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
Rekeningnummer Missiecomité
Landgraaf 15.17.00.303
Voor € 300 per jaar kan er een
priesterstudent in een missieland
worden geadopteerd.

www.rk-ubachoverworms.nl

‘t Kirkebledje

H. Bernadette
Abdissenbosch
H. Joseph
Waubach-Groenstraat
H. Drievuldigheid
Rimburg
H. Theresia & Don Bosco
Lauradorp
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De advent is een stille tijd, een tijd van
verwachting, van hoop, vertrouwen, van
nieuw leven. Het hart vraagt om warmte en milde
hoop en veel vertrouwen in morgen, in het leven,
in de mens. Kent ieder mensenleven en heel de
mensengeschiedenis niet herhaaldelijk zo’n tijd? ’n
Tijd van heel sterk verlangen naar bevrijding en
geluk, naar heelwording en volkomenheid?
Spontaan kijken we verlangend uit naar iemand die
glimlacht en warmte biedt, die hoop geeft en
bevrijding brengt. Er moet toch Iemand zijn die zo
van ons allemaal houdt, dat Hij zichzelf helemaal
aan ons geeft en ons bevrijdt van angst en
wanhoop, en ons door alles heen gelukkig maakt.
Iemand die we in het diepst van ons hart mogen
noemen: onze God en Koning. Iemand die in onze
geschiedenis van gebrokenheid en onmacht komt
en tot ieder van ons zegt dat er verlossing is en
nieuwe toekomst. Iemand tot wie we bidden kunnen ‘blijf ons nabij,
want wij kunnen niet echt leven zonder U’. Voor ons, als gelovige
mensen, is God in zo Iemand tot ons gekomen met kerstmis: Jezus
van Nazareth, mens als wij, God als Hij. Voor wie Hem ontmoet en
zijn weg gaat wordt het mogelijk te zeggen: mijn Heer en mijn God.
Dat God weer mens kan worden in mijn en uw leven, en door ons
heen aanwezig en werkzaam kan zijn in deze wereld. Dat wens ik u
toe.. en dan wordt het vanzelf een oprecht en eerlijk “Zalig Kerstmis”!

Kerstmis 2005
Kerstavond
17.00 uur A’bosch
Peuter- en Kleuterviering Jeugdkoor Abdissenbosch
alleen bedoeld voor
peuters, kleuters en hun
ouders (géén H. Mis!)
17.00 uur Rimburg
Vroege Kerstavondmis –
Zangvereniging Eendracht
19.00 uur Waubach
Gezinsmis – Gemengd
Koor Don Bosco & The
Young Singers
21.00 uur A’bosch
Vroege nachtmis –
Gemengd Koor St. Jan
23.00 uur Waubach
Late nachtmis – Damesen Herenkoor (rondom de
kerk Fanfare Eendracht)

Eerste Kerstdag 25 december
10.00 Heereveld Zangver. St. Rochus
10.30 uur Waubach – Landgraafs
Mannenkoor St. Joseph
14.30-16.30 uur Waubach:
kerststalbezoek en kinderzegen voor
alle dopelingen van ons cluster
Tweede Kerstdag 26 december
10.00 uur Rimburg – Fanfare Victoria
11.30 uur A’bosch Jeugdkoor A’bosch
Kerstoctaaf 27 t/m 30 december:
om 9.00 uur H. Mis te Waubach
Oudjaarsavond 31 december
18.00 uur A’bosch – Fanfare A’bosch
Nieuwjaarsdag 1 januari
10.00 uur Rimburg-Gregoriaans
10.30 uur Waubach-Volkszang
Na beide H. Missen nieuwjaarsontmoeting in D’r Eck Rimburg en
op de pastorie Waubach. Welkom!

Welkom!

