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In het weekend van 26 & 27 november begint de advent, de periode
van vier weken waarin we ons voorbereiden op Kerstmis, de komst
van de Heer Jezus. 2000 jaar geleden werd Hij geboren in de stal van
Bethlehem, zoals de bijbel het ons vertelt. Dat was éénmalig, dat is
geschiedenis, en dat vieren we. Maar nog veel belangrijker is het dat
de Heer steeds opnieuw geboren wordt in ons hart, en dat Hij in en
door ons aanwezig kan zijn in deze wereld.
Om ons op die komst voor te bereiden, vieren we
de advent. Een periode van hoop. Dat vertelt ons
dag in dag uit de profeet Jesaja, die voortdurend
spreekt over Gods heil dat niet meer ver weg is.
Een periode ook van loutering en bezinning, van
boete en van inkeer. Dat houdt ons de strenge
Johannes de Doper voor. En Maria tenslotte
geeft ons het voorbeeld bij uitstek van wat geloof
in de Heer vermag: luisteren naar zijn woord en
er ‘ja’ op zeggen, maakt dat de Heer
daadwerkelijk door ons op de wereld komt. Deze grote
“adventsfiguren” passeren de revue in de liturgie van elke dag, met
name van de zondagsvieringen in de advent. Maak het mee! En laat
ook uw licht groeien naar Kerstmis toe! Wees welkom in de kerk!
Pastoor E. Smeets
Licht, dat huilt met wie verdriet heeft,
Licht, dat zoekt naar wie verloren loopt,
Licht, dat onrecht aan het licht brengt,
Groei aan tot het licht dat alles verlicht…
Licht, dat blijft als het donker wordt,
Licht, dat een lamp is voor onze voeten,
Licht, dat vraagt om niet gedoofd te worden,
Groei aan tot het licht dat alles verlicht…
Licht, dat vreugde geeft aan het hart,
Licht, dat moed schenkt aan de moedeloze,
Licht, dat hoop is in de winternacht,
Groei aan tot het licht dat alles verlicht…
Licht, dat de dag dichterbij brengt,
Licht, dat het donker wendt,
Licht, dat oplicht in een goddelijk Kind,
Groei aan tot het licht dat alles verlicht…
Licht, Jou bezingen wij!
Geen mens kan leven zonder
dat eeuwige verlangen naar Licht dat blijft.
Licht, tot Jou richten wij ons:
laat ons groeien naar het Licht…!

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
Kerk
Bijeenkomst
betekenen in jonge gezinnen. Ook de Doopzondag
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Waubach
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doopvieringen zelf blijken niets te lijden onder
18 december
Waubach
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de ‘gezamenlijkheid’: doordat er meer mensen
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zijn heeft men meer het gevoel te behoren tot 22 januari
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een
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en
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gemeenschap. En dat laatste is en blijft een 5 maart
Waubach
1 maart
wezenlijk aspect van ons samen-kerk-zijn.
Fijn! Een goed begin! Voor parochianen uit Rimburg wordt in overleg een datum gekozen, zoals
tot nu toe gebruikelijk is. Ook zij nemen deel aan de gezamenlijke bijeenkomst vooraf.

Eerste heilige communie ’06 ‘Nooit alleen!’
Presentatieviering zaterdag 11 februari 2006 om 18.00 uur in Abdissenbosch (De
Wegwijzer & De Speurneus), zondag 12 februari om 10.00 uur in Rimburg (Bei de
Ling Lauradorp & Rimburg) en om 11.30 uur in Waubach (An d’r Put).
Boeteviering donderdag 18 mei om 16.00 uur te Abdissenbosch en maandag 22
mei om 16.00 uur te Waubach.
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
Kindernevendiensten Elk weekend worden er tijdens de H. Missen van 18.00 uur, 10.00 uur
en 11.30 uur speciaal voor de kinderen Kindernevendiensten gehouden waar het evangelie van
de zondag 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: de eerstvolgende is op 8 december, 20.00 uur pastorie Abdissenbosch.

