Parochiecluster
Ubach over Worms
Pastoor E. Smeets,

’

Kerkberg 7, Waubach
 5312378 fax 5332039
Email pastorie.waubach@hetnet.nl
Pastoor ed.smeets@hetnet.nl

Bgg in geval van nood
 045-5766666
Diaken A. Jonker,
Vredestraat 6 Landgraaf,

 5318848 van 17:00-18:00 uur
e-mail: amandajonker@home.nl

Parochie-assistent
H. Verhaeg,
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:
T. Erps  5314538

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

Nieuw emailadres pastorie:
pastorie.waubach@hetnet.nl

Ook de website heeft een
nieuwe plek gekregen:
www.rk-ubachoverworms.nl

‘t Kirkebledje
Bernadettetriduum

H. Bernadette
Abdissenbosch
H. Joseph
Waubach-Groenstraat
H. Drievuldigheid
Rimburg
H. Theresia & Don Bosco
Lauradorp
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Terwijl dit parochieblad in de bus valt, vieren we in Abdissenbosch
het jaarlijkse Bernadettetriduum. Bernadette Soubirous - aan wie de
kerk haar naam dankt - was het meisje dat 150 jaar geleden in de
grot te Lourdes Maria zag. Miljoenen pelgrims per jaar stromen
sindsdien naar dit heiligdom van Maria, om met Bernadette ‘langs de
glimlach van Maria’ te komen tot haar Zoon, Jezus, die er met zijn
Woord en Boodschap voor iedereen wil zijn: ziek en gezond, groot en
klein, rijk en arm, gelovig of aarzelend. In het triduum laten we ons
met Bernadette raken door de boodschap van de Heer. Het Triduum
is dit jaar heel bijzonder: we hebben alle kinderen van met name
groep 5 & 6 uitgenodigd deel te nemen aan de gezinsmis die op
donderdag plaats vindt (19.00 uur). Het Jeugdkoor Abdissenbosch
zingt deze viering. Na deze mis is er voor allen
gelegenheid om mee te gaan naar de pastorie
naast de kerk, om daar elkaar te ontmoeten. Zo
willen we op een nieuwe wijze deze jonge
mensen welkom heten in de kerk en met elkaar
in contact komen. Op vrijdag zingt het
Dameskoor Waubach-Groenstraat de avondmis
(eveneens 19.00 uur). De zieken staan daarbij
centraal. ‘Zieken’ in de brede zin van het woord:
wij allemaal moeten het hebben van genezing
van wat ons pijn doet of ons neer drukt. Aan het
einde van de H. Mis vindt de zegen met het H.
Sacrament plaats, die als een bijzondere
ziekenzegen mag gelden. Op zaterdag vindt de
slotviering plaats, gevolgd door de lichtprocessie.
In deze H. Mis nemen we afscheid van
kapelaan R. De Bie. Ook hier is na de mis gelegenheid tot
ontmoeting in de pastorie, waar we de kapelaan in erkentelijkheid
voor zijn inzet voor ons cluster de hand kunnen drukken. Uw
aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld! Pastoor E. Smeets

1 okt. 19.15 uur
Feest H. Theresia
te Lauradorp Harmonie Laura.

Zaterdag
afscheid
kapelaan
De Bie

Er lijkt voor de kerk van Lauradorp niets
anders op te zitten dan te sluiten
gedurende het stookseizoen! Dezer
dagen werd bekend dat reparatie van de
verwarming niet meer mogelijk is, en
dat verder gebruik van de verwarming
onveilig is. Adequate noodoplossingen
zijn er niet, of te duur. De kosten van
een nieuwe installatie zijn zo hoog, dat
het de vraag is of e.e.a. wel verantwoord
gefinancierd kan worden. Voorts is de
effectieve betrokkenheid bij de kerk
dermate, dat het de vraag is of grote
investeringen in het gebouw nu nog wel
opportuun zijn. Zo gauw er meer bekend
is, zullen we u informeren.

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
aangedaan. In parochies waar men deze invulling al langer hanteert, zijn de geluiden louter
positief. Aan het doopsel gaat een
Kerk
Bijeenkomst
gezamenlijke doopvoorbereiding vooraf, te Doopzondag
6
november
Waubach
2 november
houden in de pastorie van Abdissenbosch
13
november
Lauradorp
2
november
om 20.30 uur op de aangegeven datum. Op
20
november
Abdissenbosch
2
november
deze kennismakings- en ontmoetingsavond
Waubach
2 november
komt het verloop van de viering ter sprake 27 november
11
december
Waubach
7
december
en ook het belang van het doopsel. Tevens
18
december
Lauradorp
7
december
kunt u op deze avond kennis maken met de
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

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

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

Abdissenbosch
Lauradorp
Waubach
Rimburg
Waubach
VERVALT
Waubach
Heereveld
Waubach
Abdissenbosch
Waubach

Gewijzigde Mistijden
Meer informatie over alle mistijden in de parochies
in de buurt vindt u op www.dekenaatheerlen.net.
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
De
reeds
opgegeven
intenties
voor
donderdagavond te Lauradorp schuiven door naar
zaterdag 19.15 uur. Op verzoek van Zorgcentrum
Heereveld is de H.Mis aldaar op dinsdagmorgen een
half uur vervroegd: 09.30 uur dus!