Past. E. Smeets

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 over het
algemeen goed kennen. Er werd op zinvolle wijze van gedachten gewisseld over wat geloof en
kerk kunnen betekenen in jonge gezinnen.
Doopzondag
Kerk
Bijeenkomst
Ook de doopvieringen zelf blijken niets te
15 januari
Waubach
4 januari
lijden onder de ‘gezamenlijkheid’: doordat er
22 januari
Abdissenbosch 4 januari
meer mensen zijn heeft men meer het gevoel
Waubach
4 januari
te behoren tot een grotere en levende 5 februari
Waubach
1 maart
parochie-gemeenschap. En dat laatste is en 5 maart
2
april
Abdissenbosch
1
maart
blijft een wezenlijk aspect van ons samen16
april
Lauradorp
5
april
kerk-zijn. Fijn! Voor parochianen uit Rimburg
7
mei
Waubach
3
mei
wordt in overleg een datum gekozen, zoals tot
Lauradorp
3 mei
nu toe gebruikelijk is. Ook zij nemen deel aan 14 mei
2
juli
Abdissenbosch
28
juni
de gezamenlijke bijeenkomst vooraf.

Eerste heilige communie ’06 ‘Nooit alleen!’
Presentatieviering zaterdag 11 februari 2006 om 18.00 uur in Abdissenbosch (De
Wegwijzer), zaterdag 18 februari 18.00 uur in Abdissenbosch (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). De Speurneus en De Wegwijzer waren eerst
gezamenlijk gepland op 11 februari, maar omwille van het te verwachten aantal
kerkgangers zijn deze presentatievieringen over twee zaterdagen verdeeld!
Boeteviering do. 18 mei 16.00 uur te Abdissenbosch en ma. 22 mei 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
Oudercatechese Om ook de ouders de kans te geven het werkboek van de kinderen mee te
volgen en meer te horen over kerk en geloof, alsook om met elkaar van gedachten te wisselen
over de betekenis van de eerste heilige communie zijn er ook in het zomersemester een tweetal
avonden gepland: op 30 maart (Goede Week & Pasen) en 11 mei (kerkgebouw en eucharistie).

H. Vormsel
Hulpbisschop mgr. E. De Jong zal in het voorjaar twee maal naar ons toekomen voor
het toedienen van het H. Sacrament van het Vormsel: op vrijdag 12 mei in
Abdissenbosch en op woensdag 14 juni in Lauradorp. Die laatste datum - een
woensdag - is wellicht wat vreemd. Daar de groep van BS An d’r Put te Waubach
slechts klein is, is besloten - op jaarlijks verzoek van het bisdom - deze groep
vormelingen te laten samen gaan met anderen uit hetzelfde parochiecluster. Een
gezamenlijke viering te Lauradorp ligt voor de hand. Vanuit de parochie zijn we er van
uit gegaan dat dan ook de oorspronkelijk geplande datum van Lauradorp - 19 mei –
doorgang zou kunnen vinden. Het blijkt nu helaas zo te zijn dat dit ook de dag is
geworden van de schoololympiade. Een combinatie van deze twee activiteiten op dezelfde dag,
is wellicht voor beide evenementen niet bevorderlijk. Daarom zijn we op zoek gegaan naar een
nieuwe datum, waarop zowel de scholen, alsook de hulpbisschop nog in de gelegenheid waren.
U zult begrijpen dat dit vanwege drukke agenda’s niet gemakkelijk is geweest! Uiteindelijk is de
keuze gevallen op woensdag 14 juni om 19.00 uur te Lauradorp. Gevoelsmatig is een door-deweekse dag misschien niet zo voor de hand liggend. Anderzijds blijkt het steeds moeilijker te
worden mensen bij elkaar te krijgen in het weekend. We mogen uiteindelijk in deze viering de
nodige kansen zien voor een uitstekende ‘sfeer’ of ‘Geest’: de hulpbisschop ‘doet het goed’ bij
jongeren, we kunnen krachten bundelen om er echt iets bijzonders van te maken en we brengen
binnen Ubach over Worms de nodige jonge mensen samen (An d’r Put 9, Speurneus 22, Bei de
Ling 15). Hoe e.e.a. trouwens in de komende jaren gestalte gaat krijgen is afhankelijk van zowel
de toekomst van de kerkgebouwen alsook van de omvang van de groepen 8. Na Nieuwjaar
zullen de concrete voorbereidingen getroffen worden.