Gezinsmis begin Advent
…op zaterdag 26 november om 18.00 uur in de kerk van
Abdissenbosch. In deze H. Mis mag je jouw adventskrans
meebrengen, die gezegend zal worden en waarvan we het
eerste kaarsje aansteken. Na de Mis mag de krans mee haar
huis. Advent wil zeggen: je voorbereiden op de komst van
Jezus. Goed opletten op wat je doet is daarbij heel belangrijk.
Meer dan anders denken we goed na over de keuzes die we
maken. ‘Waakzaam zijn’, zo noemen we dat in de kerk. De
prachtige tekening hiernaast vertelt al een klein beetje wat we
in de H. Mis gaan doen, maar vraagt je ook: Kom jij ook?
Zaterdag 26-11 om 18.00 uur? Je bent van harte
welkom! Pastoor E. Smeets
Hoe maak je ’n adventskrans?
Je begint met een ronde krans van stro of van oase. Rond, want een
krans heeft geen begin en geen einde, net als God. Die krans
bedekken we met groene takken. Groen is de kleur van hoop en
leven. Denk maar aan de natuur. Midden in de winter is er leven! Op
de krans zetten we vier kaarsen: elke week wordt er één kaarsje
meer aangemaakt. Het licht groeit. Als Jezus geboren wordt met
Kerstmis branden ze alle vier: Hij is het Licht der wereld. Om de
krans komt ook paars lint of paarse strikken. Paars is de kleur van
‘boete’: dat wil zeggen we bereiden ons voor op de komst van Jezus
met Kerstmis en we zorgen ervoor dat Hij in ons hart en in onze wereld welkom is!
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Gedoopt
06-11: Rafke Zijlstra, Kerkstraat
06-11: Noah Huth, Pater Schaadtstraat
13-11: Michelle van Meel, Maastrichterlaan
13-11: Julia van de Wiel, Mies v.d. Rohestraat
Bij het vragen naar de naam: ‘Een pasgeboren
kindje is zo klein, zo hulpeloos. Het is zo
afhankelijk van de zorg van vader en moeder.
Aanvankelijk kiezen vader en moeder zoveel in
de plaats van hun kind: thuis, wiegje, eten,
kleertjes, en nog veel meer. Zij kiezen ook een
naam. De mooiste van allemaal. Een eigen naam
waarmee het kind door iedereen zal worden
aangesproken. Het draagt die naam het hele
leven met zich mee. Het maakt het kind tot een
uniek mens, onderscheiden van alle anderen. Het
maakt het kind ook uniek in de ogen van God…’

Overledenen
22-10: Marjo Montis-Baartmans,
Rimburgerweg, 64 jaar
26-10:Christina Kϋlter,Reeweg 47jr
01-11: Carolina Classen-Willems,
De Dormig, 88 jaar
01-11:Piet Jaspers,Reeweg,78 jaar
04-11:Elvira Hoekstra, Schoolstraat, 47 jaar
07-11:Johan Schulteis, Vogelzankweg, 79 jaar
Heer, onze God, blijdschap en vreugde, maar ook
pijn en lijden tekenen ons bestaan. Wij bidden U
voor deze dierbare overledenen, die na een
ziekbed van ons zijn heengegaan. Wij danken U
dat onze zorg voor hen ons dichter bij elkaar
heeft gebracht en dat wij van hen mochten leren
dat ook het lijden een weg kan zijn naar U…

Ziekencommunie
Diaken Jonker brengt voor Kerstmis, zoals
trouwens maandelijks, de H. Communie thuis bij
de zieken. Hij maakt zelf afspraken wanneer hij
de H. Communie brengt.

Huwelijk
In Ubach over Worms op 25
november:
Sylvia Kleikers &
Rob Moonen, Sittard. Elders op
23 december: Diana Kremers &
Jean Kazmierczak, Accasialaan.
Gehuwd b.g.v. het doopsel
van hun dochterje: Arian van
Meel en Bianca Kempen, M’laan.

Boetevieringen kerstmis
Op maandag 19 december om 18.00 uur te
Waubach en op donderdag 22 december om
18.00 uur te Abdissenbosch.

Geslaagd
De leden van de Zangvereniging Vriendenkring
St. Rochus mogen met voldoening terugkijken op
een wel zeer geslaagd jubileum-jaar. Het doet
goed om te zien dat met zo’n hechte
gemeenschap veel georganiseerd kan worden!
Nogmaals een welgemeend proficiat en…bedankt!
De afsluitende dankmis is op 17 december om
18:00 uur in A’bosch (opgeluisterd door Koor ’72)

