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Aan het einde van oktober, begin november, wanneer de natuur
stilaan haar glans verliest en zich opmaakt voor de winterperiode,
viert de kerk Allerheiligen en Allerzielen, waarbij haar aandacht
bijzonder uitgaat naar hen die de winter van de dood zijn ingegaan:
onze dierbare overledenen, die we wellicht ook in deze tijd van het
jaar bijzonder aan onze zijde missen. We willen hen bijzonder
gedenken
in Abdissenbosch op zaterdag 29 oktober
tijdens de avondmis van 18.00 uur, in
Lauradorp op zaterdag 29 oktober tijdens de
avondmis van 19.15 uur, in Rimburg op zondag
30 oktober tijdens een Allerzielendienst om
15.00 uur, en ook in Waubach op 30 oktober
tijdens een Allerzielendienst om 15.00 uur.
Alle overledenen worden daarin herdacht. ‘Met name’ worden
genoemd zij die ons sinds Allerzielen vorig jaar zijn ontvallen. Zo
willen we uitdrukking geven aan ons geloof – temidden van alle
verdriet en gemis – dat de dood het laatste woord niet heeft, maar
dat ons sterven is als de winter in gaan: zoals de natuur krachten
verzamelt om in het nieuwe voorjaar opnieuw tot bloei te komen, zo
geloven we dat onze dierbaren bij God thuis ten volle leven.
De nabestaanden van de onlangs overledenen zijn per brief voor deze
vieringen uitgenodigd.
Zoals reeds in het vorig parochieblad werd
Iedereen is van harte
aangekondigd, zal de kerk van Lauradorp
welkom. Tijdens deze
gedurende het aanbrekende stookseizoen
dienst krijgt u ook een
gesloten worden. Onlangs werd bekend dat
gedachtenisprentje
reparatie van de verwarming
niet meer
aangereikt
met
de
mogelijk is, en dat verder gebruik van de
namen
van
onze
verwarming echt onveilig is. Adequate
dierbare overledenen.
noodoplossingen zijn er niet, of te duur. De
Na de diensten in
kosten van een
nieuwe installatie zijn zo
Rimburg & Waubach
hoog, dat het de vraag is of e.e.a. wel
trekken
we
in
verantwoord gefinancierd kan worden. Voorts
processie naar de
is de effectieve betrokkenheid bij de kerk
kerkhoven naast de
dermate, dat het de vraag is of grote
kerk. Om 16.30 uur
investeringen in het gebouw nu nog wel
zal
er
een
kort
opportuun zijn. Vanaf 30 oktober vervalt de
gebed en zegening
avondmis op zaterdagavond. We hopen van
van
de
graven
harte dat de vaste kerkgangers hun weg
plaatsvinden op de
vinden naar een van de andere kerkgebouwen
kerkhoven aan de
in het cluster. Mogelijk zou de H. Mis in
Vogelzankweg en de
Abdissenbosch op zaterdag om 18.00 uur een
Reeweg. Ik hoop dat
goed alternatief zijn: deelname aan deze
het herdenken van
viering komt het kerkbezoek aldaar zeker ten
onze dierbaren troost
goede. Met de koren zal z.s.m. overlegd
en kracht schenkt.
worden over invulling van het rooster voor de
E. Smeets, pastoor.
komende periode. Ook voor de vieringen van
kerstmis moet nog een alternatief gevonden
worden. In het volgend parochieblad meer…

H. Sacrament van het Doopsel
De eerste ervaringen met de gezamenlijke aanpak van de Doopsels zijn
inmiddels achter de rug. De gezamenlijke kennismakings- en voorbereidingsavonden waren
positief: het bleken allereerst ontmoetingen te zijn van jonge ouderparen die elkaar kennen ‘uit
het dorp’ dan wel van de ‘zwangerschapsgymnastiek’. Er werd op zinvolle wijze van gedachten
gewisseld over wat geloof en kerk kunnen betekenen in jonge gezinnen. Ook de doopvieringen
zelf
blijken
niets
te
lijden
onder Doopzondag
Kerk
Bijeenkomst
‘gezamenlijkheid’: doordat er meer mensen
6 november
Waubach
2 november
zijn heeft men meer het gevoel te behoren tot 20 november
Abdissenbosch 2 november
een
grotere
en
levende
parochie- 27 november
Waubach
2 november
gemeenschap. En dat laatste is en blijft toch 11 december
Waubach
7 december
een wezenlijk aspect van ons samen-kerk- 18 december
Waubach
7 december
zijn. Fijn! Een goed begin! Voor parochianen 15 januari
Waubach
4 januari
uit Rimburg wordt in overleg een datum
22 januari
Abdissenbosch 4 januari
gekozen, zoals tot nu toe gebruikelijk is. Ook
5 februari
Waubach
4 januari
zij nemen deel aan de voorafgaande
5 maart
Waubach
1 maart
gezamenlijke bijeenkomst.