Gedoopt
20-11: Laurence Wit, Mika
Bouwman, Job en Lotte van de Berg.
27-11: Marjolein Abel, Suzanne Zeptner, Floyd
Simons en Noud Suylen.
11-12: Lieke en Veerle Ekhart.
‘Heer Jezus, U bent met kerstmis naar ons toe
gekomen. Zoals alle kinderen hebt U zich
toevertrouwd aan de zorg van uw ouders. Wij
danken U voor het wondere geschenk van het
leven, en vragen U: laat ons naar het voorbeeld
van Maria en Jozef alles doen wat het geluk van
deze kinderen waarlijk kan dienen’.

Overledenen
08-11: Harry Hunter,
Nieuwenhagerstraat, 69 jaar
16-11: Roos Logister-Eggen,
Europaweg-Zuid, 75 jaar
21-11: Ida Habets-Mink, Wolfsmelk, 64 jaar
01-12: Hub Smeets, Maastrichterlaan, 76 jaar
06-12: Jo Ritterbeks, Steenenkruisweg, 58 jaar
‘Heer, U bent mens geworden opdat wij mensen
zouden delen in uw goddelijk leven. Maak het nu
waar voor hen die wij aan U hebben afgestaan…’

Diakonale zorg
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. Wie is bereid om voor
een gehandicapte (rolstoelgebonden) parochiaan
ongeveer 1 x per week wat kleine boodschappen
te doen? Neem s.v.p. kontakt op met de diaken.

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

Kirkeklatsch
▪ Zijn alle leden op 8 januari weer present in het
MFC bij het Nieuwjaarsmatinee van d’r Ouwe Hap
na de ‘traditionele’ H. Mis van 11:30 uur? ▪ Een
goed bericht voor onze oudjes: Welsun is sinds
enkele maanden gestart met het project
Administratieve Ondersteuning. Hebben ouderen
moeite om hun binnenkomende post te ordenen
en/of hulp nodig met het invullen dan kan hierbij
worden geadviseerd. Voor informatie: Welsun,
Mevr. Els Buysen, tel. 5323636. ▪ En er zijn
(nog) kerstbomen te koop, met en zonder kluit,
vers uit eigen teelt, vanaf € 7,50: Apollolaan 45
Nieuwenhagen tel. 5310392. ▪ Na ’t Kelderke
heeft ook de tienergroep te Rimburg ze bruin
gebakken…
bij
de
mensen
die
de
ziekencommunie
ontvangen
werden
grote
zelfgebakken speculaaspoppen afgegeven.

DE 7 SACRAMENTEN
HET GEWIJDE AMBT
De bedoeling van de kerk is om de opdracht
en zending van Jezus voort te zetten. Het
gaat om het Rijk van God te verkondigen en
om het nabij te brengen. In die zin hebben
alle gelovigen een zending en daarom
spreekt de kerk van het ‘algemeen
priesterschap’. Wij willen ons als gelovigen
allemaal verantwoordelijk voelen om deze
aarde bewoonbaar te maken. In de
organisatie van de kerk kennen we ook een
opdracht die aan mensen gegeven wordt en
die gaat gepaard met een wijding. We
kennen de bisschop, de priester en de
diaken. De ontwikkeling en betekenis van
deze ambten in de kerk zijn de afgelopen 20
eeuwen heel verschillend geweest. In deze
tijd legt de kerk de nadruk op het
‘dienstwerk’ van de ambtsdrager. Gewijde
ambtsdragers krijgen een zending om mens
en kerk te dienen door verkondiging,
eredienst,
zielzorg
en
diaconie.
Vier
belangrijke elementen bepalen het belang
van de ambtsdrager. Op de eerste plaats
moet er sprake zijn van een roeping, een
charisma. Een persoonlijk gegrepen zijn
door de Boodschap van Jezus Christus; een
innerlijke overtuiging dat God jou nodig
heeft en jij je talenten in wilt zetten voor
mens en wereld. Ten tweede: wie het
dienstwerk van de kerk wil doen, moet ook
over een zekere deskundigheid beschikken.
Er is scholing en verdieping nodig om alle
taken op een goede en verantwoorde wijze
te doen. Drie: door handoplegging word je
door de bisschop gewijd tot diaken of
priester en zo word je in het ambt
opgenomen. Tenslotte: de aanvaarding.
Waar je als ambtsdrager komt te werken
moet je ook door de mensen voor wie je
werkt aanvaard worden. Door luisteren,
medeleven, hulp in woord en daad komt je
werk en je roeping pas goed tot zijn recht.
Bij deze elementen staat niet het celibaat
vermeld. Toch is dat voor priesters en
bisschoppen een voorwaarde om gewijd te
kunnen worden. Alleen gehuwde mannen
kunnen diaken gewijd worden en zijn dan
ook ambtsdragers in de kerk.
Steeds vaker zien we in onze tijd dat in een
parochie door veel mensen in saamhorigheid
het ‘dienstwerk’ wordt verricht. De vele
vrijwillig(st)ers die ook hun talenten inzetten
om de opdracht en zending van de kerk
waar te maken. Daarom zegt de apostel
Paulus: "Er zijn vele gaven, er is één Geest."
De gewijde ambtsdrager staat dan, als de
leidinggevende, maar vooral als een
inspirerende
kracht
in
deze
levende
gemeenschap.
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Voortgang kerk Lauradorp
Na uitvoerig overleg en advies is onlangs besloten dat de kerk in de winterseizoenen gesloten
blijft en van Pasen tot Allerheiligen open zal zijn. Zo omzeilen we de extreem hoge kosten van
renovatie van de verwarmingsinstallatie en worden maandelijks de exorbitante stookkosten van
plusminus 850 euro (per maand!) bespaard. Mogelijk lukt het zo de begroting sluitend te
krijgen. Inmiddels hebben koren, lectoren en 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. Hetzelfde geldt trouwens voor
de collecte van de gezinsmis op kerstavond te Waubach, die eigenlijk te Lauradorp was gepland.