DE 7 SACRAMENTEN
DE ZIEKENZALVING
Heel lang werd dit het meest gevreesde
sacrament genoemd. Wie de ziekenzalving
ontving zou spoedig sterven, werd gedacht.
Maar zo is het nooit bedoeld en ook nu zegt
de kerk uitdrukkelijk, dat met dit sacrament
niet gewacht moet worden tot het
allerlaatste moment. Wat is de bedoeling
dan wel? Er zijn altijd momenten in ons
leven, dat we ons alleen voelen of de moed
laten zakken. Er kan ruzie zijn, je kunt je
ziek of verward voelen, een relatie loopt stuk
of je krachten nemen af door ouderdom. Op
al die momenten is het zo belangrijk, dat er
iemand is die weet wat er in je omgaat, die
even voor je zorgt of iets liefs tegen je zegt.
Mensen kunnen elkaars leed verzachten en
waarom zou er op die momenten ook niet
een hand van God zijn die ons troost geeft
of innerlijke kracht? Er bestaat zo'n teken
voor mensen die ziek zijn of door ouderdom
aan het einde van hun krachten zijn. Een
mens die God in zijn of haar leven wil
kennen, zal dit teken verstaan en er blij mee
zijn. In het Nieuwe Testament staat in de
brief van Jacobus een aanbeveling voor de
ziekenzalving: “Als iemand ziek is, bid dan
voor deze mens en zalf hem met olie in de
naam van de Heer. Het gelovige gebed zal
de zieke redden”. ‘Redden’ betekent hier niet
dat de zieke weer geheel zal genezen. Het
sacrament geeft aan, dat God nabij wil zijn
en de zieke wil Hij kracht geven om de
moeilijke strijd te doorstaan. God wil dat de
mens ‘heel’ blijft, ondanks de pijn of de
achteruitgang. Dit sacrament spreekt ook
van vergeving. Alles wat de zieke dwars kan
zitten, alles wat aan verdriet of mislukking
nog is blijven liggen, onuitgesproken bleef,
neemt God in een teder gebaar van ons
weg. De ziekenzalving (vaak wordt
gesproken over ‘bedienen’) is een heel
mooi sacrament. Het spreekt van
gelovig vertrouwen dat in mensen leeft,
het spreekt van een zorgende en nabije
God die de zieke niet de rug toekeert.
Daarom is het jammer dat er vaak te lang
gewacht wordt met het verzoek om dit
sacrament te mogen ontvangen. Het is een
goede zaak als de zieke en de familie de
liturgische viering ten volle kunnen beleven.
Er zijn gebeden, er wordt met gewijde olie
gezalfd en de familie kan een belangrijke
bijdrage leveren door mee te bidden en
goede wensen uit te spreken. We vieren dat
we geloven in God die ons nooit alleen laat.
Overigens kan de ziekenzalving alleen
worden toegediend door de priesters!
De pastoor of andere priesters zijn
graag tot een gesprek hierover bereid!
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Bisschop wijdt permanentdiaken
Bisschop F. Wiertz van Roermond wijdt op zaterdag 19 november Jan Goossens (49)
uit Handel tot permanentdiaken. De wijdingsplechtigheid begint om 10.30 uur en
vindt plaats in de Heilige Geestkerk te Roermond. Diakens zijn (getrouwde) mannen
die de diakenwijding ontvangen en op grond daarvan een aantal taken in de kerk
mogen uitvoeren, zoals preken en dopen. De diaken was al bekend in de vroegchristelijke kerk.
Daarna is deze functie eeuwenlang in de vergetelheid geraakt, maar met het Tweede Vaticaans
Concilie is de permanentdiaken weer in ere hersteld. Sinds de start van de opleiding in het
bisdom Roermond zijn er zo'n 80 permanentdiakens gewijd. De wijdeling van dit jaar is gehuwd,
vader van vier kinderen en van beroep ondernemer. Na de wijding krijgt Goossens een officiële
benoeming van de bisschop, in de parochies van Horst aan de Maas.

Websites Limburgse kerkgebouwen en kerkramen
Onafhankelijk van elkaar zijn onlangs twee interessante websites online gegaan over kerken in
Limburg en over glas-in-loodramen in Limburgse kerken. De eerste site is een initiatief van
mensen die geïnteresseerd zijn in kerkgeschiedenis en architectuur. De site is te vinden onder
de naam www.kerkgebouwen-in-limburg.nl. De andere is een initiatief van het Wetenschapsinstituut Glasschilderkunst Twintigste Eeuw te Mönchengladbach: www.glasinlood-st.nl.

8 december – Maria Onbevlekt Ontvangen
Vorig jaar was het 150 jaar geleden dat het dogma van Maria’s Onbevlekte
Ontvangenis werd afgekondigd. Maria was ‘onbevlekt’ - dat wil zeggen niet door
de zonde aangetast - in de schoot van haar moeder Anna ontvangen. Niet voor
niets wordt dit feest exact negen maanden vóór het feest van Maria Geboorte (8
september) gevierd. De Katechismus van de Katholieke Kerk legt het als volgt
uit: "Om Moeder van de Verlosser te zijn, werd Maria 'door God begiftigd met
gaven die pasten bij een zo grote taak'. De engel Gabriël begroet haar op het
ogenblik van de boodschap als 'vol van genade'. Immers, om de vrijwillige
instemming van haar geloof te kunnen geven bij de aankondiging van haar roeping moest zij
geheel gedragen worden door Gods genade." In 1854 sprak paus Pius IX het dogma van de
onbevlekte ontvangenis van Maria uit. Opmerkelijk is dat korte tijd na de afkondiging van dit
dogma het meisje Bernadette Soubirous in Lourdes meerdere verschijningen van 'een mooie
dame' kreeg, die zichzelf presenteerde als de 'Onbevlekte Ontvangenis'. Dit is een van de
redenen waarom de verschijningen in Lourdes als authentiek zijn erkend, omdat de ongeletterde
Bernadette zo'n theologische term nooit zelf verzonnen kon hebben. 8 december is in zekere zin
het feest van ons allemaal – ‘es God bleef’. Eens zullen ook wij door God zelf verlost worden van
het kwaad dat ons in welke vorm dan ook aangetast heeft en met Hem mogen leven voorgoed.
We vieren dit Hoogfeest in de kerk van Abdissenbosch om 19.00 uur met een
gregoriaanse hoogmis, op donderdag zoals altijd voorafgegaan door de aanbidding
van het H. Sacrament om 18.00 uur en het rozenkransgebed om 18.30 uur.