Wereldjongerendagen Keulen
‘Toen we uit de bus stapten was het mistig. We liepen naar
de pendelbussen om naar het Marienfeld te kunnen gaan.
Op het veld aangekomen moesten we een stukje lopen.
Onder het lopen zagen we duizenden mensen bij de
verschillende vakken van allerlei nationaliteiten. Dat was
gewoon geweldig om te zien. We hadden na een klein kwartiertje een
mooie plaats gevonden bij 1 van de vele beeldschermen. Toen de paus aan kwam rijden hoorde
je van alle velden en door de luidsprekers allerlei leuzen om de paus te begroeten. En ook bij
ons veld werd er hard meegeroepen en geklapt. De mis begon met een lied dat door iedereen
werd meegezongen. De gehele mis werd meertalig opgedragen. En ook als bijvoorbeeld
Italiaans werd gesproken, kon je dat toch volgen. Ook alle gebeden werd door iedereen in zijn
eigen taal meegebeden. Na de mis werd de paus nog hartelijk toe gejuicht in allerlei talen. Toen
we terug liepen hebben we helaas lang moeten wachten op een pendelbus terug. Maar in die
wachttijd zag je weer allerlei mensen muziek maken, dansen en iedereen deed mee! Ook al
verstond je elkaar niet. De wereldjongerendagen had je qua zicht misschien beter via de TV
thuis kunnen zien. Maar de sfeer die daar is als je er live tussen staat, dat is helemaal geweldig.
Al die mensen die samen bidden, zingen, dansen samen met de paus en elkaar op die manier
begrijpen. Het is gewoon super als jij daar ook 1 van bent!’ (Verslag van een van de deelnemers
uit Ubach over Worms: Jill Hanssen 14 jaar) Elke vrijdagavond komen in Rimburg jongeren
samen om meer te horen over geloof in Jezus. Ben je een tiener en wil je binnen de kerk andere
tieners ontmoeten om hierover van gedachten 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!
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Gedoopt
28-08: Beer Koolen, Kerkrade
04-09: Alyssia Meijer, Brunssum
04-09: Kyan van Ewijk, Groenstraat
11-09: Nick Plum, Kantstraat
Heer God, van U hebben wij een wonderlijk
geschenk ontvangen: klein, maar toch een
grootse gave, hulpeloos, maar toch vol
levenskracht, het kan nog weinig, maar zit vol
beloften, het praat nog niet, en toch vertelt
het van de diepste levensgeheimen. Wij
danken U voor dit wondere leven. Laat ons
alles doen wat het geluk van dit kind kan
dienen. Moge het opgroeien in een sfeer van
liefde en vrijheid, opdat het kan uitgroeien tot
een fijn mens, een mens naar uw hart.

Overledenen
23-08: Ro Crijnen, Rinckberg, 42 jaar
23-08: Lena Jongen-Winteraeken, vroeger
Groenstraat, 82 jaar
24-08: Zef Hamers Groenstraat, 78 jaar
26-08: Danny Crijns, Kerkstraat, 29 jaar
27-08: Stefan Krol, v/h Kantstraat, 83 jaar
28-08: Harrie Hamers, Rooseveltstraat, 62 jr.
29-08: Trees Knebel-Frehen,Heereveld, 94 jr.
06-09: Rieka Heinrichs-Van de Wardt, De
Dormig v/h Vogelzankweg, 90 jr
Heer, onze God, niet voor de
dood maar voor het leven hebt
Gij ons bestemd. Wij bidden U
voor hen die ons ontvallen zijn.
Het doet ons pijn, want we
kunnen hen zo moeilijk missen.
Laat ons tot rust komen en luisteren naar uw
woord dat niet de dood maar het leven het
overwint, dankzij Jezus, uw Zoon, die mens
als wij, gestorven en verrezen is…

Huwelijk
In Ubach over Worms:
07-10: Maisie Robeerts & Tim Welting, Venlo
25-11: Sylvia Kleikers & Rob Moonen, Sittard
Trouwen elders voor de kerk:
Op 23-12: Diana Kremers & Jean
Kazmierczak, Accasialaan.
God, in de onderlinge genegenheid van bruid
en bruidegom hebt Gij uw liefde doen kennen
voor de mensen. Hun wederzijdse trouw hebt
Gij tot beeld verheven van het Verbond dat
Gij met uw volk zijt aangegaan. Laat uw
zegen dan op hen rusten: geef dat zij
onderling de gaven van uw liefde delen en
voor elkaar en samen voor velen een teken
zijn van uw aanwezigheid in deze wereld.