Voettocht Wittem
Ook in 2006 zal de traditionele voettocht naar Wittem gehouden worden en wel op 7 januari.
Het startpunt zal zijn om 05.30 uur ‘s morgens bij de kerk te Waubach. Van daaruit vertrekt
men richting Nieuwenhagen. De tocht zal zich dan naar Schaesberg begeven en om ongeveer
06.30 uur bij de Petrus-en-Pauluskerk aankomen. Via het Eikske zal de tocht verder gaan naar
Heerlerbaan. Vervolgens zal de tocht zich al slingerend door het mooie Mergelland richting
Wittem begeven waar we om ongeveer 09.20 uur hopen te arriveren. De Heilige Mis zal
beginnen om 09.30 uur. Deze heilige mis zal worden opgeluisterd door het Landgraafs
Mannenkoor St. Joseph. Na de H. Mis kan men zich naar een eetzaal in het klooster begeven
waar eten en drinken gekocht kan worden. Hier zal tevens de mogelijkheid bestaan om een
buskaartje te kopen voor de prijs van € 1,50 euro. De vertrektijd zal zijn rond 11.30 uur. De
prijs kunnen we dit jaar zo laag houden omdat we deze keer een sponsor hebben. Mensen die
eigen vervoer kunnen regelen moeten dit beslist doen want voor de bussen geldt ‘vol is vol’. Wij
willen u er ook nog eens een keer op wijzen dat het geheel een Voettocht, bezinningstocht
betreft en geen hardloopwedstrijd. Wij verzoeken u dan ook om hier rekening mee te houden en
u strikt aan de aanwijzingen van de politie en de medewerkers te houden. Er lopen immers ook
veel ouderen mee. Mensen die er een hardloopwedstrijd van willen maken kunnen beter niet
meelopen. Onderweg zal er ook weer bij de diverse kruisbeelden gebeden worden. Wij hopen
dat er weer veel mensen zullen deelnemen. Tot ziens op 7 Januari!
Stichting Voettocht Wittem - Meer informatie wordt verstrekt door Guido Vreuls, tel. 5320794

Nieuwe tarieven vanaf 1-1-2006
Omschrijving
H. Mis Weekdag
H. Mis Weekend
Jubileumdienst niet tijdens reguliere weekenddienst
Huwelijk (indien geen kerkbijdrage wordt betaald)
Uitvaart (indien geen kerkbijdrage wordt betaald)
Crematorium zonder een voorafgaande kerkdienst
Begeleiding crematorium / andere begraafplaats
Minimum kerkbijdrage op jaarbasis
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

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

De tarieven zijn
door de
kerkbesturen
overgenomen
van de
voorstellen
vanuit het
dekenaat
Heerlen.
Voor het cluster
zijn bovendien
onderstaande
nieuwe
kerkhoftarieven vastgesteld (geldt dus niet voor de
gemeentelijke begraafplaats 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!