Kirkeklatsch
▪ De vieringen van Allerheiligen en Allerzielen waren mooi, zinvol en vooral zeer druk bezocht.
Fijn dat we ons hebben kunnen verenigen op Allerheiligen met de ouderen van onze parochies in
het Heereveld. De gregoriaanse schola heeft de zang verzorgd. Mooi was ook de stijlvolle
opluistering van het Requiem op Allerzielen. ▪ Heel veel dank aan
uitvaartverzorger E. Bindels voor het drukken en sponsoren van de
gedachtenisprentjes! ▪ Proficiat en dank-je-wel aan mevr. F. Huntjes
uit de Groenstraat voor het 25 jaar verzorgen van de Waerderkapel.
Zoals gezegd bij haar felicitatie is haar inzet voor de kapel ergens
een vorm van apostolaat: door ervoor te zorgen dat deze
gebedshuisjes her en der er verzorgd en vooral levendig uitzien,
laten we zien dat het geloof leeft en aanwezig is.
▪ Jongerengroep ’t Kelderke bakte koekjes bruin en bezorgde die in
het Heereveld, alwaar deze geste zeer gewaardeerd en smaakvol
genuttigd werd. ▪ Onze misdienaars hadden een geslaagde en vooral gezellige familiedag,
waarvoor veel dank aan allen die meegeholpen of gesponsord hebben. De foto’s spreken voor
zich. ▪ Aan de telefoon: ‘Pestoer, pestoer, pestoer, kom ins gauw, ich höb pien oppe bors! Ich
gaon doeët!’ ‘Jao mèr, mot geer dan neet d’n dokter belle?’ ‘Mèr ich höb geistelikke biestand
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neudig!’ ‘Tja, ich kèn noe neet weg, ich höb drek un begrafenis’. ‘Oh… anges komt nao de
volgende waek ins unne kier aan…’. ▪ Moeder tegen haar dochtertje: ‘Nu kun
je kiezen: of je gedraagt je, of je gaat met opa mee naar de kerk!’ ‘Dan
gedraag ik me liever…’. ▪ Een tijd geleden werd het Corpus van het
‘Constenskruis’ in het Rimburgerveld voor de zoveelste keer vernield. Onze
vrijwilligers hebben het weer hersteld. En op het kerkhof te Waubach werden
vlak voor Allerheiligen zelfs bloemen van graven gestolen: echt brutaal, wie
doet nu zoiets? Overigens: de omvang van sommige chrysanten was toch iets
teveel van het goede!

Adventconcert Gemengd Koor ‘Don Bosco’ Lauradorp
Op zondag 11 december vindt het jaarlijkse Adventconcert weer plaats en wel in ‘D’r Sjtee-Uul’,
Sloterstraat 86 te Lauradorp. Aanvang 18.00 uur. Zaal open om 17.30 uur. Met medewerking
van: Parochieel Dameskoor Waubach/Groenstraat, Koor ’72 uit Waubach (een van hun laatste
optredens voor zij stoppen), Voerendaals Mannenkoor, Jachthoornblazers St. Hubertus uit
Nieuwenhagen, Gemengd Koor ‘Don Bosco’ Lauradorp. Na het concert zijn de deelnemers en
bezoekers van Harte Welkom voor een gezellig samenzijn.Entree is vrij, echter uw vrije gave zal
zeker worden gewaardeerd. Beleefd uitnodigend, Bestuur en Leden Gemengd Koor ‘Don Bosco’

Voortgang kerk Lauradorp
Zoals u weet is het kerkgebouw voor het stookseizoen (Allerheiligen tot Pasen) gesloten
vanwege het niet kunnen verwarmen van de kerk. Er is nog gezocht naar tijdelijke vervanging
voor de kerstdagen, maar een adequate verwarming voor een dermate grote ruimte is niet
beschikbaar. Inmiddels hebben de koren, de lectoren en de misdienaars hun plek ‘zo lang’
gevonden in de andere kerken: ‘Don Bosco’ en de ‘Young Singers’ zullen op zaterdagavond in
Abdissenbosch act de presence geven, de misdienaars dienen ’s zondags in Waubach. Ook de
lectoren zijn ingeroosterd in de andere kerken van het cluster. Temidden van alle somberheid
rond het tijdelijk sluiten van de kerk, is dit positief: we blijken inderdaad méér cluster te zijn
dan we misschien gedacht hadden! Voor de rest blijft alles bij het oude: de stipendia van
misintenties die normaliter voor Lauradorp waren bedoeld, blijven bestemd voor Lauradorp. Bij
overlijdens zal het koor van Lauradorp de uitvaart verzorgen in de kerk die de familie prefereert.
Ook de collectes daarvan worden afgedragen aan de parochie Lauradorp.

