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‘Kapelaan weg…’
Beste parochianen,
Mèt de kerkbesturen, met de kapelaan zelf, en met u allen had ik
gehoopt dat er - na een bewogen jaar met een neomist, het afscheid
van de vorige pastoor, een pastoorloos half jaar, de komst van de
nieuwe pastoor, de ziekte en het vertrek van de diakens – eindelijk
eens een periode zou aanbreken van rust, waarin we samen de tijd
zouden hebben met en voor de parochies aan de slag te kunnen
gaan. Een tijd om nieuwe mensen te
zoeken
die
op
alle
mogelijke
terreinen de parochies mee zouden
kunnen dragen, met name op het
vlak van pastoraat rond ouderen en
zieken, nabestaanden en eenzamen,
scholen en catechese, jeugd en
jongeren. Zodat wanneer er over een
aantal jaren slechts één priester
overblijft het parochiewerk gewoon
doorgang kan vinden. Helaas wordt
ons die tijd en rust die daarvoor
nodig is niet gegund! Het bisdom
heeft
besloten
onze
kapelaan,
Roy de Bie, een nieuwe benoeming
te geven, en wel in Midden-Limburg,
ook nu als kapelaan, in de parochies
Maasbracht, Brachterbeek, Linne en
Stevensweert.

We hebben ons best gedaan het
bisdom op andere gedachten te
Waubach-Groenstraat
brengen. Voor de parochies en de vele vrijwilligers hier is dit in korte
Giro: 38 55 500
tijd de zoveelste die komt en weer gaat. Zeker sinds het vertrek van
Rabobank: 15 17 02 136
kapelaan van Brakel is er weinig continuïteit en stabiliteit meer
Lauradorp
geweest in de personele bezetting. Hoewel het bisdom het beleid
Giro: 10 49 378
voert dat kapelaans over het algemeen vier of vijf jaar op dezelfde
Rabobank: 15 17 02 276
plek blijven blijkt dit streven, omwille van het priestertekort, in de
Abdissenbosch
praktijk niet meer waar te maken. Voor niemand is dit een goede
Giro: 10 48 849
ontwikkeling, ook voor de jonge kapelaans zelf niet: je gunt iedereen
Rabobank: 15 17 00 753
die ergens begint de kans om eens echt in te groeien in een parochie
Rimburg
of een cluster. Kapelaan De Bie was net goed bekend aan het raken
Giro: 15 64 348
op scholen, bij verenigingen, met bejaarden en zieken en niet te
Rabobank: 15 17 04 007
vergeten de jongeren. Het eerste jaar in een grote nieuwe werkplek
heb je nodig om gezichten te leren kennen en ook zelf een klein beetje de weg te vinden in al je
werkzaamheden. Daarna duurt het een of twee jaar om ‘ware gezichten’ te ontdekken en om
grenzen en mogelijkheden, kansen en beperkingen te doorzien, zowel in de parochies waar je
woont en werkt, alsook en misschien nog veel meer bij jezelf.