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

DE 7 SACRAMENTEN - Biecht
Dit woord heeft voor veel mensen een negatieve
klank. Het doet denken aan een tijd dat je
verplicht een “rijtje” zonden moest vertellen aan
een priester in een klein hokje en als ‘straf’
moesten er dan enkele onzevaders en
weesgegroeten gebeden worden. Veel mensen
vonden
het
een
bevrijding
toen
deze
biechtpraktijk in onbruik raakte. Afgeschaft is de
biecht niet, want in al de eeuwen dat de biecht
gefunctioneerd heeft, is het voor veel mensen
ook een manier geweest om hun loden last kwijt
te raken. Want soms kunnen we flink gebukt
gaan onder de fouten die we begaan.
‘Schuldgevoel’ is een woord dat tegenwoordig
veel gehoord wordt en de psychiaters hebben
het er druk mee. Toen de privé-biecht dwingend
werd opgelegd en op die manier vaak een
dwangmatig en soms lachwekkend karakter
kreeg, verspeelde de kerk een waardevol
instrument om zoiets belangrijks als vergeving
een goede plaats te geven in het geloofsleven.
Want een leven waarin geen vergeving mogelijk
is, wordt onleefbaar. Als tegenstellingen
onverzoenlijk worden, verliest het leven haar
warmte en wordt de sfeer tussen mensen
grimmig. Bovendien beseffen we in onze tijd
ook steeds meer, dat er zoiets is als ‘collectieve’
schuld: 1.300 verkeersdoden, milieuvervuiling,
geweld en discriminatie, kinderarbeid en
oneerlijke verdeling van rijkdom, armoede en
hongersnood. We kunnen niet net doen, alsof
ons dat niet aangaat. In die zin is dit sacrament
een eigentijds liturgisch antwoord op onze
onmacht en gebrokenheid; een besef van onze
gezamenlijke schuld en het bij de tijd houden
van ons geweten. Vergeven en verzoenen is een
levenskunst. In het Evangelie worden wij
herhaaldelijk opgeroepen om te vergeven. Dat
is geen kwestie van één moment. Je moet er
naar toe groeien, want het is verschrikkelijk
moeilijk. Met enkele woorden vergeven is niet
genoeg. Je gevoel moet ook mee en dat heeft
tijd nodig, want anders is het kleinste incident al
genoeg om de oude ruzie weer op te laten
leven. Vergeven noemen we een goddelijke
eigenschap en het is daarom vanouds een
sacrament. God gaat ons voor in het vergeven.
Hij zet de eerste stap en moedigt ons aan.
Vergeven en vergeven worden heeft dus in het
Evangelie en in de hele kerkgeschiedenis een
belangrijke rol gespeeld. In allerlei tijden en op
allerlei verschillende manieren. In onze tijd
kennen we rond de grote feestdagen de viering
van inkeer en vergeving, waarin wij samen om
vergeving vragen voor onze persoonlijke en
gemeenschappelijke fouten. We vragen God ons
sterk te maken in vergeven en verzoenen. Maar
het sacrament is voorbehouden aan het
persoonlijk biechtgesprek met de priester. Het is
zonder meer zinvol, ook nu! Juist nu!
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Dank voor opbrengst Miva-collecte!
De opbrengst van de vorige maand gehouden Miva-Collecte bedroeg in totaal € 410,-.

Biechtgelegenheid
In aansluiting op de column van de vorige bladzijde: gelegenheid tot het persoonlijk
ontvangen van het sacrament van boete en verzoening is er wekelijks op zaterdag
om 16.00 uur te Waubach. Ook kunt u te allen tijde een afspraak maken met de
pastoor om een dergelijk gesprek elders of op een ander tijdstip te laten
plaatsvinden. Ook kunt u terecht bij de paters te Mamelis of te Wittem.