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

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.
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Communie-uitreiken
Onlangs werden de lectoren en lectrices
– mensen uit ons midden die in het
verleden benaderd zijn om in de liturgie
Gods Woord te verkondigen door het
voordragen van de lezing en de voorbede
– gevraagd om als dat nodig is de
pastoor behulpzaam te zijn bij het
uitreiken van de H. Communie. Onder
hen zijn enkelen die destijds een
bisschoppelijke
aanstelling
hiervoor
hebben ontvangen. De anderen zullen
tijdens de eucharistieviering van de
pastoor de zegen ontvangen, zoals dat
hoort. Zeker in drukke diensten waar de
pastoor alleen is, eventueel bijgestaan
door de diaken, zijn de acolieten en
lectoren de eerst-aangewezenen deze
specifieke taak op zich te nemen. En ja…
het kan dus gebeuren dat u de
communie uitgereikt krijgt door… een
vrouw. Als pastoor heb ik toch eens diep
moeten zuchten toen ik vernam dat daar
inmiddels – anno 2005! - ook al weer
kritiek op is geweest! Pas maar op, voor
u het weet loopt zelfs de kerk nog op u
voor!
Past. E. Smeets

Vlonder
Een van de eerste ‘problemen’ waar
ik vorig jaar na mijn installatie mee
werd geconfronteerd, was de plaats
van de fanfares in de kerk van
Waubach. Van het priesterkoor
waren ze geweerd. Maar de vraag
was: waar dan wel, in Waubach?
Vóór het priesterkoor is al eens
geprobeerd, zowel met het gezicht
naar het altaar als naar de kerk. Ook
het transept was een optie, maar
geen van de alternatieven was
bevorderlijk, noch voor de fanfare,
noch voor een waardige viering van
de eredienst. Uiteindelijk is ervoor
gekozen een vlonder te laten

vervaardigen, waarop het altaar geschoven kan
worden (plusminus 3 meter kerk-inwaarts), zodat
zowel de bedienaren van de liturgie alsook de musici
‘met fatsoen’ kunnen aantreden. Dank aan de fa.
Houben Standbouw uit Eygelshoven voor het
vervaardigen en deels sponsoren van deze vlonder.
Pastoor E. Smeets

Contributie…?
Van verschillende kanten zijn er wat vragen gekomen
over de bijdrage door ouders voor de viering van de
eerste heilige communie van hun kind(eren). Vanuit
de kerk wordt er € 15 gevraagd. Waarom? Natuurlijk
is dit bedoeld als een bijdrage in de kosten die de
kerk maakt rond de communievieringen. In dit
bedrag zitten behalve het communiewerkboek ook
een gedeelte van de overige kosten van de
voorbereiding, waaronder de nodige kopieën en
lesmaterialen, alsook de kosten van de verschillende
ouderavonden. Zijn deze € 15 kostendekkend? Ja en
nee! De aantoonbare kosten zijn inderdaad gedekt,
maar je zou het ook anders kunnen bekijken…
Jaarlijks worden gezinnen gevraagd deel te nemen
aan de kerkbijdrage. Met deze kerkbijdrage kan de
kerk – die haar inkomsten voor het overgrote deel uit
giften genereert – haar begroting sluitend krijgen:
personeelskosten, onderhoud en exploitatie alsook de
kosten van pastorale activiteiten en catechese op
school en op ouderavonden worden hieruit betaald.
Elders in dit blad leest u zowel hoe die tarieven
vastgelegd zijn, alsook voor welke financiele
problemen een kerkgebouw of parochie zich gesteld
kan zien! Je zou kunnen zeggen: voor het jaar waarin
de kinderen de eerste heilige communie ontvangen
en dus intensie(f)(ver) deelnemen aan het parochiele
leven rondom de kerk, wordt aan het betreffende
gezin een bijdrage gevraagd. Zo betalen ze middels
deze ‘contributie’ samen met de andere parochianen
mee aan het in stand houden van kerk en parochie.
Of je in de toekomst zou moeten zeggen dat die
bijdrage niet gevraagd wordt van die gezinnen die
aan de kerkbijdrage deelnemen, daar is wellicht wat
van te zeggen. Op de gezamenlijke ouderavond voor
de Eerste H. Communie zullen we e.e.a. toelichten.