Kerkbijdrage

Daarom leven er zeker onder de kerkbesturen en bij de pastoor de nodige reserves en
bedenkingen inzake deze ‘move’ van het bisdom. Tegelijkertijd zijn we ons er ook van bewust
dat het bisdom wel met de handen in het haar moet zitten vanwege het zeer sterk dalende
aantal beschikbare parochiepriesters. De reden om ondanks alle bedenkingen toch het besluit te
nemen kapelaan De Bie over te plaatsen, bleek ten langen leste dan ook geen andere te zijn dan
de gezondheidstoestand van zijn nieuwe pastoor in Midden-Limburg.
Vaak wordt er door velen gevraagd bij een overplaatsing: Waarom gaat u nou weg? Ik denk dat
we hier mogen zeggen: Kapelaan De Bie gaat niet weg, hij moet weg: de bisschop – die zorg
heeft te dragen voor hèèl het diocees in Limburg - heeft hem nu eenmaal benoemd op een plek
waar hij blijkbaar nog meer nodig is dan hier.
Naar alle waarschijnlijkheid zal de overplaatsing geëffectueerd worden medio of eind augustus.
In ieder geval zal kapelaan De Bie in augustus nog met de jeugd op zomerkamp gaan en
deelnemen aan de Wereldjongerendagen te Keulen. Amper een jaar nadat hij als neomist werd
binnengehaald zal hij ons dus weer moeten gaan verlaten. Binnen een jaar reiken we hem dus
twee keer de hand. En hoewel we hem natuurlijk het allerbeste gunnen en hem veel zegen in
zijn nieuwe parochies toewensen, doen we dat omwille
van de situatie allicht met zeer gemengde gevoelens,
- uit vorige parochiebladwant we hadden hem graag nog wat langer in ons midden
behouden en laten hem dus niet graag gaan, voor hemzelf
en omwille van ons… Over zijn afscheid volgt in het
Zoals gebruikelijk wordt er bij de
volgend parochieblad meer. Of en hoe er door het bisdom
uitvaartdienst naast de gebruikelijke
in een verantwoorde opvolging van kapelaan De Bie wordt
collecte een offergang gehouden.
voorzien, is op dit moment allesbehalve duidelijk. Het ziet
Mensen die deelnemen aan de viering
er vooralsnog niet goed uit. Pastoor en kerkbesturen
geven een bijdrage, en de opbrengst
zullen er hunnerzijds alles aan doen om tot een goede en
wordt gebruikt om de eucharistie op
solide oplossing te komen.
te dragen voor de overledene. Daar
E. Smeets, pastoor
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
26-06: Robin Aarssen, van Doesburglaan
heilige missen wordt het aantal vast
26-06: Laura Lucassen, Reeweg
bepaald op acht. Samen met de
26-06: Lukas Müller,Troereberg
zeswekendienst
en
de
eerste
03-07: Charlotte Hendriks, Groenendaal
jaardienst wordt daarmee in het
03-07: Rik van der Heijden, Broekhuizenstraat
eerste jaar na overlijden na de
03-07: Meltin Vroomen, Rechtstraat
zeswekendienst met regelmaat – in
10-07: Vanitey Theissen, Salesianenstraat
principe maandelijks – ‘een heilige
10-07: Johnny Niels, Achter het Klooster
mis gelezen’ van het geld dat mensen
10-07: Wesley van Os, Olmenstraat
daartoe hebben gegeven. De data
God, onze Vader, Gij zijt de bron van leven en liefde. Gij
van deze heilige missen kunnen ofwel
bezielt ons met de kracht en de Geest van Jezus Christus.
gekoppeld worden aan belangrijke
Geef dat wij onze kinderen kunnen opvoeden, verbonden
data in het jaar (b.v.een verjaardag),
met U en met elkaar. Schenk ons daartoe inzicht en
ofwel willekeurig over het jaar
wijsheid om ook in deze tijd de juiste wegen te vinden.
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
19-06: Finy Cator-Stijfs, Heerlen, v/h Reeweg, 52 jaar
verschillende offergangen worden
21-06: Lieske van Dijk-Heijen, Kerkstraat, 79 jaar
afzonderlijk geteld. Als de opbrengst
03-07: Bern Abel, Groenstraat, 70 jaar
van een offergang aanmerkelijk
03-07: Enne Suylen-Nohlmans, Heereveld, 89 jaar
hoger ligt dan de stipendia van acht
10-07: Mia Toonen-Wolters, Heereveld, 93 jaar
diensten dan kan de familie daar
Heer, onze God, wij kennen U als een God van belofte en
gebruik van maken om in overleg
van trouw, als Iemand die voltooit wat Hij begonnen is.
met de parochie de resterende heilige
Wij bidden U voor deze dierbaren: laat hen over de
grenzen van de dood heen thuiskomen bij U, in de
missen te plannen. Als een familie
vreugde die Gij van alle eeuwigheid uw kinderen hebt
geen H. Missen wil laten opdragen
toegezegd.
voor de overledene worden de gelden
gebruikt voor bijzondere intenties.2

Opbrengst offergang

Gedoopt

Overledenen

Huwelijk
In Ubach over Worms:
12-08: Anja Hermans & Bruno van Eijsden, Heerlen
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 Ralph Langen, Gravenweg
07-10: Maisie Robeerts en Tim Welting, Venlo
25-11: Sylvia Kleikers en Rob Moonen, Sittard
Trouwen elders voor de kerk:
05-08: Michèle Reulings & Sidney Scheren, Maastrichterlaan
(In dezelfde viering trouwt eveneens Sidney’s broer Daniël met Nancy Bonnie)
20-08: Manon Herbergs en Ivo Kaus, F.L. Wrightstraat
10-09: Anjo Niessen en Pascal Pauli, Steenenkruisweg
23-12: Diana Kremers en Jean Kazmierczak, Accasialaan
‘Gij, mysterievolle God en Heer van alle leven, hebt deze jonge mensen langs onbekende wegen
nader tot elkaar gebracht. In de liefde van deze twee mensen hebt Gij een wonder van nieuw
begin gemaakt. Wij danken U daarvoor. Maar wij mensen weten ook dat we in de echte liefde
steeds beginnelingen zullen blijven. Daarom vragen wij U: sterk hun jonge liefde en laat hen
steeds meer naar elkaar toegroeien. Laat hen de kracht vinden om elkaar, hun kinderen en hun
medemensen gelukkig te maken. En laat uw liefde het hart zijn van hun trouw.