Parochieagenda
22-09 Opening Bernadettetriduum Abdissenbosch:
Gezinsmis – Jeugdkoor A’bosch
23-09 Bernadettetriduum Abdissenbosch: H. Mis
met ziekenzegening – Par. Dameskoor Waubach-Gr.
24-09 Bernadettetriduum Abdissenbosch: H.Mis
met aansluitend lichtprocessie – Gemengd Koor St.Jan – tevens afscheid kapelaan R. De Bie
01-10 Feest H. Theresia, 19.15 uur te Lauradorp –
Harmonie Laura
23-10 Familiedag misdienaars & acolieten
29-10 Avondmis Abdissenbosch (18.00 uur) en
Lauradorp (19.15 uur), waaronder gedachtenis van
de overleden parochianen
30-10 Allerzielendienst te Rimburg en Waubach
(beiden om 15.00 uur) waaronder gedachtenis van
de overleden parochianen. Aansluitend zegening
van de graven. Daarna (beiden om 16.30 uur)
zegening van graven te Lauradorp (Vogelzankweg)
en Abdissenbosch
01-11 Hoogfeest van Allerheiligen: Pl. Hoogmis om
09:30 uur in Zorgcentrum Heereveld – Gregoriaans
02-11 Allerzielen: Requiem te Waubach (19.00
uur) – Landgraaf Vocaal Ensemble
08-11 Lectorenbijeenkomst
17-11 H.Mis te Rimburg om 9.00 uur –
Ouderensociëteit – geen avondmis Abdissenbosch!
26-11 Gezinsmis - zegening adventskransen aan
het begin van de advent – te Lauradorp om 19.15
uur – The Young Singers
30-11 Quatertemperwoensdag
08-12 Hoogfeest Maria’s Onbevlekte Ontvangenis
– Hoogmis om 19.00 uur te Abdissenbosch
12-12 Kerstavond Parochieel Dameskoor Waubach
17-12 Adventsmiddag De Zonnebloem in An d’r
Put – La Liesse zingt er
20-12 Adventsviering Vrouwengilde om 17.00 uur
te Waubach

KERSTMIS 2005
24-12 Kerstavond:
17.00
uur
peuteren
kleuterdienst te Abdissenbosch (geen H.Mis!)
speciaal en alleen bedoeld voor de allerkleinsten en
hun ouders. M.m.v. het Jeugdkoor Abdissenbosch.
24-12 17.00 uur Kerstavondmis te Rimburg met
een kindernevendienst – Zangvereniging Eendracht.
24-12 19.00 uur Gezinsmis te Lauradorp –
Gemengd Koor Don Bosco & The Young Singers
24-12 21.00
uur
Vroege
Kerstnachtmis
te
Abdissenbosch – Gemengd Koor St.-Jan
24-12 23.00 uur Late Kerstnachtmis te Waubach –
Parochieel Dames- en Herenkoor
25-12 10. 00 uur H. Mis Heereveld
25-12 10.30 uur Hoogmis Eerste Kerstdag te
Waubach – Zangvereniging Vriendenkring St.Rochus

25-12 in de middag: kinderzegen
voor de dopelingen van ons cluster
van de afgelopen twee jaar
26-12 10.00 uur H.Mis op Tweede
Kerstdag te Rimburg – Fanfare
Victoria
26-12 11.30 uur H.Mis op Tweede Kerstdag te
Lauradorp – Harmonie Laura
31-12 18.00 uur H.Mis te A’bosch uit dankbaarheid
op Oudejaarsavond – Fanfare Abdissenbosch (geen
avondmis te Lauradorp)
01-01 10.00 uur Hoogmis Nieuwjaarsdag te
Rimburg – Gregoriaans

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 op prijs stelt. Dat
berichtje kan via telefoon of email.

Kirkeklatsj…
◊ Un auw oma in ut Heereveld: ‘Ut zondigs
gein aovendmès mièr? Gelökkig, dan hoof
daen oudste van os zich ins neet mier zwao
te
jage
om
weg
te
komme
’s
zondigsjmiddigs!’
◊ ‘Als je het toch af en toe meemaakt met
sommige families zondags met dopen: op
het laatst geloof je zelf niet meer…’.
◊ ‘Mevrouw, met Geschenkenhuis Wiertz: de
kameel is er van uw nieuwe kerststal.’ ‘Oh,
dan sjik ich mienen aezel waal efkes om ‘m
te komme haole!’
◊ In de eerste vormselles: ‘Wat zou je later
willen worden?’ ‘Piloot. Kapster. Rijk.’ ‘Hoe
zou je willen worden?’ ‘Rijk. Beroemd. Op
tv.’ Als je vader je vraagt hoe je wil worden,
wat zeg je dan?’ ‘In ieder geval niet als jij!’
◊ Een hele slimme papa op een van de
ouderavonden: ‘Ja maar, waarom zet u geen
advertentie voor een nieuwe kapelaan dan?’
Laat ons bidden…
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Dekenale KinderZangMiddag
In navolging van de succesvolle KinderZangMiddag van vorig jaar in de
Pancratiuskerk van Heerlen, zal deze speciale kindermiddag dit jaar
plaatsvinden in de Martinuskerk van Welten, op 25 september om 14.00 uur.
Ons doel: kinderen plezier aan het zingen laten beleven en daardoor een extra
stimulans aan onze kinderkoren te geven. Alle kinderkoren werden enige tijd
geleden uitgenodigd en acht koren hebben inmiddels hun medewerking
toegezegd. Deze middag is vrij toegankelijk. De vorig jaar gehouden
KinderZangMiddag trok zo'n 150 enthousiaste kinderstemmetjes naar de
Pancratiuskerk in Heerlen. Reden genoeg dus om dit jaar weer zo'n gezellige zangmiddag te
houden. Waar het allemaal om draait? Muziek maken natuurlijk. Dit jaar gaan we bovendien
werken met workshops, waarbij verschillende groepjes hun eigen interpretatie van hun favoriete
nummer laten horen. Het wordt dus weer bere-gezellig. Nieuwsgierig? Kom eens luisteren of doe
gewoon lekker mee op zondag 25 september om 14.00 uur in de Martinuskerk van Welten.
Ouders, broertjes of zusjes mogen ook mee.