Eerste heilige communie ’06 ‘Nooit alleen!’
De voorbereidingen voor de eerste heilige communie zijn inmiddels gestart. Marion Kockelkoren
geeft op alle scholen les in de communieklassen, en ook de gezamenlijke ouderwerkgroepen zijn
van wal gestoken. Als thema is gekozen ‘Nooit alleen!’
Presentatieviering De communicanten zijn bij hun doopsel al opgenomen in de
kring van parochie en kerk. Toen heeft hun naam voor het eerst geklonken. Nu – ter
voorbereiding op de eerste heilige communie, die net als het doopsel ook tot de
zogenaamde initiatie (opname in de kerkgemeenschap) behoort – klinkt hun naam
opnieuw als ze geroepen worden naar voren te komen met hun doopkaarsen. Zo
kunnen ze ook hun gezicht laten zien aan God en aan de mensen in de kerk: ze zijn
van harte welkom in ons midden. Deze presentatievieringen vinden plaats in het
weekend van 11 & 12 februari 2006: zaterdag om 18.00 uur in Abdissenbosch
(De Wegwijzer & De Speurneus), zondag om 10.00 uur in Rimburg (Bei de Ling
Lauradorp & Rimburg), zondag om 11.30 uur in Waubach (An d’r Put).
Om de Heer in een goed hart te ontvangen, bieden we de kinderen de mogelijkheid aan deel te
nemen aan de boetevieringen. Op eigentijdse en speelse, maar oprechte en eerlijke wijze willen
we ons ook in die zin voorbereiden op de eerste keer dat we Jezus mogen ontvangen. Kinderen
die er in voorgaande jaren geweest zijn, kwamen enthousiast terug! Deze boetevieringen
worden gehouden op donderdag 18 mei om 16.00 uur te Abdissenbosch en maandag 22 mei om
16.00 uur te Waubach. Deelname aan welke van de twee vieringen is naar keuze.
Communie-vieringen
Zondag voor Hemelvaart - 21 mei 10.30 uur
Lauradorp – Speurneus
Hemelvaartsdag - 25 mei
09.00 uur
Abdissenbosch – Wegwijzer
11.00 uur
Rimburg – Bei de Ling (Lauradorp & Rimburg)
Zondag na Pinksteren - 11 juni
10.30 uur
Waubach – An d’r Put
Dankvieringen Bij wijze van dankvieringen is in overleg met de werkgroepen het voorstel
gedaan deze te houden rondom de Sacramentsprocessies: in Waubach op 18 juni, in Rimburg
moet de datum nog worden vastgesteld (andere jaren op de zondag na Pinksteren, maar
vanwege de eerste communie in Waubach is dat dit jaar lastig!) Nadere informatie daaromtrent
volgt. ’s Ochtends is er een H.Mis in de kerk waarna de processie uittrekt waarbij de
communicanten op bijzondere wijze betrokken worden.
Kindernevendiensten Elk weekend worden er tijdens de H. Missen van 18.00 uur, 19.15 uur,
10.00 uur en 11.30 uur speciaal voor de kinderen Kindernevendiensten gehouden waar het
evangelie van de zondag door moeders op eigen wijze aan de kinderen wordt verteld en
uitgelegd. Wees welkom! Moge ook het deelnemen hieraan een voorbereiding zijn op de eerste
heilige communie!
Oudercatechese Behalve voor de kinderen is er ook voor de ouders volop gelegenheid zich ook
inhoudelijk op de eerste heilige communie van de kinderen voor te bereiden. Tijdens een aantal
avonden wordt het communieproject dat de kinderen op school volgen voor ouders uitgelegd en
besproken: op 10 november en 8 december, 20.00 uur pastorie Abdissenbosch.
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Gedoopt
25-09: Cailean Paas, De Tichel
25-09: Dario Mannens, Hovenstraat
02-10: Max Brassée, Brugstraat
02-10: Juul Brassée, De Tichel
02-10: Mees Brassée, Schoolstraat
02-10: Anne Paulssen, Gen. Hodgestraat
02-10: Devony Daelmans, Maastrichterlaan
09-10: Ninte Kleijnen, Heerlen
09-10: Fenne Kleijnen, Gank
God, wij danken U voor ons kind. Voelend en
tastend, kijkend en luisterend, spelend met
handjes en voetjes, wil het zijn omgeving
verkennen. Oren heeft het om te horen. Met zijn
ogen kan het zien wie hem omringt. Zijn stem
verkondigt vreugde en verdriet. Moge dit kind
zich gaan ontdekken in zijn ware grootheid. En
mogen wij aan dit kind alles geven wat het nodig
heeft om een gelukkig mens te worden en andere
mensen gelukkig te maken.

Overledenen
23-09:Hein Heuvelman, Broekhuizenstraat, 76 jr
26-09:“Tasch” Wesolek, De Dormig, 81 jr
01-10:Bertha Wilbrink-Ringens,Heereveldje, 76 jr
03-10:Annet Knoben-Habets, Sloterstraat, 83 jr
03-10:Nelly Jongen-van der Putten,Kamille, 60 jr
04-10:Jack Heinen, Rimburgerweg, 42 jr
04-10:Annie van Dijk-Jongen, Kerkstraat, 83 jr
08-10:Sjaak Smeets, Hovenstraat ,76 jr
10-10:Martin Schobben, Australië, 67 jr
12-10:Leo Verhaeg, Broekhuizenstraat, 80 jr
15-10:Ennie de Vries-Scholtes, Heereveld, 87 jr
16-10:Harry Haan, Duivekervel, 59 jr
Heer God, uw wegen zijn soms vreemd en
ondoorgrondelijk. Wij bidden U om troost nu wij
treuren om het heengaan van deze mens die ons
zo lief en dierbaar is. Schenk ons
de moed om af te zien van
menselijke berekening en het leven
in uw hand te leggen, samen met
Jezus uw Zoon, die met en voor
onze dierbaren gestorven is en hen
voorgaat in het eeuwig leven…

Ziekencommunie
Diaken Jonker brengt de H. Communie thuis bij
de zieken. Hij maakt zelf afspraken wanneer hij
mensen de H. Communie brengt (voorheen 1ste
zaterdag van de maand).

