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‘Afscheid Kapelaan ’
Beste parochianen van Ubach over Worms,
Na een veelbewogen periode voor ons parochiecluster had ik gedacht
dat er nu stabiliteit zou komen. Helaas is het priestertekort zo nijpend
dat ik nu al een nieuwe opdracht heb gekregen van de bisschop. Ik
ben natuurlijk blij met mijn benoeming als kapelaan in Maasbracht,
Brachterbeek, Stevensweert en Linne maar toch laat ik u niet graag
achter, ook wetende dat de pastoor er nu alleen voor zal staan. Ik
heb hier een geweldig mooie tijd meegemaakt. Ik heb u leren kennen
in en om de kerk, op scholen, bij huisbezoeken en verenigingen. Ik
heb me van meet af aan thuisgevoeld. U heeft zich gewend aan mij
en ik heb me proberen aan te passen aan u, zonder daarbij afbreuk te
doen aan de mij toevertrouwde taak u tot God te brengen en God bij
u te brengen. Het gebedsleven van de parochie ging mij zeer aan het
hart en het heeft me goed gedaan te zien dat die kern gedragen
wordt door vele parochianen. Het is en blijft het geloof alleen dat de
kerk al 2000 jaar doet overleven in ups en downs. Als dat niet meer
verkondigd wordt, zagen we aan de fundamenten van ons
bestaansrecht. Dat maakt de blijde boodschap van heil en verlossing
niet altijd makkelijk, begrijpelijk en aanvaardbaar in onze tijd. Maar
als het woord Gods niet meer wordt gezaaid, zal er ook geen oogst
meer rijpen. De kerk, dat is niet de geestelijkheid, maar alle
parochianen samen. Ik heb er proberen te zijn als er iets was. En ik
hoop dat u ook met de kerk verbonden zult blijven. Vele vrijwilligers
dragen de vier parochies. Dat zijn onbetaalbare krachten! Want ook al
zijn er steeds minder priesters, het werk gaat door. Ik hoop dat u de
kerk zult blijven ondersteunen met uw inzet. De kerk ondergaat met
Christus het lijden, maar als gelovige christenen geloven we ook dat
de dood niet het einde is maar de verrijzenis tot nieuw leven. Blijf
daarin geloven, dan zult u zien dat God alles ten goede leidt. Als ik
fouten heb gemaakt vraag ik om begrip voor een jonge priester die
eigenlijk nog in opleiding is, die zelfstandig mocht maar ook moest
werken. Na drie jaren Ubach over Worms, als stagiair en diaken bij
pastoor Kenis, als priester alleen, en als kapelaan bij pastoor Smeets
ga ik nu naar Midden-Limburg. Ik heb een geweldig maar ook heftig
begin van mijn priesterleven met u meegemaakt maar ik had het voor
geen goud willen missen. Ik ben hier graag geweest. Ik ga nu verder
in het geloof dat God ons heeft samengebracht en mij nu weer
uitzendt. Ik vraag u te bidden voor mij en al mijn collega’s en de
seminaristen . Het ga u goed. Gods zegen!
Kapelaan Roy De Bie
Nieuw adres:
Kerkstraat 9, 6067 BM Linne, tel. 0475-461389.

We nemen afscheid van de kapelaan,
die op 23 augustus verhuisd en in
zijn nieuwe parochies al begonnen is,
op zaterdag 24 september. Dan
vieren we in Abdissenbosch om 19.00
uur de slotviering van het jaarlijkse
Bernadettetriduum. Aansluitend aan
de lichtprocessie is er gelegenheid
kapelaan De Bie de hand te schudden
in de pastorie van Abdissenbosch.

En nu dan…?
Naar aanleiding van het vertrek van kapelaan De Bie
en ook omwille van het feit dat hij niet meer zal
worden opgevolgd, vindt u elders in het parochieblad
allerhande wijzigingen die noodzakelijk zijn voor
pastoor Smeets om als priester alleen de vier parochies
te kunnen blijven verzorgen. Met steun en inzet van
velen moet het uiteindelijk toch redelijk te doen
zijn.Gelukkig dat we behalve op buurtpastoors ook op
emeritus-pastoor H. Heijnen een beroep mogen doen!

Nu de Wereldjongerendagen voorbij zijn…
Deze maand waren honderdduizenden jongeren in Keulen verzameld rond paus
Benedictus XVI. Televisie en kranten lieten een uitbundige menigte zien. In
Nederland waren we bijna vergeten dat het kan: jongeren die enthousiast zijn voor
hun geloof. Maar ze bestaan dus wel degelijk. De Wereldjongerendagen zijn nu
voorbij. Hoe nu verder? Was het een leuke ervaring en blijft het daarbij? Of houden
we als kerk deze keer contact met de jongeren? Praat u wel eens met uw kinderen
of kleinkinderen over het geloof? Niet om ze met geweld naar de kerk te sturen, maar
om te horen wat ze geloven? Praat u wel eens met ze over het evangelie? Over de idealen van
Jezus, die ook na 2000 jaar nog steeds actueel zijn en jongeren verrassend genoeg blijven
aanspreken. Maar dan moeten ze er wel van iemand over horen… Dat kan! Dit gebeurt elke
vrijdagavond in Rimburg, daar komen jongeren samen om meer te horen over de Blijde
Boodschap. Ben je een tiener en wil je binnen de kerk andere tieners ontmoeten om hierover
van gedachte te wisselen, dan ben je daar van harte welkom: Neem contact op met de pastoor,
telefoon 5312378. Ook in Waubach zit een jongerengroep. Via www.rk-ubachoverworms.nl kom
je op de site van Jongerengroep ’t Kelderke! Dank Winkeliersvereniging Waubach, voor
de petjes ‘www.waubach.nl’!