Nog maar 5 priesters in Landgraaf…
Gelezen in het parochieblad ‘De Kerkklok’ van Nieuwenhagerheide: Na het vertrek van kapelaan
De Bie naar Midden-Limburg, zijn thans nog 5 priesters werkzaam in de gemeente Landgraaf:
Schaesberg
Past. Diederen en kap. Sweer (3 parochies) 17.045 inwoners
Nieuwenhagen
Past. Bouman en past. Terranea (3 parochies) 9.471 inwoners
Ubach over Worms
Past. Smeets (4 parochies) 12.986 inwoners

Voor wie het nog niet wist: Dit is een echte doordenker !!!
Totaal aantal inwoners Gemeente Landgraaf in 2004 39.772, thans nog maar 39.502

Vriendendienst Stichting Horizon zoekt vrijwilligers
Mensen hebben behoefte aan iemand die er voor hen is, bij wie ze terecht kunnen,
bij wie ze zichzelf kunnen zijn. Veel mensen vinden zo’n maatje in de familie- of
vriendenkring. Maar niet iedereen. Daarom zoekt Stichting Horizon ‘maatjes’
(vrijwilligers) voor haar doelgroep (cliënten met een langdurige psychiatrische
achtergrond). De vrijwilliger brengt één keer in de twee weken een bezoekje aan
de cliënt. Het doel is om gezamenlijk de eenzaamheid te doorbreken door
bijvoorbeeld een kopje koffie te drinken, een wandeling te maken of zomaar wat te praten.
Natuurlijk kan de vrijwilliger rekenen op professionele begeleiding en er is de mogelijkheid tot
het volgen van een introductiecursus. Wilt u meer weten over Stichting Horizon of heeft u
interesse, neem dan contact op met Petra, Joyce of Bianca, telefoonnummer 045-5716400.
Bankrekeningnummer 15.17.00.330 t.n.v. Missiecomité Landgraaf Voor € 300 per jaar
kan er een priesterstudent in een missieland worden geadopteerd. Ook nu het missiecomité
Waubach-Groenstraat als zodanig is opgeheven hoopt het comité dat er via deze rekening het
jaarlijks benodigde bedrag blijft binnenstromen zodat dit goede werk doorgang kan vinden.

1 oktober - Dag van de Ouderen
Op zaterdag 1 oktober vindt de landelijke viering van de Dag van de Ouderen plaats. Landgraaf
wil deze dag kleur geven en daarbij vooral de actieve, ondernemende senioren aanspreken. VVV
Zuid-Limburg te Landgraaf neemt aan deze dag deel door middel van een stand met informatie
over de mogelijkheden voor de actieve 50-plussers (bibliotheek Ubach over worms in An d’r Put
vanaf 11:00 uur). Tevens start vanaf deze plek zowel ’s ochtends als in de middag een
wandeling onder leiding van een gids. In de ochtenduren voert de wandeling door het oude
centum van Waubach met bezoek aan de Kerk, Theater en een oud boerenerf. ’s Middags lopen
we richting Rimburg. De ochtendwandeling start om 11:15 uur; de middagwandeling om 14:15
uur. Voor deelname aan een van deze wandelingen kunt u zich vooraf inschrijven bij VVV/ANWB
Landgraaf (in winkelcentrum Op de Kamp, Hoogstraat 150). Ook krijgt U hier meer informatie.

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.
Donderdag 22 sept.
A’bosch

Vrijdag
A’bosch

Zaterdag
A’bosch

Zondag
Waubach

OPENING BERNADETTE-TRIDUUM
19:00 uur Jeugdkoor A’bosch Gezinsmis vr. Joseph en Hubertina Roex (st); als jrdst. vr.
David Kraft, tevens vr. overl. familieleden; vr. de overl. Paus Johannes-Paulus
II; ter ere van de H. Bernadette; vr. een goede toekomst voor onze jeugd; vr.
de levende en overleden weldoeners van onze parochie; vr. vrede en meer
verdraagzaamheid 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. de zieken en stervenden; ter ere van de H. Bernadette
vr. Pater Pio uit dankbaarheid; tijdens deze H. Mis zegening van de zieken
24 sept. AFSCHEID KAPELAAN DE BIE
19:00 uur Gemengd Koor St. Jan jrdst. Ger Wijshijer; Marie-José Cabo-Huits vw. buurt;
overl. priesters van onze parochies; onze Heilige Vader Paus Benedictus XVI; vr.
Dora van Elferen-Kerkhofs; bij geschikt weer na afloop lichtprocessie !
25 sept. ZES-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