De Zonnebloem dankt !
Op Ziekenzondag
werd de jaarlijkse collecte
gehouden die het mooie bedrag van € 461,35
opleverde. Aan alle gulle gevers een welgemeend
dank-je-wel van Zonnebloem Ubach over Worms

Huwelijk
In Ubach over Worms op 25 november:
Sylvia Kleikers & Rob Moonen, Sittard.
Elders op 23 december: Diana Kremers & Jean
Kazmierczak, Accasialaan.

DE 7 SACRAMENTEN
DE EUCHARISTIE is een moeilijk woord
voor H. Mis en het betekent letterlijk
dankzegging.
Het is eigenlijk het belangrijkste sacrament.
De hele gemeenschap van gelovige mensen
wordt verzameld rond de Tafel net zoals de
twaalf apostelen destijds met Jezus rond de
Tafel zaten. Deze gebeurtenis, die in het
Nieuwe Testament staat beschreven, wordt
op Witte Donderdag gevierd. Het is de
donderdag voor Pasen. In de kerktaal wordt
de gemeenschap van gelovige mensen
vergeleken met de gemeenschap van de
apostelen. En als wij samen zijn, dan
vormen wij het Lichaam van Christus. Al die
verschillende mensen zijn door Christus met
elkaar verbonden door het Brood met elkaar
te delen. Een verbondenheid die wereldwijd
is. Daarom geloven wij dat het Brood
verandert in het Lichaam van Christus. De
beker met wijn verandert in het Bloed van
Christus. Het is de beker van het Nieuwe
Verbond, zei Jezus op die bewuste dag. Een
liefdesverbond tussen God en de mensen.
Dat is dus de kern van dit sacrament: God
wil met ons in liefde verbonden zijn. Het is
een sacrament dat telkens herhaald en
opnieuw beleefd kan worden. Net zoals het
sacrament van de vergeving, want alle
andere sacramenten worden in principe
maar één keer in je leven toegediend of
beleefd. Geen enkele andere godsdienst
heeft deze symboliek van de tafel van
eenheid zo uitdrukkelijk centraal gezet. Het
is iets bijzonders om dit telkens met elkaar
te mogen en te kunnen vieren. De
Eucharistie is rijk aan betekenissen. We
gedenken wat Jezus heeft gezegd en
gedaan. Zijn genezende woorden en zijn
omgaan met mensen; zijn lijden en sterven.
De overwinning op de dood. Het is dus
herinnering. Maar het is ook een beleven
van het nu. Wij mogen geloven, dat Hij
levend bij ons aanwezig is. Hij verbindt ons
tenslotte met elkaar. Het is ook een
voorschot op de toekomst. Wij vieren wat
zal komen. Wij geloven namelijk als
christenen dat er vrede zal komen en dat
mensen waardig zullen mogen leven op deze
aarde. Onze opdracht is om daar hard aan te
werken. Maar zolang de klus nog niet
geklaard is, zullen wij elkaar dat visioen voor
ogen moeten houden om de moed niet te
verliezen. Eucharistie zonder Diaconie is
daarom ook niet denkbaar. Gods toekomst
vieren zonder er zelf aan te werken is
letterlijk schijnheilig. Het blijft voor ons dus
een
krachtige
uitdaging
om
als
geloofsgemeenschap samen het leven en
Gods toekomst te vieren en om elkaar te
inspireren dit geloof in daden om te zetten.
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Dankwoordje Bernadettetriduum
We mogen dankbaar terugkijken op de drie mooie dagen van het
Bernadettetriduum eind september. Vooral op donderdag was het
echt hartverwarmend dat vele kinderen en hun ouders er waren voor
de viering van de gezinsmis. Ook vrijdag was het sfeervol, samen
met het Dameskoor Waubach-Groenstraat. En zeer gewaardeerd
werd het dat we op zaterdag met velen konden deelnemen aan de
lichtprocessie. Dank aan allen, met name aan de vele en goede
vrijwilligers waarover de parochie van de H. Bernadette te
Abdissenbosch zich mag verheugen!