Wereldjongerendagen
Half augustus vindt in Keulen het grootste
jongerenevenement ter wereld plaats: de
katholieke Wereldjongeren-dagen. Van 16
tot en met 21 augustus zullen duizenden
jongeren van over de hele wereld de regio
rond Keulen bevolken. Hoogtepunt vormt de
afsluitende H. Mis met paus Benedictus XVI,
die naar verwachting door bijna één miljoen
mensen zal worden bezocht. Een gigantische
operatie
die
ook
aan
Limburg
niet
voorbijgaat. Nooit eerder immers waren de
WJD zo dicht bij huis. Het bisdom Roermond
staat garant voor de opvang van duizend
jongeren
uit
het
buitenland
in
het
voortraject van 11 tot en met 15 augustus. Het lijkt de kerk in Limburg een nieuwe impuls te
geven. Het was Benedictus' voorganger, wijlen paus Johannes Paulus II, die in 1984 de aanzet
gaf voor de Wereldjongerendagen. In dat jaar gaven zo'n 300.000 jongeren gehoor aan zijn
oproep om met hem in Rome op Palmzondag het Heilig Jaar van de Verlossing mee te vieren.
Voor de paus een teken om dit feest van ontmoeting jaarlijks terug te laten keren. Na Buenos
Aires (1987), Santiago de Compostela (1989), Czestochowa (1989), Denver (1993). Manilla
(1995) met ruim 4 miljoen deelnemers de grootste volkssamenkomst ooit, Parijs (1997). Rome
(2000) en Toronto (2002), is dit jaar Keulen aan de beurt. Het thema luidt 'Wij zijn gekomen om
Hem te aanbidden' waarmee verwezen wordt naar de heilige Driekoningen wier relieken in
Keulen worden bewaard; zodoende pelgrimeren duizenden jongeren dan ook naar de Dom van
Keulen. Letterlijk en figuurlijk hoogtepunt van de Wereldjongerendagen vormt de slotmanifestatie op het 'Marienfeld' bij Kerpen. Het terrein is een voormalig bruinkoolwingebied van driehonderd hectare groot. Op de enorme vlakte ligt sinds enkele maanden een kunstmatige heuvel.
Daar staat op 21 augustus het altaar vanwaar de nieuwe paus de jongeren zal toespreken en de
H. Mis zal vieren. De heuvel is twaalf meter hoog en alleen zo is het mogelijk om de mensen die
helemaal achteraan op het terrein staan, tóch een glimp van de paus te laten opvangen.
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Ook
vanuit
onze
eigen
parochies zullen een groot
aantal jeugdigen en jongeren
deelnemen. Een leuke geste
van de Winkeliersvereniging
Waubach: allemaal krijgen ze
petjes aangeboden met het
logo en de website erop
www.waubach.nl.
Bedankt,
Winkeliersvereniging, voor dit
leuke gebaar!

1e H.Communie &
H.Vormsel 2006
1ste H. Communie: 21 mei (zo. vóór Hemelvaart)
Lauradorp; 25 mei (Hemelvaart) A’bosch & Rimburg; 11 juni
(zo. na Pinksteren) Waubach-Groenstraat.
H. Vormsel: Vr. 12 mei 19.00 uur Abdissenbosch; Vr. 19
mei 19.00 uur Lauradorp (let op! Gewijzigd!); Vr.16 juni
19.00 uur Waubach-Groenstraat.

Ing Mès besjtèlle…
voor H. Missen door de week € 7,-- en in het weekend
€ 19,-

Kindernevendienst
We zitten midden in de vakantie.
Iedereen geniet van de rust. Ook de
moeders van de kindernevendienst
houden vakantie en wel 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!

Veel gelovigen kennen het gebruik om aan de priester
een geldelijke gave te geven, een misstipendium, met
de bedoeling dat een door hen opgegeven intentie in
de H. Mis wordt opgenomen. In de volksmond heet dat
‘een H. Mis bestellen’. Dat is misschien een
ongelukkige uitdrukking, omdat het lijkt alsof Gods
genade te koop is. Er is een tijd geweest dat een misstipendium het levensonderhoud van een
priester voor één dag bedroeg. Een priester mocht toen maar één keer per dag een H. Mis lezen.
Het gebruik van het misstipendium vindt zijn oorsprong in de liturgie zelf. Bij het gereed maken
van de gaven - de offerande - in de eucharistieviering brachten de gelovigen gaven,
aanvankelijk in natura en later in geld, naar voren. Deze offergaven, als teken van het
persoonlijk deelnemen aan de eucharistieviering (de zelfgave van Christus) waren bestemd voor
het werk van de Kerk, de zorg voor de behoeftigen en voor het levensonderhoud van de
priester. De afdracht van het misstipendium is dan feitelijk een vorm van deelnemen aan de
Eucharistieviering. Zo heeft deze geldelijke gave een eigen liturgische betekenis. Met het
opgeven van een bepaalde misintentie wordt ook tot uitdrukking gebracht dat wij de persoon of
de zaak die ons lief is, willen laten delen in de geestelijke vruchten, Gods genadegaven, van de
eucharistieviering. Het hoort bij het geloof van onze kerk dat we voor onze overledenen niets
beters kunnen doen, dan een H. Mis te laten opdragen, en de vruchten van het verlossend
lijden, sterven en verrijzen van de Heer Jezus voor hen af te smeken. Maar natuurlijk kan men
ook voor zieken, verwanten en vrienden en voor hen over wie wij ons bekommeren een H. Mis
laten opdragen. De misstipendia komen in ons land altijd ten goede aan de parochie, die nu in
het onderhoud van de kerk en het levensonderhoud van de priesters moet voorzien via door het
bisdom vastgelegde bedragen.