11 september Open Monumentendag
De Open Monumentendag vindt dit jaar plaats op 11 september en heeft als thema religieus
erfgoed. Voor een groot deel zijn dit kerken, kloosters, kapellen, pastorieën, begraafplaatsen.
Ook in Limburg zijn in dit weekeinde tientallen kerken en kloosters voor het publiek geopend.
De kerkgebouwen te Schaesberg, Nieuwenhagen, Nieuwenhagerheide, Waubach, Lauradorp,
Abdissenbosch en Rimburg zijn allen geopend van 10-17 uur en in de loop van de middag zal in
de kerken een orgelcyclus plaatsvinden. Info via lokale media en www.openmonumentendag.nl.

Quatertemperdagen
De wisseling van de seizoenen wordt tegenwoordig anders ervaren dan vroeger. Wanneer je
niets afweet van wat het betekent om op de juiste tijd te zaaien en te oogsten, ontgaat je de
spanning die dat met zich meebrengt. De arbeiders op het veld leefden met de vraag of het
zaad wel opkomt en of de bomen voldoende vruchten geven om te kunnen leven. Men weet dan
dat naast de menselijke arbeid ook de zegen van God van groot belang is. Het zijn deze noden
die aan de oorsprong liggen van de zogenaamde quatertemperdagen. Deze dagen hebben als
dagen van gebed, boete en dankzegging in elk van de vier jaargetijden een plaats gekregen. In
de loop van de geschiedenis is de thematiek van deze dagen voor het gebed op deze dagen
verbreed, zodat “op de kruisdagen en quatertemperdagen de Kerk gewoon is te bidden voor de
verschillende noden van de mensheid, in het bijzonder voor de vruchten van de aarde en voor
de menselijke arbeid, en de Heer openlijk dank te betuigen”. Juist vanwege deze verbreding van
de thematiek kunnen ook de gelovigen die in het geheel niet vertrouwd zijn met het agrarische
milieu, aan deze dagen deelnemen. Trouwens, ook als je niet direct met de agrarische wereld in
aanraking komt, iedereen heeft meegeleefd met de vogelgriep en varkenspest nog maar kort
geleden! Onlangs is bekend geworden dat de Nederlandse bisschoppen deze dagen voor ons
land nader geregeld hebben. Voor elk seizoen hebben zij een woensdag aangewezen. Naast de
woensdag ná de derde zondag in september zijn dat de tweede woensdag in maart, de
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Wekelijks probeert de pastoor
de ziekenhuizen te bezoeken.
Soms loopt de berichtgeving
via het ziekenhuis niet altijd
even vlekkeloos. Geeft u
daarom zelf door als u of
anderen in het ziekenhuis
moeten verblijven en een
bezoekje van de pastoor op
prijs stellen. Dat berichtje kan
via telefoon of email.

woensdag na Pinksteren en de woensdag in de eerste week van
de Advent. Als de oogst grotendeels binnen is, zal als vanzelf de
aandacht hiernaar uitgaan. Daarom verdient het aanbeveling om
dit jaar 21 september met velen de eucharistie te vieren.

H. Sacrament van het Doopsel

Gezien het sterk gedaalde aantal bedienaren van het Doopsel,
zal er vanaf 25 september ‘twee-aan-twee’ gedoopt worden op
vastgestelde doopzondagen. Het gezamenlijk vieren van het
Doopsel met twee dopelingen en hun families draagt ook
bij aan een juiste betekenis van dit sacrament: het is
immers ook een opgenomen worden in de gemeenschap van kerk en parochie die we
samen vormen. Er is duidelijk gekozen voor gezamenlijke doopvieringen met slechts twee
dopelingen: dat beperkte aantal kent een gemeenschapskarakter zonder dat het persoonlijk
aspect van de viering geweld wordt
Kerk
Bijeenkomst
aangedaan. In parochies waar men deze Doopzondag
25
september
Waubach
21 september
invulling al langer hanteert, zijn de geluiden
2
oktober
Lauradorp
21
september
louter positief. Aan het doopsel gaat een
16
oktober
Abdissenbosch
21
september
gezamenlijke doopvoorbereiding vooraf, te
Waubach
2 november
houden in de pastorie van Abdissenbosch 6 november
Lauradorp
2 november
om 20.30 uur op de aangegeven datum. Op 13 november
Abdissenbosch 2 november
deze kennismakings- en ontmoetingsavond 20 november
Waubach
2 november
komt het verloop van de viering ter sprake 27 november
Waubach
7 december
en ook het belang van het doopsel. Tevens 11 december
Lauradorp
7 december
kunt u op deze avond kennis maken met de 18 december
ouders van de andere dopeling. Na
aanmelding op de pastorie van Waubach ontvangt u een formulier, waar u de gegevens van de
dopeling kunt invullen en verdere informatie te vinden is. Voor parochianen uit Rimburg wordt in
overleg een datum gekozen, zoals tot nu toe gebruikelijk is. Ook zij nemen deel aan de
voorafgaande gezamenlijke bijeenkomst.
Zaterdag
Zondag