Dankwoord Kapelaan R. de Bie
Beste parochianen, langs deze weg wil ik de gezamenlijke kerkbesturen en u allen danken voor
de belangstelling en attenties die ik heb mogen ontvangen bij mijn afscheid als kapelaan van
Ubach over Worms. De prachtige pentekening van Ger Groeneveld met daarop de vier kerken
waar ik heb gewerkt en de kapelanie waar ik heb gewoond, heeft een mooie plek gekregen in
mijn nieuwe huis en is een mooie herinnering aan mijn tijd in Ubach over Worms. Uw vele
blijken van waardering zijn voor mij een bemoediging om door te gaan met het werk waartoe
God mij geroepen heeft. Nogmaals hartelijk dank. Moge het u allen goed gaan en Gods zegen!
Kapelaan Roy De Bie (Kerkstraat 9, 6067 BM Linne, tel. 0475-461389)

Parochieagenda
23-10 Familiedag misdienaars
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. 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
06-11 Paardenzegening Manege Heihof A’bosch
08-11 Lectorenbijeenkomst
10-11 Catechese-avond voor ouders eerstecommunicanten 20.00 uur pastorie Abdissenbosch
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 (was gepland 19.15 uur in
Lauradorp – info volgt nog!) – The Young Singers
30-11 Quatertemperwoensdag
08-12 Hoogfeest Maria’s Onbevlekte Ontvangenis
– Hoogmis om 19.00 uur te Abdissenbosch
08-12 Catechese-avond voor ouders eerstecommunicanten 20.00 uur pastorie Abdissenbosch
12-12 Kerstavond Parochieel Dameskoor Waubach
17-12 Adventsmiddag De Zonnebloem in An d’r
Put – La Liesse zingt er
20-12 Adventsv. Vrouwengilde 17.00 uur Waubach

KERSTMIS 2005
24-12 Kerstavond: 17.00 uur peuter- en
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(was gepland te L’dorp)
– 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-Zangvereniging
Vriendenkring St.-Rochus
25-12 10.30 uur Hoogmis Eerste Kerstdag te
Waubach – Landgraafs Mannenkoor St. Joseph
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 (was
gepland te Lauradorp) – Harmonie Laura
31-12 18.00 uur H.Mis te A’bosch uit dankbaarheid
op Oudejaarsavond – Fanfare Abdissenbosch
01-01 10.00 uur Hoogmis Nieuwjaarsdag te
Rimburg
–
Gregoriaans,
gevolgd
door
Nieuwjaarsontmoeting
01-01 10.30 uur Hoogmis Nieuwjaarsdag te
Waubach–Volkszang, waarna Nieuwjaarsontmoeting

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.
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Dag van de verzoening en vergeving…
Op zaterdag 12 november wordt in Sittard een Dag van Verzoening en Vergeving
gehouden voor alle gelovigen in Limburg, ter afsluiting van het jaar van Verzoening en
Vergeving. Hoofdspreker op die dag is emeritus-hulpbisschop mgr. Lescrauwaet van
Haarlem. Veel mensen maken zich zorgen over de verharding en verbrokkeling in de
samenleving. Christenen hebben de opdracht om een ander geluid te laten horen:
verzoenend en vergevend. Maar hoe doe je dat? Centraal staan de zeven werken van
Barmhartigheid: ‘het spijzigen van de hongerigen’ (voedselbanken in Limburg), het ‘herbergen van
vreemdelingen’ (allochtonen in Limburg) en een workshop over omgaan met nieuwkomers in de parochie.
Het sacrament van de biecht komt heel speciaal aan bod in de workshop ‘het kleden van de naakten’. Veel
mensen worstelen met een gevoel van tekort schieten en slechts weinig mensen maken gebruik van het
sacrament van boete en verzoening. Wat houdt hen tegen? En wat is de ervaring van mensen die wel hun
naaktheid, hun schuldgevoel voor God durven neerleggen? Tijdens deze dag vindt ook een
verzoeningsviering plaats. Bisschop Wiertz zal daarin voorgaan en samen met anderen kijken naar fouten
die gelovigen in Limburg of vertegenwoordigers van de kerk maken. De dag staat open voor iedereen die
geïnteresseerd is. Kijk voor een uitgebreid overzicht op: www.bisdom-roermond.nl.
…ook in het dekenaat Heerlen
Naast bovenvermelde dag, vragen we uw aandacht voor zaterdag 29 oktober. U bent welkom bij de
“Argentijnse zusters” (Dorpsstraat 149) te Brunssum. De dekenaten Brunssum, Kerkrade en Heerlen
bieden u een dag aan om bezinnend stil te staan bij levenslasten, zonde, vergeving en verzoening. We
beginnen om 10.00 uur en de samenkomst duurt tot 16.00 uur. Wij bieden u soep en koffie/thee aan. Voor
een lunch dient u zelf te zorgen. U wordt geïnformeerd over aard en betekenis van een biechtgesprek en
een gesprek met een psychiater en het verschil daartussen. Bovendien bieden we iedereen die dat wenst
de kans dat sacrament die dag te ontvangen. Aanmelden bij de deken: tel. 5713682 – th.galen@planet.nl.
Assistentie
De attente kerkganger zal vast gemerkt hebben dat pastoor Smeets maar zelden afwezig is. Een paar keer
per jaar een vrij weekend, een paar dagen retraite, les op Rolduc en van tijd tot tijd bijspijkerdagen
gregoriaans… Maar als de pastoor er eens niet is, is het fijn dat er dan gerekend mag worden op de inzet
van andere priesters. Zo is pastoor Terranea graag bereid een uitvaartdienst over te nemen, waarvoor
veel dank en waardering! Heel fijn is het ook dat emeritus-pastoor Heijnen uit Holset zijn diensten
aanbiedt. Van vele kanten is vernomen dat men hem graag ziet en hoort: hij preekt en zingt op zeer
aansprekelijke wijze, en toont zich zeer betrokken bij het wel en wee van de parochianen. Zeer
gewaardeerd wordt het ook dat we meneer Mesters van Rolduc weer met regelmaat zullen ontmoeten:
om 8.30 uur in Waubach of om 10.00 uur in Rimburg. Misschien mogen we daar iets aan toevoegen:
eigenlijk mogen we van geluk spreken dat bij afwezigheid van de eigen pastoor er überhaupt een priester
is! Overweeg dat eens goed. In de nabije toekomst zal dat niet meer mogelijk zijn, omwille van het
priestertekort! Een bisschop verzuchtte eens tegen een kerkbestuur dat bij hem aanklopte om hulp: ‘En
hoe lang is het geleden dat uw eigen parochie nog eens zelf een priester heeft afgeleverd?’ Als we het zo
bekijken komen ook onze parochies er dan maar armetierig van af! Denk daar eens over na! En waardeer
het dan des te meer dat de assistenten voor u naar ons cluster willen komen!