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
Zaterdag
Waubach
A’bosch

Lauradorp

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: Pastoor E. Smeets
18:00 uur Volkszang als jrdst. vr. echtpaar Hendriks-Vogt (st); ter ere van O. L. Vrouw
en de H. Bernadette (st); vr. zaliger Pastoor Joseph Kremer (st); als jrdst. vr.
Sjir Vaessen (st);
19:15 uur 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;
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Zondag
Waubach
Rimburg
Waubach

Waubach
Waubach
Waubach
Maandag
Waubach

Dinsdag
Heereveld
Woensdag
Waubach
Vrijdag
Waubach
Zaterdag
Waubach
A’bosch
Lauradorp

Zondag
Waubach

17 juli

ZESTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR Preek Pastoor E. Smeets
08:45 uur Gregoriaans vr. Joseph Schnitseler en ouders Schnitseler-Brouns (st); vr. de
weldoeners van onze parochie; vr. vrede in de wereld;
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 zeswekendienst vr. Arthur Willems; zeswekendienst vr. Coen
Boijmans; zeswekendienst vr. Anna Smeets-Eppels; 1ste jrdst. vr. Maria
Willems-Timpe, tevens vw. verj.;vr. Nicolaas en Victorine Swelsen-Horstermans;
als jrdst. vr. Mia Konings-Thuis (st); vr. Annie Franken-Renneberg vw. verj.; vr.
ouders Pelzer-Linssen en kleindochter Mary-Ann; vr. ouders Linssen-Wetzels;
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;
18 juli
19:00 uur vr. Sjef en Tinie Haan-Lutgens en wederz. ouders (st); vr. ouders BoymansHaenbeukers en zoon Harry (st); vr. Pater Nicolaas Führen; vr. Mia Leemansvan Alst, Tiny Leemans-Boijmans en wederz. ouders; vr. Cap Reulings;vr. fam.
Leonard Wolters-Plum en kinderen (st); als jrdst. vr. Elisabeth Römkens (st);
19 juli
10:00 uur H. Mis
20 juli
H. APOLLINARIS, BISSCHOP EN MARTELAAR
19:00 uur vr. Juup Erkens; als jrdst. vr. Annie Kulter-Gabric (st);
22 juli
H. MARIA MAGDALENA
19:00 uur vr. ouders Hageman-Gronenschild; vr. Mia Steinen-Franken en kleinzoon Guy;
23 juli
H. BIRGITTA, KLOOSTERLINGE, MEDEPATRONES VAN EUROPA
16:00 uur Biechtgelegenheid: Kapelaan De Bie
18:00 uur Volkszang vr. ouders Cox-Boumen; vr. meer rechtvaardigheid in de wereld;
19:15 uur Volkszang vr. Hein Jacobs vw. trouwdag; vr. Annie Wetzler (st); vr. Ger
Wijshijer; vr. Frits Scholtz; vr. ouders Smeets-Lanckohr, dochter Mia en zoon
Sjef; vr. het welslagen van een zware operatie, vr. een spoedige genezing van
twee kinderen en vr. onze zieken; vr. Maria Jozefina Pelzer-Janssen vw. verj.;
24 juli
ZEVENTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR Preek Kapelaan De Bie

Waubach

08:45 uur Gregoriaans vr. ouders Spiertz-Notten; vr. Zef en Fiene Notermans-Heinen;
10:00 uur Gregoriaans vr. Anna en Catharina Douven (st); vr. fam. Laurs-Nievelstein
(st); als jrdst. vr. Leo Wassen; vr. Lies Janssen-Hanssen;
11:15 uur Volkszang zeswekendienst Pierre Spaetgens; Keetje Ramakers-Wijnen; Frans
en Anny Milchers-Reumkens (st); Jan Evertsen; Eduard Machiels; jrdst. Peter
Steins; jrdst. vr. Johanna Weelen-Van Rijn; jrdst. vr. Leo Spiertz (st); jrdst. vr.
ouders Houben-Theunissen; vr. Maria Scheid-Schuncken vw. verjaardag;
17:30 uur vr. Frans en Maria Heidendael-Toenbreker en kinderen (st); vr.hen die offerden;