18.00 uur
19.15 uur
08.30 uur
10.00 uur
11.30 uur
17.30 uur
19.00 uur
10.00 uur
19.00 uur
19.00 uur
19.00 uur

Abdissenbosch
Lauradorp
Waubach
Rimburg
Waubach
VERVALT
Waubach
Heereveld
Waubach
Abdissenbosch
Waubach

Gewijzigde Mistijden

Om dezelfde redenen als hierboven wordt ook het
misrooster aangepast, zodat één priester het cluster
kan bedienen. De aanbidding blijft voor de
avondmissen zoals gebruikelijk. Overigens wil ik u
graag wijzen op alle diensten die er in het
Maandag
samenwerkingsverband Landgraaf op het rooster
Dinsdag
staan. Op zaterdag is er om 18.00 uur een H.Mis te
Woensdag
Nieuwenhagen, in de kerk H. Familie en in het
Donderdag
Eikske. Om 19.15 uur Nieuwenhagerheide en
Vrijdag
Schaesberg (HH. Petrus & Paulus). Op zondag om
9.30 uur te Schaesberg, om 10.00 uur te Nieuwenhagerheide, om 10.30 uur in de Kakert, om
11.00 uur in het Eikske, 11.15 uur in de H. Familiekerk en om 11.30 uur te Nieuwenhagen. Op
weekdagen op maandag om 19.00 uur in Schaesberg en de H. Familiekerk, op dinsdag om 8.30
uur in het Eikske en om 19.00 uur zowel in Nieuwenhagen als Nieuwenhagerheide, op woensdag
om 19.00 uur in Nieuwenhagen en Schaesberg, op donderdag om 8.30 uur in het Eikske en om
19.00 uur in de H. Familiekerk en in Nieuwenhagen, op vrijdag om 19.00 uur in
Nieuwenhagerheide en Schaesberg. (Meer info vindt u op www.dekenaatheerlen.net) Daarmee
zijn er dus in het weekend in Landgraaf 16 eucharistievieringen en is er ook door de
week elke dag de gelegenheid om in ons cluster naar de H. Mis te gaan, en evt. zelfs nog in de
zeer nabije omtrek. Bij bijzondere omstandigheden hoeft het daarom geen bezwaar te zijn een
enkele keer een H. Mis te laten vervallen als er geen priester beschikbaar is, mits aangekondigd.
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De misintenties van de zondagavondmis worden naar 11.30 uur verplaatst,
tenzij men zich zelf meldt! Dit nieuwe rooster gaat in op 25 september 2005
voor wat betreft de zondagen. Het nieuwe weekrooster geldt reeds vanaf 29
augustus! De reeds opgegeven intenties voor donderdagavond te Lauradorp
schuiven door naar zaterdag 19.15 uur.

Zoekt u hulp? SOS Telefonische Hulpdienst
Als u piekert, zich zorgen maakt of even niet
meer weet wat u moet doen, dan kan het
opluchten als u hierover praat. Een groep
vrijwilligers staat voor u klaar. Of het nu gaat
over eenzaamheid, relatieproblemen, geweld,
verslaving, en ga zo maar door, voor een
vertrouwelijk gesprek, informatie of advies:
045-5719999. U kunt ook een e-mail sturen:
sos-limburg@soshulp.nl.
Overigens
is
de
organisatie
nog op zoek naar nieuwe
vrijwilligers
en
medewerkers.
Voor
een
passende
cursus
wordt
gezorgd.
Zie
www.telehulplimburg.nl.

Gedoopt
Nicolas Schyns, M’trichterweg
17-07: Sam Pluis, Elsloo
17-07: Noah Kochen, Mies v.d. Rohestraat
07-08: Lance Wischmann, Europaweg-Zuid
07-08: Maartje Schroeder, Nieuwenhagen
07-08: Chamuël-Kyran Wohsler, Eijgelshoven
14-08: Shannon Beelen, Groenstraat
14-08: Sem Hoogeveen, Gank
21-08: Robin Leunissen, F.L. Wrightstraat
21-08: Tygo Habets, Sloterstraat
God, Vader van alle mensen, een nieuwe mens
is in ons midden gekomen: vrucht van
goddelijke liefde, vervulling van diepe wensen,
verwachting van een goede toekomst. Blijf ons
nabij in alle omstandigheden van ons leven.
Beziel ons met een dienstbare liefde, zodat wij
onze kinderen kunnen opvoeden tot fijne
mensen, in gezin en familie, in parochie en
gemeenschap, land en wereld…

Overledenen
15-07: Louis Kremer, Terwaerderveldje, 55 jaar
03-08: Bertha Oomen-Verhaeg, Heereveld, 81
jaar
05-08: Lien Snijders-Ehlert, Heereveldje, 90 jr
06-08: Trees Kuster, Rötscherweg, 80 jaar
Heer, onze God, de naam van elke mens staat
gegrift in uw hand. Wij vertrouwen U deze
mensen toe, die ons zo lief en dierbaar zijn. Nu
hun leven onder ons is afgebroken vragen wij U
dat Gij het zoudt bestendigen en voltooien door
de kracht van Jezus’ verrijzenis…