Liturgische diensten in ons parochie-cluster
Weekdagen (beh. dinsdag): aanbidding om 18.00 uur, rozenkrans om 18.30 uur in de kerk waar de avondmis
wordt gevierd. Biechtgelegenheid wekelijks zaterdag 16.00 uur in Waubach of volgens afspraak met de pastoor.
Zaterdag

22 okt.

A’bosch

18:00 uur Volkszang als jrdst. vr. Guus Extra, tevens vw. verjaardag;
19:15 uur Volkszang vr. ouders Michorius-Sonjé (st);
23 okt.
DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

Lauradorp
Zondag
Waubach
Rimburg
Waubach

Maandag
Waubach

08:30 uur Gregoriaans vr. fam. Jacob Gärtener-Wolters (st);vr. de zieken en stervenden;
10:00 uur Gregoriaans als 1ste jrdst. vr. Jo Eijdems; vr. Hub en Wim Hanssen en ouders
Palmen-Smeets;
11:30 uur Par. Dameskoor vr. Jan Evertsen; vr. Eduard Machiels; als jrdst. vr. ouders
Iep Janssen en Els Janssen-Herberigs en dochter Netty (st); als jrdst. vr. Piet
Knubben; vr. Mia Rosenboom-van Dijk en overleden zoons; vr. ouders EijdemsSchormans en zonen Jo en Wiel (st); als jrdst. vr. Herman Mauer;
24 okt.
H. ANTONIUS MARIA CLARET, BISSCHOP

Dinsdag

19:00 uur vr. Sjef en Tinie Haan-Lutgens en wederz. ouders (st); vr. Mia Leemans-van
Alst, tevens vr. Tiny Leemans-Boijmans en wederz. ouders; vr. fam. Jacob
Gärtener-Wolters (st); vr. Paula Urlings en overl. familie; als 1ste jrdst. vr. Riet
Hagenaars-van Gurp; om kracht en dagelijkse steun voor zieken (B); vr. Leo
Habets vw. verjaardag;
25 okt.

Heereveld

09:30 uur H. Mis

Woensdag

26 okt.

Waubach

08:00 uur Morgengebed waarna uitstelling van het H. Sacrament en aanbidding
19:00 uur vr. Nella Scheepers-Remmen; als jrdst. vr. Andrė Römkens (st); vr. Lou
Kremer vw. de flat Terwaerderveldje, tevens vr. de bewoners en overleden
bewoners; vr. Juup Erkens; vr. Corrie Sijstermans-van Hout;
Donderdag 27 okt.
Waubach