Maandag

25 juli

Rimburg
Waubach

Waubach

Dinsdag
Heereveld
Woensdag
Waubach
Waubach
Vrijdag
Waubach

H. JAKOBUS, APOSTEL
19:00 uur vr. Anna Erdle-Dautzenberg vw. verjaardag, tevens vr. Jozef Erdle en zoon
Gerard (st); vr. Mia Leemans-van Alst, tevens vr. Tiny Leemans-Boijmans en
wederz. ouders; vr. Antoine Rinkens en overl. familieleden; vr. echtpaar Jacques
en Maria Elisabeth Verstappen-Vreuls (st); vr. Jacob Heinen vw. naamfeest (st);
als jrdst. vr. Giel en Maria Triepels-Putmans;
26 juli
HH. JOACHIM EN ANNA, OUDERS VAN DE HEILIGE MAAGD MARIA
10:00 uur H. Mis
27 juli
Z. TITUS BRANDSMA, PRIESTER EN MARTELAAR
08:00 uur Morgengebed waarna uitstelling van het H. Sacrament en aanbidding
19:00 uur jrdst. ouders Plum-Heinen, tevens vr. dochter Mia (st); Hubert Huntjens en Mia
Huntjens-Simons; vr. overl. dochter en kleindochter; vr. Andrė Römkens (st);
29 juli
H. MARTA
19:00 uur vr. Martin en Maria Dortants-Jungen; vr. Hub Cox vw. verjaardag (st); vr. overl.
Fam. N. Sluypers-Wienands (st);
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Zaterdag
Waubach
A’bosch
Lauradorp
Zondag
Waubach

30 juli

H. PETRUS CHRYSOLOGUS, BISSCHOP EN KERKLERAAR
16:00 uur Biechtgelegenheid: Pastoor E. Smeets
18:00 uur Volkszang als zeswekendienst vr. Finy Cator-Stijfs; vr. Frans Klancnik, Rosa
Kubic en zoon Adolf (st);
19:15 uur Volkszang 1ste jrdst. vr. Finy Gielkens; vr. echtp. Schnitzeler-Meens en fam.
Dortants-Meens (st); vr. Frans Bierman vw. buurt; vr. Huub Limbach vw. buurt;
31 juli
ACHTTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR Preek Pastoor E. Smeets

Waubach

08:45 uur Gregoriaans vr. de overleden priesters van onze parochie; vr. roepingen;
10:00 uur Volkszang vr. ouders Kaesler-Beckers (st); vr. vrede in de wereld; vr. ouders
Bastiaens-Pinkaers en overl. familie;
11:15 uur Volkszang zeswekendienst vr. Sjaan van Lieshout; vr. Jo Knoben; jrdst. vr.
George Haan (st); vr. een bijz. intentie (PL); als jrdst. vr. Jos Brull (st); vr.
Herman Ringens vw. verjaardag; als jrdst. vr. Hein en Annie Nievelstein-Steijns;
17:30 uur Juup en Fien Offermans-Meijs (st); Mia Rosenboom-van Dijk en overl. zoons;

Maandag

1 aug.

Rimburg
Waubach

Waubach
Dinsdag

H. ALFONSUS MARIA DE ‘LIGUORI, BISSCHOP EN KERKLERAAR
19:00 uur 1ste jrdst. vr. Sjaak Jongen; ouders Coen en Anni Boijmans-Speetjens (st); vr.
Mia Leemans-van Alst, tevens vr. Tiny Leemans-Boijmans en wederz. ouders;
2 aug.
H. EUSEBIUS VAN VERCELLI, BISSCHOP

Heereveld

10:00 uur H. Mis

Woensdag

3 aug.

Waubach

19:00 uur Theo Walravens vw. verjaardag (st); Juup Erkens; jrdst. Gerda Haan-Mulders;

Vrijdag

5 aug.

Waubach

19:00 uur vr. Leny Scheeren-Janssen en dochters Jes en Rini; vr. Martin en Maria
Dortants-Jungen (st); vr. ouders Defésche-Rinkens en dochter Bertine (st); tot
eerherstel; vr. de overledenen van de fam. Senden en fam. Reinartz;
6 aug.
GEDAANTEVERANDERING VAN DE HEER

Zaterdag
Waubach
Lauradorp

16:00 uur Biechtgelegenheid: Kapelaan De Bie
18:00 uur Volkszang vr. Sjef Gielkens; vr. de overleden priesters van onze parochie;
19:15 uur Geen H. Mis i.v.m. wielerronde

Zondag

7 aug.