Nieuwe tarieven vanaf 1-1-2006
De tarieven zijn door
de kerkbesturen overgenomen van de voorH. Mis Weekdag
stellen vanuit het deH. Mis Weekend
kenaat Heerlen. Voor
Jubileumdienst niet tijdens reguliere weekenddienst
het cluster zijn bovenHuwelijk (indien geen kerkbijdrage wordt betaald)
dien de onderstaande
Uitvaart (indien geen kerkbijdrage wordt betaald)
nieuwe kerkhoftarieCrematorium zonder een voorafgaande kerkdienst
ven vastgesteld (geldt
Begeleiding crematorium / andere begraafplaats
dus niet voor de geMinimum kerkbijdrage op jaarbasis
meentelijke begraaflaats te Lauradorp!) Graag bieden we u de kans de huur van bestaande graven te verlengen
tegen het oude tarief. Voorwaarde is wel dat de verlenging voor 31-12-2005 betaald moet zijn!
Omschrijving

Kerkhoftarieven
Enkelgraf 20 jaar
Kosten ruimen *
Verlenging 10 jaar
Dubbelgraf 20 jaar
Kosten ruimen *
Verlenging 10 jaar
Urnengraf 20 jaar
Kosten ruimen *
Verlengen 10 jaar

Advies
Bisdom
7,00
21,00
210,00
315,00
315,00
200,00
50,00
96,00

2005
380,00
90,00
190,00
760,00
180,00
380,00
380,00
50,00
190,00

2006
500,00
100,00
250,00
1.000,00
200,00
500,00
500,00
55,00
250,00

Tarief
2005
7,00
19,00
210,00
315,00
315,00
315,00
35,00
64,00

Tarief
2006
7,00
21,00
210,00
315,00
315,00
315,00
50,00
72,00

* Aangaande de kosten van het ruimen: indien
deze in het verleden niet betaald zijn, dan
worden ze nu berekend bij verlenging

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.

5

Parochieagenda
26-11 18.00 uur Abdissenbosch Gezinsmis zegening adventskransen
30-11 Quatertemperwoensdag
08-12 Hoogfeest Maria’s Onbevlekte Ontvangenis
– Hoogmis (Greg.) om 19.00 uur te Abdissenbosch
08-12 Catechese-avond voor ouders eerstecommunicanten 20.00 uur pastorie Abdissenbosch
11-12 Adventconcert Don Bosco
12-12 Kerstavond Parochieel Dameskoor Waubach
17-12 Adventsmid. Zonnebloem – La Liesse zingt
20-12 Adventsv. Vrouwengilde 17.00 uur Waubach

KERSTMIS 2005
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.
17.00 uur Kerstavondmis te Rimburg met een
kindernevendienst – Zangvereniging Eendracht.
19.00 uur Gezinsmis te Waubach – 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 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
Abdissenbosch
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, gevolgd door Nieuwjaarsontmoeting
01-01 10.30 uur Hoogmis Nieuwjaarsdag te
Waubach–Volkszang, waarna Nieuwjaarsontmoeting

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.
Vrijdag

18 nov.

Waubach

19:00 uur vr. Andrė Römkens vw. verj. (st); vr. fam. Dortants-Meens (st);vr. overl. fam.
N. Sluypers-Wienands (st); vr. Heinz Jansen; t.e.v. Pater Pio uit dankbaarheid;
tot eerherstel; vr. echtp. Jacques en Maria Elisabeth Verstappen-Vreuls (st); vr.
fam. Schnitzeler-Brouns (st); als jrdst. vr. Leo Wetzels, tevens vw. verj.;
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); vr. Lies Janssen-Hanssen vw.
naamfeest; vr. de leden en overleden leden van de Zangvereniging Eendracht;
11:30 uur Fanfare St. Elisabeth zeswekend. Annet Knoben-Habets; zeswekend. Jack
Heinen; zeswekend. Sjaak Smeets; Nicolaas en Victorine Swelsen-Horstermans;
Jo en Annie Franssen-Janssen; jrdst. Mia Senden-Reinartz, tevens vr. Harrie
Senden; ouders Linssen-Wetzels; ouders Knebel-Frehen; jrdst. Claus Schmitz;
Herman Ringens (60-jarig huwelijk); 1ste jrdst. Wiel Eijdems (st); jrdst. Jacob
Heinen (st); fam. Andreas Köster-Römkens (st); Wim en Maria van den Dikkenberg-Frijns; Mia Rosenboom-van Dijk en overl. zoons; Lenie Hageman-Gronenschild (verj.), tevens vr. Jo Hageman; leden en overl. leden Fanfare Elisabeth;
14:00 uur H. Doopsel Laurence Wit, Grensstraat en Mika Bouwman, Fijnaart

A’bosch

15:00 uur H. Doopsel Job en Lotte van de Berg, Dassenhoorn

Maandag

21 nov.