A’bosch
Vrijdag
Waubach
Zaterdag
A’bosch

Lauradorp

Zondag
Waubach
Rimburg

Waubach

Rimburg
Waubach
Lauradorp

19:00 uur vr. Ton Strolenberg vw. de buurt;
28 okt.
HH. SIMON EN JUDAS, APOSTELEN
19:00 uur vr. Hein Jacobs; vr. de overledenen van de fam. Erps;
29 okt.
18:00 uur Gemengd Koor St. Jan als 1ste jrdst. vr. Sandra Maar; vr. Sjef Gielkens; als
jrdst. vr. Jos Pelzer (st); als jrdst. vr. ouders Cox-Boumen (st); vr. fam. van
Elferen-Kerkhofs;
19:15 uur Volkszang als jrdst. vr. Jan Beckers; vr. Frits Scholtz; vr. Ger Wijshijer; als
jrdst. vr. Truus Ooijen-Snijkers en Emilio Lugas; vr. Sjir Vaessen vw. verjaardag
(st); vr. Heinz Jansen vw. goede kennissen; vr. Mia Erps-Cremers; als jrdst. vr.
Gerda Speth-Jansen; vr. Hubert Lenzen (st); als jrdst. vr. Hans en Sophie van
Gelder-Roemgens, tevens vr. Annie, Marcel en Gert;
30 okt.
EEN-EN-DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
08:30 uur Gregoriaans vr. een overledene (SW); vr. een intentie uit dankbaarheid; vr.
ouders Vaessen-Reumkens (st); als jrdst. vr. ouders Plum-Pauly (st);
10:00 uur Volkszang vr. Mia Dortants-Hinskens; vr. ouders Verhagen-Conaert; vr. Martin
Plum en Anna Beisman (st); vr. ouders Wassen-Borghans en zoon Jan (st); als
jrdst. vr. Johan Thoren; vr. de overledenen van de fam. Bastiaens en fam.
Philipps; vr. Joseph Zitzen en overl. familie; vr. fam. Kallen-Roebroek;
11:30 uur Volkszang als zeswekendienst voor Stefan Krol; als zeswekendienst vr. Trees
Knebel-Frehen; vr. ouders Jo en Anette Knoben-Habets; vr. May Jeurissen; vr.
Annie Knoben-Neelis; vr. Anna Rinkens –Crijns en overl. familieleden; vr.
Johanna Simons-Janssen; als jrdst. vr. Sjir Moonen (st); vr. ouders PelzerLinssen en kleindochter Mary-Ann; vr. ouders Linssen-Wetzels; vr. ouders
Toonen-Wolters; vr. Juup en Fien Offermans-Meijs (st); vr. ouders Rob en Mia
Bauer-Schiffelers; vr. ouders Boermans-van Balkum; vr. Co Wennekes vw.
verjaardag (st); vr. ouders Sjeng en Theresia Nievelstein-Becks (st); als jrdst.
vr. Constant Snijders, tevens vr. Agnes Snijders-Schaffrath (st); als jrdst. vr.
ouders Wiel en Wies Reinartz-Souren (st); als jrdst. vr. ouders Frans en Maria
Senden-Jongen (st); vr. ouders Geenen-Eggen en dochter Maria (st);als jrdst.
vr. ouders Leo en Anna Knubben-Sieben (st); als jrdst. vr. ouders LogisterSenden, tevens vr. zoon Wiel; vr. Mathieu en Lucia Nievelstein-Peters; vr. Juup
Erkens; vr. Ed Jantowski en vr. oma Barbara Beaujean; vr. Johan Kölgens en
wederz. ouders; als jrdst. vr. ouders George en Maria Smeets-van Dijk en
kinderen, tevens vr. ouders Schmitz-Derichs; vr. Pierre Spaetgens; vr. Johan
Franken en schoondochter Bertha (st); vr. Bern Abel; vr. Pierre Dassen en
wederz. ouders Dassen-Geenen; vr. de overledenen van de fam. Dijkstra en
fam. Theves; uit dankbaarheid bgv een 40-jarig huwelijk;
15:00 uur Allerzielendienst (waarna zegening van de graven)
15:00 uur Par. Dameskoor Allerzielendienst (waarna zegening van de graven)
16:30 uur Gravenzegening op kerkhof Vogelzankweg

A’bosch

16:30 uur Gravenzegening op kerkhof Reeweg

Maandag

31 okt.

Waubach

19:00 uur vr. Mia Leemans-van Alst, tevens Tiny Leemans-Boijmans en wederz. ouders;
Paula Urlings en overl. familie; jrdst. vr. Wiel Evertz, tevens verj; ouders van
Meegen-Frijns en Herman en Ad;vr.echtpaar Frijns-Vroomen en Johan Gorissen;
1 nov.
HOOGFEEST VAN ALLERHEILIGEN

Dinsdag
Heereveld
Woensdag
Waubach

09:30 uur Gregoriaans vr. Jules Odenhausen (st); vr. ouders Plum-Heinen en dochter Mia
(st);als jrdst. vr. kapelaan Hub Janssen(st);vr. echtpaar Claessens-Logister (st);
2 nov.
GEDACHTENIS VAN ALLE OVERLEDEN GELOVIGEN
19:00 uur Landgraaf Vocaal Ensemble vr. Pater Nicolaas Führen; vr. Mia MurisReijnebeau; vr. Corrie Sijstermans-van Hout; vr. ouders Jurgens-Essers; vr.
Martin Schobben (uit Australië); vr. overl. dochter en kleindochter; vr. Ger
Wijshijer; vr. de overledenen van de fam. Römkens-Ubaghs; vr. Marie Antoin
Hannoset; vr. Gertud Jansen-Krämer (st); vr. fam. VanderBroeck-Schobben
(st); vr. ouders Breuer-Mulders (st);
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Donderdag 3 nov.
A’bosch

Vrijdag
Waubach

Zaterdag
A’bosch
Zondag
Waubach

H. HUBERTUS, BISSCHOP
19:00 uur vr. ouders Gärtener-Wolters (st); vr. ouders Spiertz-Notten; vr. Mia HinskensPauli en wederz. ouders; vr. Arnold Dörenberg, Gertrud Cremers en Herman en
Pierre Dörenberg (st); vr. overl. familieleden (st); ter ere van de H. Hubertus
(st); vr. overl. ouders Römkens-Tilmans en Ubaghs-Huismans;
4 nov.
H. CAROLUS BORROMEÜS, BISSCHOP

19:00 uur vr. Martin en Maria Dortants-Jungen en schoonzoon Zef (st); vr. ouders
Defésche-Rinkens en dochter Bertine (st); tot eerherstel; vr. de overledenen
van de fam. Senden en fam. Reinartz; als jrdst. vr. Peter Pelzer; vr. ouders
Adams-Schuncken; vr. Bertha Wilbrink-Ringens vw. verjaardag;
5 nov.
18:00 uur Jeugdkoor A’bosch als jrdst. vr. Bertie Arts-Hanssen;vr. Mia Samson-Lennerts
vw. verjaardag;
6 nov.
TWEE-EN-DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

