17:30 uur vr. ouders Eijdems-Schormans en zonen Jo en Wiel (st); vr. hen die offerden;
4 juli
H. ELISABETH VAN PORTUGAL
19:00 uur vr. ouders Coen en Anni Boijmans-Speetjens (st); vr. Mia Leemans-van Alst,
tevens vr. Tiny Leemans-Boijmans en wederz. ouders; vr. een intentie uit
dankbaarheid; vr. Cap Reulings; vr. Jo en Annie Franssen-Janssen (st);
5 juli
H. ANTONIUS MARIA ZACCARIA, PRIESTER
10:00 uur H. Mis
19:00 uur vr. vrede in de wereld; vr. de overleden weldoeners van onze parochie;
6 juli
H. MARIA GORETTI, MAAGD EN MARTELARES

Waubach

19:00 uur vr. Leny Scheeren-Janssen en dochters Jes en Rini; vr. roepingen;
donderdag 7 juli
Lauradorp
vrijdag
Waubach
zaterdag
Waubach

19:00 uur vr. Mia Erps-Cremers; vr. meer rechtvaardigheid in de wereld;
8 juli
19:00 uur vr. Mia Plum vw. vriendinnen; vr. Lei Dörenberg;
9 juli
HH. MARTELAREN VAN GORCUM

Zondag

16:00 uur Biechtgelegenheid: Pastoor Smeets
18:00 uur Volkszang vr. de zielerust van J. L. Wolters, A. M. Plum en dochter Maria (st);
19:15 uur Gemengd Koor Don Bosco als zeswekendienst vr. Jan Adams; vr. Günter
Baumann; vr. Wim en Maria van den Dikkenberg-Frijns; als jrdst. vr. Harrie de
Lang, tevens vw. verjaardag; vr. Ger Wijshijer; vr. Frits Scholtz;
10 juli
VIJFTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR Preek Pastoor E. Smeets

Waubach

08:45 uur Gregoriaans als jrdst. vr. Sjef Reumkens; vr. hen die offerden;

A’bosch
Lauradorp

7

Rimburg
Waubach

Lauradorp
Lauradorp
Lauradorp
Waubach
maandag
Waubach

10:00 uur Gregoriaans vr. Mien Kaufholz-Hanssen; vr. Maria Gillissen (st);
11:15 uur Volkszang als zeswekendienst vr. Truus Linssen-Wetzels; vr. ouders Sjeng
Thonon en Maria Thonon-de Kock; vr. Ina Horbach-Saris vw. de buurt; vr. Annie
Knoben-Neelis; vr. Anneke Verduin-Theunissen; vr. Cap Reulings vw. de buurt;
vr. Gretha Muys vw. de buurt; vr. Sjir Moonen vw. verjaardag (st);
14:00 uur H. Doopsel Vanitey Theissen, Salesianenstraat
15:00 uur H. Doopsel Johnny Niels, Achter het Klooster
16:00 uur H. Doopsel Wesley van Os, Olmenstraat
17:30 uur als jrdst. vr. Maria Dautzenberg-Romkens, tevens vr. Jozef Dautzenberg (st);
11 juli
H. BENEDICTUS, ABT, PATROON VAN EUROPA
19:00 uur vr. echtpaar Laumen-Schmitz (st); vr. Mia Leemans-van Alst, tevens vr. Tiny
Leemans-Boijmans en wederz. ouders; vr. Marianne Mertens-Talacko vw.
verjaardag; vr. Sjeng Roebroeks vw. verjaardag;
12 juli

dinsdag
Heereveld
A’bosch
woensdag

10:00 uur H. Mis
19:00 uur vr. de overleden priesters van onze parochie; vr. vrede in de wereld;
13 juli
H. HENRICUS

Waubach

19:00 uur vr. ouders Goebert-Scholle en grootouders Scholle-Scholtes; vr. overl. Dochter
en kleindochter;
donderdag 14 juli
H. CAMILLUS DE LELLIS, PRIESTER
Lauradorp
vrijdag
Waubach
zaterdag
Waubach
A’bosch
Lauradorp

Zondag
Waubach
Rimburg
Waubach

Waubach
Waubach
Waubach

19:00 uur vr. roepingen; vr. meer rechtvaardigheid in de wereld;
15 juli
H. BONAVENTURA, BISSCHOP EN KERKLERAAR
19:00 uur vr. Martin en Maria Dortants-Jungen (st); vr. de bewoners en overleden
bewoners van de flat Kerkstraat; vr. fam. Knoben-Höppener (st);
16 juli
HEILIGE MAAGD MARIA VAN DE BERG KARMEL
16:00 uur Biechtgelegenheid: Kapelaan De Bie
18:00 uur Volkszang jrdst. vr. echtpaar Hendriks-Vogt (st); t.e.v. O.L. Vrouw en de H.
Bernadette (st); vr. zaliger Pastoor Joseph Kremer (st); jrdst. Sjir Vaessen (st);
19:15 uur Volkszang als zeswekendienst vr. Marlies van der Wallen-Essers; vr. ouders
Luttgens-Schmelzer en zoon Johan en Maria Bracken-Luttgens (st); vr. Huub
Limbach vw. de buurt; als jrdst. vr. Anita Heinen-Rutten;
17 juli
ZESTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
08:45 uur Gregoriaans vr. Joseph Schnitseler en ouders Schnitseler-Brouns (st);
10:00 uur Gregoriaans vr. Enny Verhagen-Conaert vw. de buurt; als 1ste jrdst. vr. Jeanne
Paulssen-Meijers, tevens vr. Hub Paulssen;
11:15 uur Solist Jan Kapma (met orgelbegeleiding) als zeswekendienst vr. Arthur
Willems; als zeswekendienst vr. Coen Boymans; als zeswekendienst vr. Anna
Smeets-Eppels; als 1ste jrdst. vr. Maria Willems-Timpe, tevens vw. verjaardag;
vr. Nicolaas en Victorine Swelsen-Horstermans; als jrdst. vr. Mia Konings-Thuis
(st); vr. Annie Franken-Renneberg vw. verjaardag; vr. ouders Pelzer-Linssen en
kleindochter Mary-Ann;
14:00 uur H. Doopsel Sam Pluis, Elsloo
15:00 uur H. Doopsel Noah Kochen, Mies v.d. Rohestraat
17:30 uur Vr. Mia Rosenboom-van Dijk en overl. zoons; vr. Annie Boermans-van Balkum;

Voor de foto-impressie van de Eerste Heilige Communie
zie de gelijknamige pagina in het menu “Actueel”.
Het volgend parochieblad verschijnt op 15 juli en wel voor de periode van 6
weken tot 26 augustus 2005. Misintenties kunt u inleveren tot uiterlijk
DONDERDAG 7 juli, liefst middels een briefje in de brievenbussen.
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