Dinsdag

OPDRACHT VAN DE HEILIGE MAAGD MARIA IN DE TEMPEL
19:00 uur vr. Mia Leemans-van Alst, tevens vr. Tiny Leemans-Boijmans en wederz.
ouders; vr. Hein Jacobs; als jrdst. vr. Jozef Rothkrantz, tevens vr. Triena
Rothkrantz-Meulenberg, ouders Meulenberg-Gillissen en Johan en Thea
Meulenberg (st); vr. Paula Urlings en overl. familie;
22 nov.
H. CECILIA, MAAGD EN MARTELARES – 09.30 uur H. Mis Heereveld

Woensdag

23 nov.

Waubach

Waubach

H. COLUMBANUS, ABT
19:00 uur vr. Sjef en Tinie Haan-Lutgens en wederz. ouders (st); vr. Gertie ReinartzLogister en Johan Reinartz vw. verjaardag; vr. Juup Erkens; vr. Corrie
Sijstermans-van Hout; vr. Mia Plum (D); vr. overl. dochter en kleindochter; vr.
ouders Scholle-Scholtes (st); vr. Herman Lentz vw. verjaardag; vr. een goede
gemoedsrust; vr. ouders Simons-Niehsen, kinderen en kleinkinderen;
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Donderdag 24 nov.
A’bosch
Vrijdag
Waubach
Waubach
Zaterdag
A’bosch

Zondag
Waubach
Rimburg

Waubach

Waubach

HH. ANDREAS DUNG-LAC EN GEZELLEN, MARTELAREN VAN VIETNAM
19:00 uur Oud. Gärtener-Wolters (st); Ton Strolenberg vw. buurt; Martin Schormans (st);
25 nov.
H. CATHARINA VAN ALEXANDRIE, MAAGD EN MARTELARES

14:15 uur Pl. Huwelijksmis vr. Sylvia Kleikers en Rob Moonen
19:00 uur vr. fam. Peter Dionysius Dortants en fam. Jungen; vr. Arthur Willems vw. de
buurt; vr. echtpaar Hubert Smeets en Elisabeth Mols (st);
26 nov.
18:00 uur Gemengd Koor St. Jan (gezinsmis waarbij zegening van de adventskransen)
uit dankbaarheid bgv 40-jarig huwelijk; 1ste jrdst. Joep Jacobs; Peter Jozef Jeurissen en Anna Paulus (st); oud. Heerings-Klucken (st); Sjef Gielkens vw. verj.;
Werner Abel vw. verj.; overledenen fam. de Lang-Reumkens; Frits Scholtz;
Nicola Claessen; jrdst. Dick Vissers; leden en overl. leden Gemengd Koor St. Jan
27 nov.
EERSTE ZONDAG VAN DE ADVENT
08:30 uur Gregoriaans vr. echtpaar Gerard en Agnes Berns-Hall en dochter Anna (st);
10:00 uur Volkszang als zeswekendienst vr. Leo Verhaeg; vr. ouders Verhagen-Conaert;
vr. Anna en Catharina Douven (st); vr. Frans Schurer (st); vr. Jan Janssen (st);
als jrdst. vr. Jozef Eijgelshoven; vr. een overledene (V); vr. Alphons Kallen;
11:30 uur Par. Dameskoor 1ste jrdst. Tielke Gossen; jrdst. Sterre van Diemen; oud. Jo en
Anette Knoben-Habets; Eduard Machiels; Mia Plum (verj.); Juup en Fien Offermans-Meijs (st); jrdst. oud. Martin Zeptner en Greetje Zeptner-de Jong (st);
Annie Kleinjans-Van Dee vw. verj., tevens Wiel Kleinjans; Ger Wijshijer; jrdst.
Gerrie Prevo-Quaedvlieg (st); jrdst. oud. Bisschops-Willems (st); jrdst. Jozef
Eggen (st); Harry Haan vw. collectanten; jrdst. Sjef Janssen en oud. van den
Heuvel-Cerjak; oud. Andreas en Elisabeth Rademacher-Kuijpers; Johan Eggen;
14:00 uur H. Doopsel Marjolein Abel, Reeweg en Suzanne Zeptner, H. R. Holststraat

Waubach

15:00 uur H. Doopsel Floyd Simons, Rector Ter Meerstraat en Noud Suylen, Kerkstraat

Maandag

28 nov.