A’bosch

Waubach
Rimburg
Waubach

Waubach
Waubach
Waubach
Waubach
Maandag
Waubach

NEGENTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR Preek Kapelaan De Bie
08:45 uur Gregoriaans vr. echtpaar Reumkens-Dortants (st);vr. de zieken en stervenden
10:00 uur Gregoriaans vr. Jan Janssen vw. verjaardag; Balt Bastiaens; Joep Kaczmarek;
vr. Christiaan Beckers en Maria Beckers-Klücken (st); vr. Lies Janssen-Hanssen;
11:15 uur Gemengd Koor Don Bosco zeswekendienst vr. Lieske van Dijk-Heijen; Günter
Baumann; vr. May Jeurissen; vr. Annie Knoben-Neelis; uit dankbaarheid bgv
een 50-jarig huwelijk, tevens vr. overl. ouders en familieleden; vr. Tina PetersFrischen (M); vr. Triena Rothkrantz-Meulenberg vw. verjaardag, tevens vr. Jozef
Rothkrantz, ouders Meulenberg-Gillissen en Johan en Thea Meulenberg (st); vr.
echtpaar Sjef en Tinie Haan-Lutgens (st); vr. Maria Theresia Heidendael uit
dankbaarheid; vr. Pierre Dela Haye; vr. Ger Wijshijer; vr. ouders Mund-Steens,
tevens vr. Zef en kleinzoon Aldo (st); als jrdst. vr. Peter Jozef Gerards, tevens
vr. Lenie Gerards-Wintgens (st); vr. Hannie Knoben-Perder vw. verjaardag;
14:00 uur H. Doopsel Lens Wischmann, Europaweg-Zuid

15:00 uur H. Doopsel Maartje Schroeder, Hoefveld
16:00 uur H. Doopsel Chamuël-Kyran Wohsler, Eijgelshoven
17:30 uur als jrdst. vr. fam. Peter Mertens-Vaessen (st); vr. hen die offerden;
8 aug.
H. DOMINICUS, PRIESTER

Heereveld

19:00 uur vr. Mia Leemans-van Alst, Tiny Leemans-Boijmans en wederz. ouders;
9 aug.
H. TERESIA BEN. (EDITH STEIN), MAAGD, MARTELARES, PATRONES V. EUROPA
10:00 uur H. Mis

Woensdag

10 aug.

Dinsdag

Waubach

H. LAURENTIUS, DIAKEN EN MARTELAAR
19:00 uur vr. Pater Nicolaas Führen; vr. ouders Goebert-Scholle vw. verjaardag; vr.
Rodney Odekerken vw. verjaardag; vr. Lei Dörenberg; als jrdst. vr. Greetje
Steinfeld-Wauben; vr. ouders Logister-Windmuller (st); vr. ouders Plum-Heinen
en dochter Mia (st); als jrdst. vr. Hubertina Schroyen-Haan (st);
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Vrijdag
Waubach
Waubach
Zaterdag
Rimburg
Waubach
Waubach
A’bosch
Lauradorp
Zondag
Waubach
Rimburg
Waubach

Lauradorp
Waubach

Maandag

12 aug.

H. JOHANNA FRANCISCA DE CHANTAL, KLOOSTERLINGE
13:00 uur Pl. Huwelijksmis vr. Anja Hermans en Bruno van Eijsden
19:00 uur als jrdst. vr. ouders Simons-Latten en vr. Frans Simons vw. verjaardag; vr.
ouders Johan Römkens en Caroline Willems (st);
13 aug.
HH. PONTIANUS, PAUS, EN HIPPOLYTUS, PRIESTER, MARTELAREN
15:00 uur Pl. Huwelijksmis vr. Esther Zaad en Tim Schulteis
15:00 uur Pl. Huwelijksmis vr. Bianca Peters en Pedro Göttgens
16:00 uur Biechtgelegenheid: Pastoor E. Smeets
18:00 uur Volkszang vr. Z.E. Heer Jac. Hutschemakers (st); vr. de zieken en stervenden;
19:15 uur Volkszang als jrdst. vr. Piet van den Oever; vr. Lei Jacobs (st); vr. Frits
Scholtz; vr. meer rechtvaardigheid in de wereld;
14 aug.
TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR Preek diaken A. Jonker
08:45 uur Gregoriaans vr. Sjef Reumkens; vr. de zieken en stervenden;
10:00 uur Gregoriaans vr. Mien Kaufholz-Hanssen; vr. hen die offerden;
11:15 uur Volkszang zeswekendienst Bern Abel; 1ste jrdst. Jo Gerards (st); Ina HorbachSaris vw. de buurt; Marianne Mertens-Talacko; Anneke Verduin-Theunissen;
Cap Reulings vw. buurt; Gretha Muys vw. buurt; Sjir Moonen; Arthur Willems
vw. buurt; Ton Strolenberg; ouders Pelzer-Linssen en kleindochter Mary-Ann;vr.
ouders Linssen-Wetzels; als jrdst. vr. Rika Langius-Kiehlmann en schoonmoeder
Tina Langius-Ackermann vw. verjaardag; als jrdst. vr. Chris Henraath, als jrdst.
vr. Chris v.d. Roer (st); vr. Jeanne Rinkens-Merks vw. echtgenoot en kinderen;
14:00 uur H. Doopsel Shannon Beelen, Groenstraat
17:30 uur ouders Rob en Mia Bauer-Schiffelers; Mia Rosenboom-van Dijk en overl. zoons;
Frans Vaessen (st); Annie Boermans-van Balkum; oud. Sjef en Bertha GerardsGoffin (st); Mathias en Hubertina Hanssen-Kölgens (st); Johan Haenraets (st);
15 aug.
HOOGFEEST VAN MARIA TENHEMELOPNEMING

Waerd’kapel 19:00 uur Par. Dameskoor jrdst. vr. Nöl Lutgens, Troutje Lutgens-Boymans (st); Martin
en Maria Dortants-Jungen (st); Frans en Anny Milchers-Reumkens (st); vr. Mia
Leemans-van Alst, Tiny Leemans-Boijmans en wederz. ouders; Hubert Huntjens
en Mia Huntjens-Simons; vr. echtpaar Jacques en Maria Elisabeth VerstappenVreuls (st); vr. Bertha Franken-Storms; vr. de weldoeners van deze kapel;
Dinsdag
16 aug.
H. STEFANUS VAN HONGARIJE
Heereveld

10:00 uur H. Mis

Woensdag

17 aug.