Waubach

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 als zeswekendienst vr. Lien Snijders-Ehlert;als zeswekendienst
vr. Trees Kuster; vr. Jo Knoben; vr. Frans en Anny Milchers-Reumkens (st); vr.
Eduard Machiels; vr. Mia Rosenboom-van Dijk en overleden zoons; vr. Juup en
Fien Offermans-Meijs (st); vr. ouders Boermans-van Balkum; als jrdst. vr.
echtpaar Simons-Gottschalk; vr. ouders Simons-Dreessen (st); vr. Werner Abel
(st); vr. Ad Simons; vr. Cap Reulings (vw. fam.H.); vr. ouders Knebel-Frehen
vw. verjaardag; vr. de leden en overleden leden van het Par. Dameskoor;
14.00 uur Doopviering Cailean Paas (De Tichel) en Dario Mannens (Hovenstraat)

Maandag

26 sept.

Rimburg
Waubach

Waubach
Dinsdag

HH. COSMAS EN DAMIANUS, MARTELAREN
19:00 uur Mia Leemans-van Alst, Tiny Leemans-Boijmans en wederz. oud.; jrdst. vr. Hein
Schunken, tevens vw. verjaardag; Hein Jacobs; Paula Urlings en overl. familie;
27 sept. H. VINCENTIUS DE PAUL, PRIESTER

Heereveld

09:30 uur H. Mis

Woensdag

28 sept.

HH. LAURENTIUS RUIZ EN GEZELLEN, MARTELAREN
08:00 uur Morgengebed waarna uitstelling van het H. Sacrament en aanbidding
Waubach
19:00 uur vr. Hubert Huntjens en Mia Huntjens-Simons; vr. Annie Knoben-Neelis vw.
verjaardag; uit dankbaarheid bgv een 81ste verjaardag; vr. Juup Erkens; vr. Lou
Kremer vw. de flat Terwaerderveldje, tevens vr. de bewoners en overleden
bewoners; vr. Corrie Sijstermans-van Hout;
Donderdag 29 sept. HH. MICHAËL, GABRIËL EN RAFAËL, AARTSENGELEN
Waubach

A’bosch

19:00 uur vr. Ton Strolenberg vw. de buurt; vr. Joseph en Hubertina Roex (st);

Vrijdag

30 sept.

Waubach
Zaterdag
A’bosch
Lauradorp

H. HIËRONYMUS. PRIESTER EN KERKLERAAR
19:00 uur vr. Martin en Maria Dortants-Jungen en schoonzoon Zef; vr. Johan Dautzenberg
en zuster Maria Winanda; om kracht en dagelijkse steun voor zieken (B);
1 okt.
H. TERESIA VAN HET KIND JEZUS, MAAGD EN KERKLERARES

18:00 uur Volkszang vr. Dora van Elferen-Kerkhofs; als jrdst. vr. Johan Direcks en
Anneke Direcks-Dörenberg (st);
19:15 uur Harmonie Laura vr. echtpaar Schnitzeler-Meens en fam. Dortants-Meens (st);
vr. Wiel Das vw. verjaardag (st); als jrdst. vr. Wiel Bϋscher; als jrdst. vr. ouders
Wetzler-Haanraets (st); vr. Frits Scholtz; als jrdst. vr. ouders Jansen-Simons en
zoon Jozef; als jrdst. vr. Sjef Wetzels, vr. vader Johan Wetzels en ouders de
Haas-Vusschers; vr. ouders Cremers-Hanssen (st);vr. Jo Staal; vr. Jan Beckers;
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Zondag
Waubach
Rimburg
Waubach

Lauradorp
Lauradorp
Maandag
Waubach

Dinsdag
Heereveld
Woensdag

2 okt.
ZEVEN-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
08:30 uur Gregoriaans vr. echtpaar Reumkens-Dortants (st); vr. hen die offerden;
10:00 uur Gregoriaans vr. Balt Bastiaens; vr. ouders Huntjens-Mohr; vr. Joep
Kaczmarek; vr. Hannie Kluck-Croes en Hilde Kluck-Hoeve;
11:30 uur Volkszang als zeswekendienst vr. Danny Crijns; als jrdst. vr. Gerard Jeurissen;
als jrdst. vr. Nellie Speck-Tilmans (st); vr. Sjir Moonen; vr. Frans Vaessen (st);
als jrdst. vr. Gretha Mulders-Op het Broek, tevens vr. Hub Mulders; vr. Jan
Hanssen vw. verjaardag; vr. Mia Steinen-Franken en kleinzoon Guy; uit
dankbaarheid bgv een 40-jarig huwelijk; als 2e jrdst. vr. Matheu Dubislav; vr.
overl. ouders Johan en Lien Snijders-Ehlert en Agnes Snijders-Dohmen; als
jrdst. vr. Tiny van den Oever (st);
14:00 uur Doopviering Max Brassée (Brugstraat), Juul Brassée (Schoolstraat) & Mees
Brassée (Gen. Hodgestraat)
15:00 uur Doopviering Anne Poulssen (Gen. Hodgestraat) & Devony Daelmans
(Maastrichterlaan)
3 okt.
19:00 uur vr. Coen en Anni Boijmans-Speetjens (st); vr. Mia Leemans-van Alst, tevens vr.
Tiny Leemans-Boijmans en wederz. ouders; vr. Hein Jacobs; als jrdst. vr. Els
Lenssen-Evertse; vr. Paula Urlings en familie; als jrdst. vr. Tiny Wetzels-Speth;
4 okt.
H. FRANCISCUS VAN ASSISI
09:30 uur H. Mis
5 okt.