Dinsdag

Z. ZUSTER MARIA HELENA STOLLENWERK, MAAGD
19:00 uur vr. Mia Leemans-van Alst, tevens vr. Tiny Leemans-Boijmans en wederz.
ouders; vr. Lou Kremer vw. de flat Terwaerderveldje, tevens vr. de bewoners en
overleden bewoners; vr. Paula Urlings en overl. familie; vr. Hein Römkens;
29 nov.
09.30 uur H. Mis Heereveld

Woensdag

30 nov.

Waubach

H. ANDREAS, APOSTEL
08:00 uur Morgengebed waarna uitstelling van het H. Sacrament en aanbidding
Waubach
19:00 uur als jrdst. vr. ouders Huth-Vincken; vr.Hubert Huntjens en Mia Huntjens-Simons;
vr. Mia Muris-Reijnebeau; als jrdst. vr.Anneke Lenzen (st); vr. Andrė Römkens
vw. naamfeest (st);vr. Corrie Sijstermans-van Hout; vr. Lei Dörenberg; vr. fam.
Andreas Köster-Römkens (st);
Donderdag 1 dec.
Waubach

A’bosch

19:00 uur vr. de zieken en stervenden; vr. de weldoeners van onze parochie;

Vrijdag

2 dec.

Waubach

19:00 uur vr.Martin en Maria Dortants-Jungen en schoonzoon Zef (st); ouders DeféscheRinkens en dochter Bertine (st); tot eerherstel; Maria Loyen vw. verj. (st);
overl. van de fam. Senden en fam. Reinartz; Mathieu Frings vw. verjaardag;
3 dec.
H. FRANCISCUS XAVERIUS, PRIESTER

Zaterdag
A’bosch

18:00 uur Volkszang vr. fam. Offermans-Krisp (st); vr. hen die offerden;

Zondag

4 dec.

Waubach
Rimburg
Waubach

Maandag
Waubach

TWEEDE ZONDAG VAN DE ADVENT
08:30 uur Gregoriaans vr. een overledene (SW); als jrdst. vr. ouders Plum-Pauly (st);
10:00 uur Gregoriaans als 1ste jrdst. vr. Joep Kaczmarek; vr. Balt Bastiaens; vr. Pastoor
Joseph Gillissen (st); vr. Mathias Hubert Dohmen en Theresia Thelen (st);
11:30 uur Volkszang als jrdst. vr. Jean Meiser(st); vr. ouders Wiel en Wies ReinartzSouren; vr. Anneke Verduin-Theunissen vw. trouwdag; vr. André Fijnaut; vr.
Frans Vaessen (st); als jrdst. vr. Piet van Trigt; als jrdst. vr. Bertha GerardsGoffin, tevens vr. Sjef Gerards (st); als jrdst. vr. Leo Prevo (st);
5 dec.

Dinsdag

19:00 uur vr. ouders Coen en Anni Boijmans-Speetjens (st); vr. Pater Nicolaas Führen; vr.
Mia Leemans-van Alst, tevens vr. Tiny Leemans-Boijmans en wederz. ouders;
vr. ouders Logister-Claessens; vr. Paula Urlings en overl. familie; vr. fam.
VanderBroeck-Schobben (st); vr. overl. fam. Hagenaars;
6 dec.
H. NICOLAAS, BISSCHOP – 09.30 uur H. Mis Heereveld

Woensdag

7 dec.

H. AMBROSIUS, BISSCHOP EN KERKLERAAR
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Waubach

19:00 uur vr. Leny Scheeren-Janssen en dochters Jes en Rini; vr. ouders Goebert-Scholle
vw. verjaardag; vr. ouders van Dijk-Heijen vw. verjaardag; vr. Corrie
Sijstermans-van Hout; vr. ouders Suylen-Simons, zoon Huub en schoondochter
Marianne; vr. Hub Märker (st); als jrdst. vr. fam. Willem Ubben-Gärtener (st);
Donderdag 8 dec.
HOOGFEEST ONBEVLEKTE ONTVANGENIS VAN DE HEILIGE MAAGD MARIA
A’bosch

19:00 uur Gregoriaans vr. Jozef Putmans vw. verjaardag; vr. Maria Loyen (st);

Vrijdag

9 dec.

Waubach

19:00 uur vr. Frans en Anny Milchers-Reumkens (st); als jrdst. vr. René Wiggemans;

Zaterdag

10 dec.