Waubach

19:00 uur Sjef en Tinie Haan-Lutgens en wederz. ouders (st); Juup Erkens; jrdst. Lisa
Gielen-Smeets; jrdst. oud. Casper Hennus-Schrijvers en dochter Elisabeth (st);
19 aug.
H. JOHANNES EUDES, PRIESTER

Vrijdag
Waubach
Waubach
Zaterdag
Waubach
A’bosch
Lauradorp

Zondag
Waubach

15:00 uur Pl. Huwelijksmis vr. Melanie Wesche en Arno Kempen
19:00 uur vr. de bewoners en overl. bewoners flat Kerkstraat; Mia Plum vw. vriendin Mia,
tevens Tina Peters-Frischen vw. vrienden (R); ouders Hageman-Gronenschild;
20 aug.
H. BERNARDUS, ABT EN KERKLERAAR
16:00 uur Biechtgelegenheid: Pastoor Smeets
18:00 uur Volkszang als jrdst. vr. Zef Portz; vr. meer rechtvaardigheid in de wereld;
19:15 uur Volkszang als 1ste jrdst. vr. Pierre Dela Haye; als jrdst. vr. ouders SnijkersHurxkens, tevens vr. dochter Truus Ooijen-Snijkers; als jrdst. vr. Hein Brand
(st); vr. overl. familie Rothkrans-Kemperdich (st); vr. Gerard en Mathias
Beisman (st); als jrdst. vr. echtpaar Reuvers-Rinckens (st); vr. Ger Wijshijer;
21 aug.
EEN-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR Preek Pastoor E. Smeets

Waubach

08:45 uur Gregoriaans vr. de zieken en stervenden; vr. hen die offerden;
10:00 uur Gregoriaans vr. Enny Verhagen-Conaert vw. de buurt; vr. Liel KaczmarekKluck (st); vr. Jos Verhaeg en Enny Verhaeg-van Oerle (st); vr. Lies JanssenHanssen; vr. Frans en Lies Dohmen-Janssen;
11:15 uur Volksz. Jo en Annie Franssen-Janssen; jrdst. Jo Boymans; Piet Knubben vw.
verj.; leden en overl. leden van Zangvereniging Vriendenkring St. Rochus (st);
14:00 uur H. Doopsel Robin Leunissen, F.L. Wrightstraat

Waubach

17:30 uur Geen avondmis!

Rimburg

Waubach
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Maandag
Waubach
Dinsdag
Heereveld

22 aug.

HEILIGE MAAGD MARIA, KONINGIN
19:00 uur vr. Mia Leemans-van Alst, Tiny Leemans-Boijmans en wederz. ouders; vr. Sibilla
Speth-Eppels vw. verjaardag (st); vr. fam. Cremers-Höppener (st);
23 aug.
H. ROSA VAN LIMA, MAAGD

Woensdag

10:00 uur H. Mis
19:00 uur vr. ouders Portz-Wijers (st);vr. ouders Gärtener-Wolters(st);vr. Nicola Claessen;
24 aug.
H. BARTOLOMEUS, APOSTEL

Waubach

19:00 uur vr. Heinz ter Haar vw. verjaardag (st); vr. vrede in de wereld;

A’bosch

Donderdag 25 aug.
Lauradorp

19:00 uur vr. Mia Hinskens-Pauli; vr. de overleden paters Salesianen van Don Bosco;

Vrijdag

26 aug.

Waubach

19:00 uur vr. Martin en Maria Dortants-Jungen; vr. Mientje Dautzenberg-Zijlstra vw. verj.;

Zaterdag

27 aug.