Waubach

19:00 uur vr. Pater Nicolaas Führen; vr. Mia Muris-Reijnebeau; vr. Arthur Willems vw. de
buurt;vr. Corrie Sijstermans-van Hout;als jrdst. vr. fam. Dautzenberg-Peters(s);
Donderdag 6 okt.
H. BRUNO, PRIESTER
A’bosch
Vrijdag
Waubach
Waubach

Zaterdag
Waubach
A’bosch
Lauradorp
Zondag
Waubach
Rimburg
Waubach

Maandag
Waubach

19:00 uur vr. Anna Cornelia Admiraal (st); vr. de weldoeners van onze parochie;
7 okt.
HEILIGE MAAGD MARIA VAN DE ROZENKRANS
15:00 uur Pl. Huwelijksmis vr. Maisie Robeerts en Tim Welting (Vk. Zangver. St. Rochus)
19:00 uur Martin en Maria Dortants-Jungen en schoonzoon Zef (st); vr. ouders DeféscheRinkens en dochter Bertine (st); tot eerherstel; Zef en Fiene Notermans-Heinen;
overl. v.d. fam. Senden en fam. Reinartz; jrdst. ouders Putmans-Lenssen; Peter
Antoon Gielen vw. verjaardag; jrdst. fam. Mathis Wolters-Schopen (st); Peter
Vaessen (st); jrdst. Joseph Leo Vaessen (st); jrdst. Truus Haan-Hendrix;
8 okt.
16:00 uur Geen Biechtgelegenheid !
18:00 uur Volkszang vr. echtpaar Boermans-Schlotterhoze, zoon Robert en dochter Anna;
vr. Piet van den Hörk vw. verjaardag;
19:15 uur The Young Singers vr. Maria Mostard (st); vr. Sjef Poulssen;
9 okt.
ACHT-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
08:30 uur Gregoriaans als zeswekendienst vr. Zef Hamers; vr. hen die offerden;
10:00 uur Gregoriaans vr. de overledenen van de fam. Boijmans-Gillissen (st); vr. ouders
Kaczmarek-Cremers (st);
11:30 uur Par. Dameskoor zeswekendienst Lena Jongen-Winteraeken; 1ste jrdst. Truutje
Knoben; 1ste jrdst. Fientje Janssen-Odekerken; Sjef en Tinie Haan-Lutgens en
wederz. ouders (st); vr. de Mei-meadjes Groenstraat bgv hun 30 jarig bestaan;
Annie Knoben-Neelis; Marianne Mertens-Talacko; Anneke Verduin-Theunissen;
Gretha Muys (M); Käthe Frijns-Kuijpers vw. verjaardag; Ton Strolenberg; Mia
Rosenboom-van Dijk en overleden zoons; jrdst. ouders Leo en Elly SchleyperRingma; ouders Claessens-Logister; jrdst. ouders de Vries-Zink; vr. Netje
Weijgerse-Janssen vw. verjaardag (st); vr. Trees Kuster;
10 okt.
H. MAAGD MARIA, STERRE DER ZEE

Dinsdag

19:00 uur Mia Leemans-van Alst, tevens Tiny Leemans-Boijmans en wederz. ouders; Lou
Kremer vw. flat Terwaerderveldje, tevens vr. de bewoners en overl. bewoners;
als jrdst. vr. Ad Jacobs; als jrdst. vr. ouders Pelzer-Wolters; vr. Paula Urlings en
overl. familie; als jrdst. vr. ouders Willem Schormans-Dautzenberg (st);
11 okt.

Heereveld

09:30 uur H. Mis
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Woensdag

12 okt.