A’bosch

18:00 uur Volkszang zeswekend. Christina Kϋlter; zeswekend. Piet Jaspers; Frits Scholtz;
Ger Wijshijer; echtp. Krippner-Heller (st); Dorine en Ernestine Bemelmans (st);
11 dec.
DERDE ZONDAG VAN DE ADVENT - ZONDAG “GAUDETE”

Zondag
Waubach

Rimburg

08:30 uur Gregoriaans vr. Hein Römkens; vr. de overl. priesters van onze parochie;
10:00 uur Gregoriaans als zeswekendienst vr. Marjo Montis-Baartmans; vr. de leden en
overleden leden van de Imkersvereniging St. Ambrosius Landgraaf; vr. ouders
Hanssen-Cremer;vr. echtpaar Damrow-Maessen(st);vr. Mien Kaufholz-Hanssen;
11:30 uur Par. Dameskoor Sjef en Tinie Haan-Lutgens en wederz. oud. (st); Annie Knoben-Neelis; Marianne Mertens-Talacko; Ton Strolenberg; jrdst. Hub Mulders, tevens Gretha Mulders-Op het Broek (st); jrdst. Jozef Dautzenberg, tev. Maria
Dautzenberg-Romkens (st); overl. oud. Johan en Lien Snijders-Ehlert en Agnes
Snijders-Dohmen; Trees Kuster; Jack Heinen (buurt Groenstraat en Hoaf); Anna
Smeets-Eppels (verj); oud. Görtzen-Borjans; jrdst. oud. Dautzenberg-Pauli; Jan
Smeets; jrdst Lei Bisschops (st); jrdst Ger Jacobs (st); jrdst. Henk Samson (st);
14:00 uur H. Doopsel Lieke en Veerle Ekhart, Europaweg-Noord

Maandag

12 dec.

Rimburg

Waubach

Dinsdag

H. MAAGD MARIA VAN GUADALUPE
19:00 uur Arthur Willems vw. buurt; Mia Leemans-van Alst, Tiny Leemans-Boijmans en
wederz. oud.; Jacob Heinen vw. verjaardag (st); Lou Kremer vw. flat Terwaerderveldje, tev. vr. bewoners en overl. bewoners; Paula Urlings en overl. fam.;
13 dec.
H. LUCIA, MAAGD EN MARTELARES – 09.30 uur H. Mis Heereveld

Woensdag

14 dec.

Waubach

H. JOHANNES VAN HET KRUIS, PRIESTER EN KERKLERAAR
19:00 uur oud. Lutgens-Jacobs; Corrie Sijstermans-van Hout; ouders Vaessen-Reumkens;
Donderdag 15 dec.
Waubach
A’bosch
Vrijdag
Waubach
Zaterdag
A’bosch

Zondag
Waubach
Rimburg

Waubach

19:00 uur vr. ouders Gärtener-Wolters (st); vr. vrede en rechtvaardigheid in de wereld;
16 dec.
19:00 uur vr. Martin en Maria Dortants-Jungen en schoonzoon Zef (st); vr. de leden en
overleden leden van Zij-Actief L’graaf m.n. vr. Annie Knoben en Treeske Kuster;
17 dec.
18:00 uur Koor ’72 (bgv St. Rochus-jubileumjaar) zeswekend. Carolina Classen-Willems,
Joseph Classen (verj.); zeswekend. Johan Schulteis; jrdst. Henk Wilbrink,
tevens vr. Bertha Wilbrink-Ringens; Wim en Maria van den Dikkenberg-Frijns;
vr. Frans Frehen en Mia Frehen-Nievelstein vw. verjaardag; vr. Piet van den
Oever vw. verjaardag; vr. Jo Hageman vw. verjaardag, tevens vr. Lenie
Hageman-Gronenschild; vr. Joseph en Hubertina Roex (st); vr. ouders BisschoffLuigjes; vr. de leden en overleden leden van Koor ’72 en St. Rochus;
18 dec.
VIERDE ZONDAG VAN DE ADVENT
08:30 uur Gregoriaans vr. de weldoeners van onze parochie; vr. roepingen;
10:00 uur Gregoriaans vr. ouders Hubert Ploemen en Maria Borghans en familie; vr.
Joseph Wetzels en echtgenote en dochter Annie (st); vr. Johan Peter Hubert
Boymans (st); als jrdst. vr. Alois Mennis en Zuster Sulina;
11:30 uur Kon. Fanfare Eendracht zeswekend. Elvira Hoekstra; jrdst. Johan Reinartz;
jrdst. Co Wennekes (st); oud. Knebel-Frehen; jrdst. oud. Heijnsdijk-Janssen;
Johan Wienen (verj.); jrdst. oud. Zef en Billa Mertens-Jacobs (st); jrdst. oud.
Dassen-Vossen, tev. dochter Tiny (st); leden & overl. leden Fanfare Eendracht;

Het volgend parochieblad verschijnt op 16 december en wel voor de periode tot 13
januari 2006. Misintenties kunt u inleveren tot uiterlijk
DONDERDAG 8 december, liefst middels een briefje in de brievenbus van de
pastorie (Kerkberg 7) of achter in de kerk Rimburg.
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