Waubach

08:30 uur Gregoriaans vr. echtpaar Reumkens-Dortants (st); vr. Lei Bisschops; vr. Piet
en Trautje Gielen-Smeets (st);
10:00 uur Gregoriaans als zeswekendienst vr. Hein Heuvelman, tevens als jrdst vr. Lenie
Heuvelman-Hermsen en vr. zoon Hen; vr. Piet en Mia Peters-Toussaint; vr. Balt
Bastiaens; vr. Joep Kaczmarek; vr. fam. Kallen-Schellartz;
11:30 uur Volkszang als 1ste jrdst. vr. Karel Lindelauff; als jrdst. vr. Harrie Oomen, tevens
vr. Bertha Oomen-Verhaeg; vr. ouders Sjeng Thonon en Maria Thonon-de Kock;
vr. Piet Moonen vw. verjaardag (st); vr. Mia Rosenboom-van Dijk en overleden
zoons; vr. Frans Vaessen (st); vr. overl. ouders Johan en Lien Snijders-Ehlert en
Agnes Snijders-Dohmen; vr. de overledenen van de fam. Palm-Höppener; vr.
ouders Speck-Herbergs; vr. Els en André Quaedvlieg; vr. Troutje en Nellie
Speck; vr. Cleo Wassen; als jrdst. vr. overl. ouders Roemkens-Ploum;als jrdst.
vr. Zef Pustjens, tevens vr. echtgenote Fien en zoon Ton (st); vr. echtpaar
Wijnand en Annie Haan-Dautzenberg (st); vr. Hubert Latour vw. verjaardag,
tevens vr. Anna Maria Latour-Lentz en kleinzoon Roy (st); vr. de overledenen
van de fam. van Leerzem-Delahaye-Wiegand;
15:00 uur H. Doopsel Rafke Zijlstra, Kerkstraat en Noah Huth, Pater Schaadtstraat

Maandag

7 nov.

Rimburg

Waubach

Waubach

Dinsdag

H. WILLIBRORD, BISSCHOP
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. Arthur Willems vw. de buurt; vr. Lou Kremer
vw. de flat Terwaerderveldje, tevens vr. de bewoners en overleden bewoners;
vr. Paula Urlings en overl. familie; vr. ouders Logister-Claessens;
8 nov.

Heereveld

09:30 uur H. Mis

Woensdag

9 nov.

KERKWIJDING VAN DE BASILIEK VAN SINT JAN VAN LATERANEN
19:00 uur vr. ouders Goebert-Scholle; vr. Juup Erkens; vr. Corrie Sijstermans-van Hout;
Donderdag 10 nov.
H. LEO DE GROTE, PAUS EN KERKLERAAR
Waubach
A’bosch

19:00 uur vr. kinderen en kleinkinderen; vr. de weldoeners van onze parochies;

Vrijdag

11 nov.

Waubach

Zaterdag
A’bosch

Zondag
Waubach
Rimburg

Waubach

H. MARTINUS VAN TOURS, BISSCHOP
19:00 uur vr. Maria Dorenberg-Oellers (st); vr. Jacob Wolters vw. verjaardag (st); vr. de
leden en overleden leden van d’r ”V.V. De Geete” (bgv de opening van het
carnavalseizoen); vr. de H. Marta uit dankbaarheid; als jrdst. vr. echtpaar
Schnitzeler-Meens (st);
12 nov.
H. JOSAFAT, BISSCHOP EN MARTELAAR
18:00 uur Gemengd Koor Don Bosco als zeswekendienst vr. Annie van Dijk-Jongen,
tevens vr. zoon Joep; als jrdst. vr. Mathieu en Gerard Gilissen (st); als jrdst. vr.
Jacques Schuivens (st); vr. overl. ouders Beckers-Hermans; als jrdst. vr. Els
Quaedvlieg, tevens vr. André Quaedvlieg (st); vr. ouders Speck-Herbergs; vr.
Trautje en Nellie Speck; vr. overl. familie Frijns-Haan (st); vr. Ria HodeniusQuint en ouders Quint-Lambermont (st); vr. Fritz Scholtz;
13 nov.
DRIE-EN-DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
08:30 uur Gregoriaans vr. Leo en Dorothea Dautzenberg-Gielen (st);vr. hen die offerden;
10:00 uur Gregoriaans vr. Mien Kaufholz-Hanssen; vr. Jo Eijdems vw. 80ste verjaardag;
vr. echtpaar Contzen-Wintgens (st); vr. ouders Rutten-Langohr (st); vr. ouders
Belillas-Hall en zoon Paul (st);
11:30 uur Par. Dameskoor als zesw.dienst vr. Bertha Wilbrink-Ringens; Truutje Knoben;
vr. Sjef en Tinie Haan-Lutgens en wederz. ouders (st); vr. Marianne Mertens-
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Talacko; vr. Johanna Simons-Janssen vw. verjaardag; vr. Anneke VerduinTheunissen; vr. Ton Strolenberg; vr. ouders Boijmans-Speetjens vw. verj; vr.
Jozef en Maria Dautzenberg-Romkens (st); Hein Moritz; Theo de Vries vw. verj,
tevens vr. echtgenote Netta; Hubert Michorius en ouders Michorius-Sonjé (st);
vr. Ger Wijshijer; jrdst. vr. fam. Arnold Nievelstein-Plum en zonen (st); echtpaar
Leon de Meijer-Manteleers (st); als jrdst. vr. ouders Hans en Fien SluijpersHinskens (st); als jrdst. vr. ouders Joseph Janssen en Maria Vreuls (st); vr.
Lambert Tönnissen en Cap Reulings; als jrdst. vr. Roza Wetzler-Boessen;
Lauradorp
Lauradorp
Maandag
Waubach