Waubach
A’bosch
Lauradorp
Zondag
Waubach
Rimburg
Waubach

Waubach

H. MONICA
16:00 uur Biechtgelegenheid
18:00 uur Volkszang jrdst. ouders Unger-Remmen (st); Henk Boon vw. verjaardag (st);
19:15 uur Volkszang als jrdst. vr. Gerda Lenzen-Eggen; vr. Wilhelmus Mostard (st); vr.
Frits Scholtz; vr. Karel Lindelauff vw. verjaardag;
28 aug.
TWEE-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
08:45 uur Gregoriaans als 1ste jrdst. vr. Matthias Plum (st); vr. Odilia Vaessen (st);
10:00 uur Volkszang vr. Andreas Windmuller en Hubertina Jansen en kinderen (st); vr.
ouders Lutgens-Windmuller (st); vr. ouders Reinartz-Hermans en kinderen (st);
11:15 uur Par. Dameskoor vr. Jo Knoben; vr. Eduard Machiels; vr. Johanna SimonsJanssen; vr. een bijzondere intentie (PL); als jrdst. vr. Martin Plum en Jozepha
Plum-Hanssen; als jrdst. vr. Herman Lentz (st); vr. Christientje Engelen-Logister
vw. verjaardag, tevens vr. Hub en Sjef Engelen;
17:30 uur vr. Juup en Fien Offermans-Meijs (st); vr. Annie Boermans-van Balkum vw.
verjaardag; vr. ouders Johan Milchers-Vreuls (st);

Bijzonderheden
◊ Van 19 juli tot en met 18 augustus vervallen de avondmissen op dinsdag in
Abdissenbosch en op donderdag in Lauradorp! Wel is er elke dinsdag om 10.00 uur een
H.Mis in het Heereveld. ◊ Zaterdag 6 augustus vervalt de avondmis in Lauradorp vanwege de
‘Nacht van Waubach’. ◊ Misschien is het u opgevallen dat niet alle toevoegingen bij de
intenties in de kerk worden voorgelezen, behalve dan ‘zeswekendienst’ of ‘1ste jaardienst’. Toen
in pastoors vorige parochie er ineens een briefje lag met ‘Voor Trudy Claessens, van haar
allerliefste vriendin Petra van de Ariënsstraat’ terwijl het alom bekend was dat er in de familie
de nodige heibel ontstaan was rond diezelfde Petra, is de pastoor de bijzaak meer van het
wezen gaan onderscheiden en wordt de intentie beperkt tot enkel de naam. ‘God schrijft onze
naam in de palm van zijn hand’. Daarom noemen we de naam en laten we de rest aan God
over. Overigens staat de intentie wel volledig in het parochieblad!

Maria Tenhemelopneming
Op maandag 15 augustus vieren we het hoogfeest van de Tenhemelopneming van Maria. Maria,
die ons voorging in geloof hier op aarde, gaat ons ook voor op de weg naar onze uiteindelijke
bestemming: ze werd met ziel en lichaam ten hemel opgenomen. We vieren deze grote kerkelijke
feestdag met een Eucharistieviering om 19.00 uur aan de Waerderkapel. ‘Kroetwusj’ die u
meebrengt zal tijdens deze viering gezegend worden. Het Parochieel Dameskoor WaubachGroenstraat zingt er.
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Missiecomité Waubach-Groenstraat
Bankrekeningnummer
15.17.00.330 t.n.v.
Missiecomité Landgraaf
Zoals eerder al is aangekondigd heeft het
Missiecomité van Waubach-Groenstraat
besloten zichzelf op te heffen. Op 27 juni
jongstleden vond er een slotbijeenkomst
plaats, alwaar bijgevoegde foto genomen
werd. Op deze bijeenkomst werd voorts
afgesproken dat de dames van het comité
ook in de toekomst de vaste kerk
deurcollectes van Miva en Memisa voor
hun rekening zullen blijven nemen, en dat
het bankrekeningnummer zal blijven
bestaan. Immers voor € 300 per jaar werd
er tot nu toe een priesterstudent in een
missieland geadopteerd: nu het nummer
gewoon blijft bestaan hoopt het comité dat er via deze rekening het jaarlijks benodigde bedrag
blijft binnenstromen zodat dit goede werk doorgang kan vinden.

Een goede vakantie!

Kirkeklatsj…
◊ Na het lezen van het voorpagina-artikel hebben we verder weinig te lachen…
◊ Onze kosters zijn, op een enkeling na, nu ook per handy bereikbaar! Nou
alleen nog de nummers zien te achterhalen. Van eentje zijn we erachter
gekomen dat hij mobiel was, toen hij uitgerekend op de pastorie telefoon
kreeg…
◊ ‘Zij dringen om mij heen als kalveren, als Basanstieren sluiten zij mij in’, zo
zingt het een van de psalmen. Je wordt vaak aan die tekst herinnerd als je in
Waubach de heilige communie uitreikt. Mensen stromen toe uit alle hoeken en
komen uit allerhande spelonken gekropen en lopen elkaar voor de voeten of
bijna om. Als iemand een goed idee heeft hoe we dat wat ordelijker zouden
kunnen laten verlopen, dan hoort de pastoor dat graag! Als het niet om de
heilige communie ging zouden we er een prijsvraag voor uitschrijven…

Het volgend parochieblad verschijnt op 26 augustus en wel voor de periode tot 23
september. Misintenties kunt u inleveren tot uiterlijk DONDERDAG 18 augustus, liefst
middels een briefje in de brievenbus (pastorie Kerkberg 7 of achter in de kerk Rimburg).
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