DE 7 SACRAMENTEN
Tekens van Leven. Korte uitleg bij de

zeven

sacramenten van de Kerk

Wat zijn sacramenten? Er zijn bijzondere
momenten in ons leven. Ze kunnen zó bijzonder
zijn, dat we nauwelijks begrijpen wat er met ons
gebeurt. Je wordt verliefd, je krijgt een kind, je
moeder gaat dood, je maakt een onvergeeflijke
fout. Het zijn momenten en ervaringen die
heftige gevoelens teweeg brengen, of het nou
gaat om vreugde of om verdriet. Aan ons lopen
is te zien hoe we ons voelen. We kunnen een
huilbui krijgen of we zonderen ons af. Maar
vaak zoeken we mensen op om te vieren of om
ons te laten troosten. Bijzondere momenten in
ons
leven
leiden
vaak
tot
bijzondere
ontmoetingen. Maar het kan ook andersom:
bijzondere ontmoetingen maken indruk op ons
en laten vaak een spoor van emoties na. Een
sacrament is ook een ontmoeting op een
bijzonder moment in je leven. God zoekt ons op
en als wij God zoeken, dan kan daar een
bijzondere ontmoeting uit voort komen. De kerk
"organiseert" deze ontmoeting. Ze heeft daar
een ritueel voor. Tekens en woorden die
vertellen van dankbaarheid en liefde, van spijt
en vergeving. Waar mensen woorden tekort
komen, kunnen deze tekens en die taal te hulp
schieten. Als we ook niet precies meer weten
hoe het moet, kan een teken de richting wijzen.
Van deze bijzondere ontmoetingen zijn er zeven
in de katholieke kerk en ze worden sacramenten
genoemd. Ze maken de mensen niet heilig,
zomaar eventjes en vanzelf. Maar ze vieren wel
wat goed is in mensen. Sacramenten maken
mensen niet volmaakt, maar ze zeggen wel dat
liefde niet te mooi is om waar te zijn en dat God
echt zo ver niet is als je denkt. God is te
ontmoeten en je kunt je door Hem laten helpen.
Sacramenten zijn bedoeld om het leven te
vieren, om uit het leven te halen wat er in zit en
om te groeien van die bijzondere ontmoeting
tussen God en mensen. De 7 sacramenten
worden in de komende paochieblaadjes in deze
column kort beschreven. De uitleg is beperkt.
Het gaat om een eerste of hernieuwde
kennismaking, maar de bedoeling is niet dat
daarmee iets aan de zeggingskracht wordt
afgedaan.
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Huwelijk
In Ubach over Worms:
Gehuwd bgv het Doopsel van hun dochter: Linda Conemans en Raymond Beelen, Groenstraat
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:
Op 10-09: Anjo Niessen en Pascal Pauli, Steenenkruisweg. Op 17-09: Machtelt Heinrichs en
Daniël Baar, Namiddagse Driessen. Op 23-12: Diana Kremers en Jean Kazmierczak, Accasialaan.

Ziekencommunie
Diaken Jonker zal vanaf september de H. Communie thuis brengen bij mensen die dit tot nu toe
gewoon waren op de eerste zaterdag van de maand. De diaken maakt zelf afspraken wanneer
hij mensen bezoekt en communie brengt.

Studie priesters
Hoewel het bisdom alle hens-aan-dek kan gebruiken in de parochies worden er toch met
regelmaat priesters gevraagd in opdracht van het bisdom een vervolgstudie te gaan doen, om
zo in de toekomst over docenten te kunnen blijven beschikken voor de opleidingen. Oudkapelaan L. Hendriks, die moraaltheologie studeert aan het Johannes-Paulus II Instituut van de
Lateraanse Universiteit te Rome, behaalde voor de zomer zijn licentiaats-diploma, en dat nog
wel met de zeer verdienstelijke aantekening 'summa cum laude'. Proficiat! Kapelaan Hendriks
vervolgt zijn studie met een doctoraal-scriptie, waarvoor hij verder in Rome zal verblijven.
Pastoor Smeets studeerde - naast het parochiewerk - kerkmuziek en sloot in april de laatste
cursussen met succes af. Ook hij vervolgt met verdere cursussen. Naast zijn eigen studie geeft
de pastoor een middag in de week les als docent kerkmuziek aan de priester- en diakenopleiding
te Rolduc.

1ste H.Communie & H.Vormsel ‘06
1ste H. Communie

H. V ormsel

21 mei Lauradorp
Vr.12 mei 19.00 uur A’bosch
25 mei A’bosch & Rimburg Vr.19 mei 19.00 uur Lauradorp
11 juni Waubach-Gr.
Vr.16 juni 19.00 uur Waubach-Gr.