Dinsdag

14:00 uur H. Doopsel Michelle van Meel, Maastrichterlaan
15:00 uur H. Doopsel Julia van de Wiel (Communicant), Mies v.d. Rohestraat
14 nov.
19:00 uur vr. Mia Leemans-van Alst, tevens vr. Tiny Leemans-Boijmans en wederz.
ouders; vr. ouders Dautzenberg-Hendriks en vr. ouders Andrieu-Clement en
Alphons; vr. Paula Urlings en overl. familie; als jrdst. vr. Zef van Deurse; vr.
een intentie uit dankbaarheid; als jrdst. vr. fam. Gulpers-Römkens (st);
15 nov.
H. ALBERTUS DE GROTE, BISSCHOP EN KERKLERAAR

Heereveld

09:30 uur H. Mis

Woensdag

16 nov.

Waubach

19:00 uur vr. Martin en Maria Dortants-Jungen en schoonzoon Zef (st); vr. Lou Kremer vw.
de flat Terwaerderveldje, tevens vr. de bewoners en overleden bewoners; vr.
Corrie Sijstermans-van Hout; vr. fam. Dortants-Meens (st);
Donderdag 17 nov.
H. ELISABETH VAN HONGARIJE
Rimburg
A’bosch

09:00 uur vr. alle ouderen van Rimburg, vr. de leden en overleden leden van de Bej. Soos;
19:00 uur Geen avondmis !!!

Vrijdag

18 nov.

Waubach

19:00 uur vr. Andrė Römkens vw. verjaardag (st); vr. fam. Dortants-Meens (st);vr. overl.
fam. N. Sluypers-Wienands (st); vr. Heinz Jansen; als jrdst. vr. Leo Wetzels,
tevens vw.verjaardag;vr. Pater Pio uit dankbaarheid;tot eerherstel; vr. echtpaar
Jacques en Maria Elisabeth Verstappen-Vreuls (st);v.fam.Schnitzeler-Brouns(st);
19 nov.

Zaterdag
A’bosch

Zondag
Waubach
Rimburg

Waubach

A’bosch

18:00 uur The Young Singers vr. een zalig sterfuur (st); vr. Mathias Gerards, Catharina
Vreuls en Elisabeth Römkens (st); vr. Johannes Kruyen en Maria van Wersch en
Elisabeth Steens (st); vr. Michael Hubert Lutgens en dochter Betty (st);
20 nov.
CHRISTUS, KONING VAN HET HEELAL
08:30 uur Gregoriaans vr. Sjef Reumkens vw. verjaardag; vr. hen die offerden;
10:00 uur Zangver. Eendracht als jrdst. vr. Hubert Wassen; vr. leden, oud-leden en
overl. leden van de Kegelclub “Onger Os” bgv het 25-jarig bestaansfeest; vr.
Wiel Cruyen (st); vr. Wiel Beckers (st);
11:30 uur Fanfare St. Elisabeth als zeswekendienst vr. Annet Knoben-Habets; als
zeswekendienst vr. Jack Heinen; als zeswekendienst vr. Sjaak Smeets; als 1ste
jrdst. vr. Wiel Eijdems (st); vr. ouders Swelsen-Horstermans; vr. ouders
Franssen-Janssen; als jrdst. vr. Mia Senden-Reinartz, tevens vr. Harrie Senden;
vr. ouders Linssen-Wetzels; vr. ouders Knebel-Frehen; als jrdst. vr. Claus
Schmitz; vr. Herman Ringens bgv de 60-jarige huwelijksdag; als jrdst. vr. Jacob
Heinen (st); vr. fam. Andreas Köster-Römkens (st);
14:00 uur H. Doopsel Laurence Wit, Grensstraat

Kirkeklatsch
▪ In de vormselklas werd gevraagd door wie de kinderen allemaal gevormd zijn geworden in het leven. ‘Pap
en mam’, ‘grootouders’, ‘vrienden’ en – zei er een – ‘de juf’. ‘Ah’, zei de juf, ‘dat vind ik nou mooi dat je
mij daar ook bij noemt!’ ‘Hoezo? Ik heb toch niet gezegd dat ik jou bedoel!’
▪ Wie verliest er nu een paar schoenen en ook nog van het merk Gabor(maatje 5½), kompleet in de doos.
Wie de schoen past… informeert bij Cafetaria Oud Waubach (Hoek Kantstraat/Veeweg). Wel eerlijk blijven!
▪ Een vaste bedevaartganger voegde in Lourdes bij het avondgebed nog de kreet toe; Oh Maria, € 8,50
betalen voor een Irisch Coffee hier, dat kan toch niet!

Het volgend parochieblad verschijnt op 18 november en wel voor de periode tot 16
december. Misintenties kunt u inleveren tot uiterlijk
DONDERDAG 10 november, liefst middels een briefje in de brievenbus van de
pastorie (Kerkberg 7) of achter in de kerk Rimburg.
8