Waubach

19:00 uur vr. Maria Dorenberg-Oellers (st); vr. ouders Goebert-Scholle; vr. Juup Erkens;
als jrdst. vr. ouders Dautzenberg-Hendriks; vr. Corrie Sijstermans-van Hout; vr.
fam. Frans Luchtman-Plum (st); als jrdst. vr. Nicolaas Linssen-Rothkrans (st);
Donderdag 13 okt.
A’bosch
Vrijdag
Waubach

Zaterdag
A’bosch
Lauradorp
Zondag
Waubach
Rimburg
Waubach

Maandag
Waubach

Dinsdag

19:00 uur ouders Gärtener-Wolters (s);ouders Cox-Boumen (s);Joost Buck vw.verjaardag;
14 okt.
H. CALLISTUS I, PAUS EN MARTELAAR
19:00 uur ouders Dautzenberg-Mevissen en zoon Hein vw. verjaardag; jrdst. ouders Jan
Apers en Helena Apers-Roex (st); Leny Scheeren-Janssen vw. verjaardag, jrdst.
Rini Eggen-Janssen (st); jrdst. Leon de Meijer en Maria Manteleers (st);
15 okt.
H. TERESIA VAN JEZUS, MAAGD EN KERKLERARES
18:00 uur Volkszang vr. uitbreiding van het Rijk Gods (st); jrdst. pater Jozef Offermans
(st); jrdst. Finy Rutten-Drossaert (st); jrdst. László Lackó; jrdst. Theo Ricksen;
19:15 uur Gemengd Koor Don Bosco vr. Frits Scholtz; vr. Ger Wijshijer; vr. overl. fam.
Paulus-Römkens (st); vr. Jo Staal; als jrdst. vr. ouders Scholtes-Dahlen;
16 okt.
NEGEN-EN-TWINTIGSTE ZONDAG -H. GERARDUS MAJELLA-WERELDMISSIEDAG
08:30 uur Gregoriaans vr. Sjef Reumkens; vr. de weldoeners van onze parochie;
10:00 uur Gregoriaans vr. Mien Kaufholz-Hanssen; vr. Marinus Broeren en Carolina
Hanssen (st); vr. Lien Snijders-Ehlert vw. kegelclub “Onger Os”;
11:30 uur Volkszang 1ste jrdst. Annie Boermans-van Balkum; jrdst. oud. Hubert Simons
en Catharina Plum (st); uit dankbaarheid; Ina Balendonck-Keulen vw. verjaard.
(st); Johan Franken en schoondochter Bertha (st); Frans en Anny MilchersReumkens (st); Tiny Veugen-Herzig vw. verjaard.; Fientje Janssen-Odekerken;
Jozef Eggen (st); ouders Eggen-Höppener en dochters Stephanie en Maria (st);
17 okt.
H. IGNATIUS VAN ANTIOCHIË, BISSCHOP EN MARTELAAR
19:00 uur Martin en Maria Dortants-Jungen en schoonzoon Zef (st); Mia Leemans-van Alst,
tevens Tiny Leemans-Boijmans en wederz. ouders; Peter Simons en Petronella
Rinkens; jrdst. ouders van Meegen-Frijns; Paula Urlings en overl. familie; echtp.
Jacques en Maria Elisabeth Verstappen-Vreuls (st); fam. Willem SchormansDautzenberg (st); als jrdst. vr. ouders Plum-Heinen, tevens vr. dochter Mia (st);
18 okt.
H. LUCAS, EVANGELIST

Heereveld

09:30 uur H. Mis
Woensdag 19 okt.
HH. JOHANNES DE BREBEUF EN ISAAC JOGUES EN GEZELLEN, MARTELAREN
Waubach
19:00 uur Lou Kremer vw. flat Terwaerderveldje, tevens vr. bewoners en overl. bewoners;
Corrie Sijstermans-van Hout; vr. Lei Dörenberg; vr. ouders Erens-Jacobs (st);
Donderdag 20 okt.
A’bosch

19:00 uur ter ere van de H. Bernadette; vr. roepingen;

Vrijdag

21 okt.

Waubach

19:00 uur Martin en Maria Dortants-Jungen en schoonzoon Zef; Arthur Willems vw. buurt;

Zaterdag

22 okt.

A’bosch

18:00 uur Volkszang als jrdst. vr. Guus Extra, tevens vw. verjaardag;

Lauradorp

19:15 uur Volkszang

Zondag

23 okt.

Waubach

08:30 uur Gregor. vr. fam. Jacob Gärtener-Wolters (st); vr. de zieken en stervenden;

Rimburg

10:00 uur Gregor.1ste jrdst. Jo Eijdems;Hub en Wim Hanssen en ouders Palmen-Smeets;

Waubach

11:30 uur Par. Dameskoor Jan Evertsen; Eduard Machiels; jrdst. oud. Iep Janssen en Els
Janssen-Herberigs en dochter Netty (st); jrdst. Piet Knubben; Mia Rosenboomvan Dijk en overleden zoons; oud. Eijdems-Schormans en zonen Jo en Wiel (st);

DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

Het volgend parochieblad verschijnt op 21 oktober en wel voor de periode tot 18
november. Misintenties kunt u inleveren tot uiterlijk
DONDERDAG 13 oktober, liefst middels een briefje in de brievenbus van de
pastorie (Kerkberg 7) of achter in de kerk Rimburg.
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