Jubileum St. Rochus
Mannenkoor Zangvereniging Vriendenkring St. Rochus Groenstraat viert in 2005 haar 100-jarig
bestaan o.a. door het geven van een tweetal concerten:
Korenavond op zaterdag 8 oktober 20.00 uur in het Raadhuis te Landgraaf. Aan deze
korenavond werken ook mee: mandoline-ensemble The Strings uit Stein o.l.v. Annemie
Hermans, sopraan-soliste Karin Coenen-Eijdems, Zangvereniging Eendracht Rimburg o.l.v. Jan
Zaad, begeleid door dochter Esther Zaad, Gemengd Koor Sint-Jan uit Abdissenbosch, alsmede
de jubilerende St. Rochus zelf o.l.v. Ger Franken, begeleid door Guy Hoenen.
Galaconcert op zaterdag 29 oktober 20.00 uur in het Royal Theater te Heerlen. Het
absolute muzikale hoogtepunt in het jubileumjaar. In de prachtige ambiance van dit door
architect Peutz gebouwde theater wordt een aantrekkelijke muzikale avond gebracht met
medewerking van bekende namen uit de muziekwereld: violist en orkestleider Guido Dieteren,
sopraan Wendy Kokkelkoren, tenor Andrea Poddighe en het mandoline-ensemble The Strings uit
Stein. Kaarten zijn te bestellen bij de penningmeester van het koor, dhr. P. Smeets, tel. nr.
045-5313148 of per e-mail: pjsmeets@prettel.nl.
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Liturgische diensten in ons parochie-cluster
Weekdagen behalve dinsdag: aanbidding om 18.00 uur, rozenkrans om 18.30 uur in de kerk waar de avondmis
wordt gehouden. Biechtgelegenheid wekelijks zaterdag 16.00 uur in Waubach of volgens afspraak met de pastoor.
Vrijdag

26 aug.

Waubach

19:00 uur vr. Martin en Maria Dortants-Jungen; vr. Mientje Dautzenberg-Zijlstra vw.
verjaardag; vr. Enny Zegels-Pauly vw. verjaardag;
27 aug.
H. MONICA

Zaterdag
A’bosch
Lauradorp

Zondag
Waubach
Rimburg
Waubach

Rimburg
Waubach

Maandag
Waubach

Dinsdag

18:00 uur Volkszangals jrdst. vr. ouders Unger-Remmen(st);vr. Henk Boon vw. verj. (st);
19:15 uur Volkszang als jrdst. vr. Gerda Lenzen-Eggen; vr. Wilhelmus Mostard (st); vr.
Frits Scholtz; vr. Maria van den Dikkenberg-Frijns vw. verjaardag, tevens vr.
Wim van den Dikkenberg en voor het welslagen van een operatie;
28 aug.
TWEE-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR MIVA-COLLECTE !
08:45 uur Gregoriaans als 1ste jrdst. vr. Matthias Plum (st); vr. Odilia Vaessen (st);
10:00 uur La Liesse 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;vr. Karel Lindelauff vw.verjaardag
13:30 uur H. Doopsel Beer Koolen, Kerkrade
17:30 uur vr. Juup en Fien Offermans-Meijs (st); vr. Annie Boermans-van Balkum vw.
verjaardag; vr. ouders Johan Milchers-Vreuls (st); vr. de overledenen van de
fam. Dijkstra-Theves; vr. Mia Rosenboom-van Dijk en overleden zoons;
29 aug.
MARTELDOOD VAN DE H. JOHANNES DE DOPER
19:00 uur vr. Mia Leemans-van Alst, tevens vr. Tiny Leemans-Boijmans en wederz.
ouders; vr. Arthur Willems vw. de buurt; vr. Lou Kremer vw. de flat
Terwaerderveldje, tevens vr. de bewoners en overleden bewoners;
30 aug.

Heereveld

10:00 uur H. Mis

Woensdag

31 aug.

Waubach

09: 00 uur Openingsmis schooljaar 05/06 BS “An d’r Put”
waarna

Morgengebed met uitstelling van het H. Sacrament en aanbidding
19:00 uur vr. Juup Erkens; vr. ouders Adams-Schuncken;
Donderdag 1 sept.
Waubach

Lauradorp
A’bosch
Vrijdag
Waubach

Zaterdag
Waubach

09:00 uur Openingsmis schooljaar 05/06 BS “Bei de Ling”
19:00 uur vr. Ton Strolenberg vw. de buurt; vr. een intentie uit dankbaarheid;
2 sept.
19:00 uur vr. Martin en Maria Dortants-Jungen (st); tot eerherstel; vr. ouders DeféscheRinkens en dochter Bertine (st); vr. Cleo Wassen; vr. Trees Rinkens-Simons en
overl. familieleden; vr. de overledenen van de fam. Senden en fam. Reinartz;
vr. ouders Elsen-Houben vw. broer; als jrdst. vr. Jos Aretz; vr. ouders SimonsNiehsen, kinderen en kleinkinderen; uit dankbaarheid bgv een 40-jarig huwelijk;
3 sept.

Lauradorp

15:00 uur Pl. Huwelijksmis Nadine Hanneman en Ralph Langen
18:00 uur Volkszang vr. Jan Boers vw. verjaardag (st); vr. de zieken en stervenden;
19:15 uur Gregoriaans vr. Mia Erps-Cremers uit dankbaarheid; vr. Ger Wijshijer;

Zondag

4 sept.

A’bosch

Waubach
Rimburg
Waubach

DRIE-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
08:45 uur Gregoriaans vr. echtpaar Reumkens-Dortants (st); vr. hen die offerden;
10:00 uur Gregoriaans vr. Lies Janssen-Hanssen; jrdst. Wiel Kaesler en Sjef Janssen;
Balt Bastiaens; Joep Kaczmarek; Frans Douven en Gertrud Wetzels; fam. Müller
11:15 uur Volkszang als jrdst. vr. ouders Nievelstein-Beaujean en zoon Arnold, tevens vr.
ouders Schuncken-Bergrath (st); vr. May Jeurissen; vr. Annie Knoben-Neelis;
als jrdst. vr. Wiel Logister; als 2e jrdst. vr. Georg Vasik; als jrdst. vr. Jacob
Wolters (st); vr. Johan Snijders vw. verjaardag, tevens vr. Lien Snijders-Ehlert
(st); als jrdst. vr. Maria Scheid-Schuncken (st); als jrdst. vr. Wiel Brück en
kleindochter Jolie;als 1ste jrdst. vr. Jo Hageman en Leny Hageman-Gronenschild;
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Waubach
Waubach
Waubach
Maandag
Waubach

Dinsdag

14:00 uur H. Doopsel Alyssia Meijer, Brunssum
15:00 uur H. Doopsel Kyan van Ewijk, Groenstraat
17:30 uur vr. Frans Vaessen (st); als jrdst. vr. fam. Gerards-Dreessen (st);
5 sept.
Bedevaart Zonnebloem naar Kevelaer
19:00 uur vr. Leny Scheeren-Janssen en dochters Jes en Rini; vr. ouders Coen en Anni
Boijmans-Speetjens (st); vr. Mia Leemans-van Alst, tevens vr. Tiny LeemansBoijmans en wederz. ouders; vr. Hein Jacobs vw. verjaardag; ter ere van de H.
Maagd Maria uit dankbaarheid;als jrdst. vr. Giel en Maria Triepels-Putmans (st);
6 sept.

Heereveld

10:00 uur H. Mis

Woensdag

7 sept.

Waubach

19:00 uur vr. Pater Nicolaas Führen; vr. ouders Goebert-Scholle; vr. overl. dochter en
kleindochter; vr. ouders van Dijk-Heijen; vr. Mia Muris-Reijnebeau; vr. Lou
Kremer vw. de flat Terwaerderveldje, tevens vr. de bewoners en overleden
bewoners; vr. ouders Plum-Heinen en dochter Mia (st);
Donderdag 8 sept.
FEEST VAN MARIA GEBOORTE
A’bosch

Vrijdag
Waubach
Zaterdag
A’bosch
Lauradorp

Zondag
Waubach
Rimburg
Waubach

Lauradorp
Waubach
Maandag
Waubach

Dinsdag

19:00 uur vr. Joseph en Hubertina Roex (st); vr. echtpaar Boermans-Schlotterhoze, zoon
Robert en dochter Anna (st); vr. echtpaar Jacques en Maria Elisabeth
Verstappen-Vreuls (st); vr. kinderen en kleinkinderen;
9 sept.
H. PETRUS CLAVER, PRIESTER
19:00 uur vr. Mia Plum vw. vriendin Mia, tevens vr. Tina Peters-Frischen vw. vrienden (R);
vr. Mia Toonen-Wolters; vr. Mat Gielkens vw. zijn 60e verjaardag;
10 sept. Zonnebloem-Collecte !
18:00 uur Volkszang vr. Sjef Gielkens; vr. meer rechtvaardigheid in de wereld;
19:15 uur The Young Singers als 1ste jrdst. vr. Mia Erps-Cremers; als 1ste jrdst. vr.
Hubert Lenzen; als jrdst. vr. Wim van den Dikkenberg, tevens vr. Maria van den
Dikkenberg-Frijns; vr. Mathieu Eggen vw. verjaardag (st); vr. Frits Scholtz; als
jrdst. vr. Tiny Schleipfenbauer-Lamers;
11 sept. VIER-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR- Open Monumentendag
08:45 uur Gregoriaans vr. ouders Robberts-Vrösch; vr. Martin Rinkens en Anna RinkensCrijns en zoon Jo (st); als 1ste jrdst. vr. Jo Meessen, tevens vr. overl. ouders;
10:00 uur Gregoriaans vr. Mia Dortants-Hinskens; vr. echtpaar Vreuls-Wassen (st);
11:15 uur Par. Dameskoor zeswekendienst Bertha Oomen-Verhaeg; 1ste jrdst. Nella
Scheepers-Remmen; Sjef en Tinie Haan-Lutgens en wederz. ouders (st); ouders
Sjeng Thonon en Maria Thonon-de Kock; jrdst. Harry Bisschops en Hubertina
Herpers (st); Jan Evertsen; Marianne Mertens-Talacko; Anneke VerduinTheunissen; Gretha Muys vw. buurt; Arthur Willems vw. buurt; jrdst. Ella Krolvan Boom; Ton Strolenberg; jrdst. ouders Gerard en Trautje Schurer-Plum; Wiel
van de Wardt vw. verj.; jrdst. Men Hermans en ouders Hermans-Beckers; jrdst.
ouders Houben-Theunissen (st); jrdst. ouders Bernard Abel en Helena Janssen,
tevens vr. zoon Bern (st); Sjef Arts vw. verj. (st); jrdst. Käthe Frijns-Kuijpers;
ouders Hein en Lies Schunken-Toenbreker en zoon Sjef vw. familie in Canada;
overledenen van de fam. De Haan-Schreurs; uit dankbaarheid; als jrdst. vr.
Maike en Wiel Vossen en Arné Berns; waarna processie naar de Groenstraat
15:00 uur H. Doopsel Nick Plum, Kantstraat
17:30 uur vr. Mia Rosenboom-van Dijk en overleden zoons; als jrdst. vr. Leo Hagenaars;
12 sept. H. NAAM VAN MARIA
19:00 uur vr. Mia Leemans-van Alst, tevens vr. Tiny Leemans-Boijmans en wederz.
ouders; vr. Mia Plum vw. een vriendin; als jrdst. vr. fam. Hubert GoossensRongen (st); als jrdst. vr. fam. VanderBroeck-Schobben (st);
13 sept. H. JOHANNES CHRYSOSTOMUS, BISSCHOP EN KERKLERAAR

Heereveld

10:00 uur H. Mis
Woensdag 14 sept. FEEST VAN DE KRUISVERHEFFING
Waubach
19:00 uur jrdst. Maria Dorenberg-Oellers (st); Juup Erkens; oud. Dautzenberg-Hendriks en
oud. Andrieu-Clement en Alphons; oud. Suylen-Simons, zoon Huub en schoondochter Marianne; fam. Römkens-Ubaghs (st); jrdst. fam. Joseph Höppener(st);
Donderdag 15 sept. ONZE LIEVE VROUW VAN SMARTEN
A’bosch
Vrijdag

19:00 uur vr. ouders Gärtener-Wolters (st); vr. Joseph en Hubertina Roex (st); vr. een
goede toekomst;
16 sept. HH. CORNELIUS, PAUS EN CYPRIANUS, BISSCHOP, MARTELAREN
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Waubach
Zaterdag
A’bosch

Lauradorp

Zondag
Waubach

19:00 uur Martin en Maria Dortants-Jungen (st); bewoners en overl. bewoners flat Kerkstraat; jrdst. vr. fam. Harry Keijzers-Heidendael (st); jrdst. vr. Jan Simons;
17 sept. H. LAMBERTUS, BISSCHOP EN MARTELAAR
18:00 uur Volksz. Karel Peter van Hees en Ottilie van Hees–Hendriks (st); jrdst. Leo
Wolters en Troutje Wolters-Janssen (st); jrdst. Jan Regterschot, tevens verj.
(st); jrdst. Harrie Smeets, tevens verj.; jrdst. Ria Zagar; oud. Velraeds-Hanssen
19:15 uur Accordeonvrienden ‘95 (bgv hun 10-jarig bestaan) vr. leden en overl. leden
Accordeonvrienden ‘95; Trautje Speck (st); 1ste jrdst. vr. Ilse Bisschoff-Luigjes;
vr. Pierre Dela Haye vw. verjaardag; jrdst. Antonio Tocco; Mia Hinskens-Pauli;
18 sept. VIJF-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

Waubach

08:45 uur Gregoriaans vr. Sjef Reumkens; vr. hen die offerden;
10:00 uur La Liesse vr. Mien Kaufholz-Hanssen; vr. Willem Scheeren en Josepha Gillissen
(st); vr. echtpaar Cruyen-Steens (st);
11:15 uur Volkszang Nicolaas en Victorine Swelsen-Horstermans; oud. Offermans-Haan;
oud. Pelzer-Linssen en kleindochter Mary-Ann; ouders Boijmans-Speetjens vw.
trouwdag; oud. Linssen-Wetzels; jrdst. oud. Piet en Tanja Tilmans-Reschedko
(st); jrdst. Jeanne Jansen (st); Joseph Ringens en Maria Ringens-Paulus;
17:30 uur Henry Butter; Jo en Annie Franssen-Janssen (st); als jrdst. vr. Jup Willems;

Maandag

19 sept.

Rimburg
Waubach

Waubach

Dinsdag

H. JANUARIUS, BISSCHOP EN MARTELAAR
19:00 uur vr. Mia Leemans-van Alst, tevens vr. Tiny Leemans-Boijmans en wederz.
ouders; vr. Pater Pio uit dankbaarheid; vr. Lou Kremer vw. de flat
Terwaerderveldje, tevens vr. de bewoners en overleden bewoners;
20 sept. HH. MARTELAREN VAN KOREA

Heereveld

10:00 uur H. Mis
Woensdag 21 sept. H. MATTEÜS, APOSTEL EN EVANGELIST
Waubach
19:00 uur vr. Lei Dörenberg; vr. Arthur Willems vw. de buurt; als jrdst. vr. fam. Harry
Keijzers-Heidendael (st); jrdst. vr. ouders Römkens-Tilmans (st); vr. Leo
Spiertz; jrdst. vr. Johan Gorissen; ouders Jo en Leny Hageman-Gronenschild;
Donderdag 22 sept. OPENING BERNADETTE-TRIDUUM
A’bosch

Vrijdag
A’bosch

Zaterdag
A’bosch

Zondag
Waubach
Rimburg
Waubach

Waubach

19:00 uur Jeugdkoor A’bosch vr. Joseph en Hubertina Roex (st); vr. de overl. Paus
Johannes-Paulus II; t.e.v. de H. Bernadette; vr. de weldoeners van de parochie;
vr. vrede in de wereld;
23 sept. H. PATER PIO (PIUS VAN PIETRELCINA), PRIESTER
19:00 uur Par. Dameskoor Waubach-Groenstraat vr. Sjef en Tinie Haan-Lutgens en
wederz. ouders (st); vr. een goede toekomst voor onze jeugd; vr. de zieken en
stervenden; vr. Pater Pio uit dankbaarheid; ter ere van de H. Bernadette;
tijdens deze H. Mis zegening van de zieken
24 sept. AFSCHEID KAPELAAN DE BIE
19:00 uur Gemengd Koor St. Jan als jrdst. vr. Ger Wijshijer; vr. Marie-José Cabo-Huits
vw. de buurt; vr. de overl. priesters van onze parochies; vr. onze Heilige Vader
Paus Benedictus XVI; bij geschikt weer na afloop kaarsjes-processie !
25 sept. ZES-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
08:30 uur Gregoriaans vr. Truutje Knoben (st); vr. hen die offerden;
10:00 uur Volkszang vr. ouders Verhagen-Conaert; vr. echtpaar Wandler-Pointner en
overl. familie (st);vr. Lies Janssen-Hanssen; vr. echtpaar Contzen-Wintgens(st);
11:30 uur Par.Dameskoor zeswekendienst Lien Snijders-Ehlert; zeswekendienst Trees
Kuster; Jo Knoben; Frans en Anny Milchers-Reumkens (st); Eduard Machiels;
Mia Rosenboom-van Dijk en overl. zoons; Juup en Fien Offermans-Meijs (st);
ouders Boermans-van Balkum; jrdst. echtpaar Simons-Gottschalk; ouders
Simons-Dreessen (st); Werner Abel (st); Ad Simons;
14:00 uur H. Doopsel Cailean Paas, De Tichel
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Bernadettetriduum en Kruisprocessie
Bernadettetriduum te Abdissenbosch:
donderdag 22 september: H. Mis met het Jeugdkoor A’bosch
(bericht volgt via de scholen)
vrijdag 23 september: H. Mis met Dameskoor Waubach-Groenstraat
ziekenzegening)
Zaterdag 24 september: H. Mis met Gemengd Koor St.-Jan
(afscheid kapelaan De Bie – lichtprocessie – ontmoeting)

(waaronder

Processie met de Kruisreliek kapel Groenstraat:
zondag 11 september aansl. aan de H.Mis van 11.15 uur
(aan de kapel zegen met de Reliek)

Jubileumviering Accordeonvrienden ‘95
zaterdag 17 september 19.15 uur te Lauradorp

Collecte t.b.v. de Zonnebloem Ubach over Worms
In het weekend van 10 & 11 september in alle H. Missen

Peuterspeelzaal De Rakkertjes
Peuters vanaf 2 jaar zijn welkom te komen kijken in onze peuterspeelzaal. Er zijn nog enkele
plaatsen vrij. Er wordt geknutseld, gefietst, gepuzzeld, gezongen, voorgelezen en ook
gespeeld. Er is ook aandacht voor taalontwikkeling. U kunt terecht op BS Bei de Ling te
Lauradorp: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.45 tot 11.30 uur en van 13.00
tot 15.45 uur. WELKOM!

Kirkeklatsj…
◊ Van de dames van het Missiecomité was op de website iets meer te zien dan in het
“gecensureerde” parochieblad!
◊ De leden van d’r “Ouwe Hap” zijn weer van harte welkom op het najaarskermisbal in het
MFC An d’r Put op a.s. zat. 10-9.
◊ Kermisbal, dat is nog niet eens zo’n gek woord ervoor… ‘Het Lichaam van Christus. Amen.
Alleh, sjuuf!’ (Moeve, voor de jeugd). Nogal wat mensen hebben gereageerd op de
bedenking in het vorig blad aangaande het communie-uitreiken in Waubach. Het blijkt dus
niet alleen de pastoor te zijn die zich stoort aan de wanorde die er met grote regelmaat
ontstaat. Met ingang van het nieuwe misrooster zullen we een rustigere wijze van
communiceren proberen…
◊ Oud-pastoor Van Basten Batenburg uit Beringe vertelde wekelijks in geuren en kleuren
wat hij allemaal meegemaakt had, en zorgde ervoor dat hij zelf op de preekstoel het laatste
woord had. Had hij het weer aan de stok gehad met iemand dan schroomde hij niet ’s
zondags te zeggen: ‘Dat en dat is er gebeurd, ik ga geen namen noemen, maar daar zit-ie,
tweede bank, derde van rechts’.
◊ Zit je toch een beetje af te wachten hoe e.e.a. valt met dat twee-aan-twee dopen, meldt
de eerste zich met de vraag: ‘Ja maar, mogen wij ook met drie?’

Het volgend parochieblad verschijnt op 23 september en wel voor de periode
tot 21 oktober. Misintenties kunt u inleveren tot uiterlijk DONDERDAG 15
september, liefst middels een briefje in de brievenbus (pastorie Kerkberg 7 of
achter in de kerk Rimburg).
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