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

16 dec.

Waubach

19:00 uur vr. Martin en Maria Dortants-Jungen en schoonzoon Zef (st); vr. de leden en
overleden leden van ZijActief L’graaf m.n. vr. Annie Knoben en Treeske Kuster;
17 dec.

Zaterdag
A’bosch

18:00 uur Koor ’72 (bgv het St. Rochus-jubileumjaar) als zeswekendienst vr. Carolina
Classen-Willems, tevens vr. Joseph Classen vw. verjaardag; als zeswekendienst
vr. Johan Schulteis; als jrdst. vr. Henk Wilbrink, tevens vr. Bertha WilbrinkRingens; vr. 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 Bisschoff-Luigjes; als jrdst. vr. ouders
Eppels-Heinrichs; als jrdst. vr. Zef en Lena Velraeds-Janssen; vr. Nico en Jos
Aretz; vr. de leden en overleden leden van Koor ’72 en St. Rochus;

Zondag
Waubach
Rimburg

Waubach

Maandag
Waubach

18 dec.

VIERDE ZONDAG VAN DE ADVENT
08:30 uur Gregoriaans vr. de weldoeners van onze parochie; vr. roepingen; vr. ouders
Hermans-Hanssen;
10:00 uur Gregoriaans oud. Hubert Ploemen en Maria Borghans en fam.; Joseph Wetzels,
echtgenote en dochter Annie (st); Johan Peter Hubert Boymans (st); jrdst. Alois
Mennis en Zuster Sulina; jrdst. Martien Joseph Beisman en Maria Josephina
Beisman-Wassen; Leen Vermeulen-Heuvelman en Toos v.d. Wardt-Vermeulen;
echtp. Johan Schroeder en Bernadien Borghans en oud. Gielgens-Gröls
11:30 uur Kon. Fanfare Eendracht zeswekendienst Elvira Hoekstra; jrdst. Johan
Reinartz; jrdst. Co Wennekes (st); oud. Knebel-Frehen; jrdst. ouders HeijnsdijkJanssen; Johan Wienen vw. verj.; jrdst. oud. Zef en Billa Mertens-Jacobs (st);
jrdst. oud. Dassen-Vossen, tevens vr. dochter Tiny (st); ouders Krol-Gossen;
ouders Frans en Marie Frehen-Römkens; jrdst. Trui van Ass-Huyskens, tevens
vr. Jozef van Ass; vr. Bern Abel; vr. de overl. leden van de Fanfare Eendracht;
19 dec.

Dinsdag

18:00 uur Boeteviering (als voorbereiding op het Hoogfeest van Kerstmis)
19:00 uur Mia Leemans-van Alst, tevens Tiny Leemans-Boijmans en wederz. ouders; Paula
Urlings en overl. familie; jrdst ouders Boymans-Clement en zoon Harry; vr. een
voorspoedige zwangerschap en een gezond achterkleinkind;
20 dec.
Heereveld 09.30 uur H. Mis

Woensdag

21 dec.

Waubach

Waubach

19:00 uur Lou Kremer vw. flat Terwaerderveldje, tevens vr. de bewoners en overleden
bewoners; vr. Mientje en Maria Simons; vr. Pierre Knoben vw. verjaardag; als
jrdst. vr. ouders Plum-Heinen, tevens vr. dochter Mia (st); vr. Juup Erkens;
Donderdag 22 dec.
A’bosch
A’bosch

18:00 uur Boeteviering (als voorbereiding op het Hoogfeest van Kerstmis)
19:00 uur vr. Mia Hinskens-Pauli;

Vrijdag

23 dec.

Waubach

19:00 uur vr. Hein Jacobs; vr. ouders van Dijk-Heijen; vr. Hein Römkens;
24 dec.
HEILIGE KERSTAVOND EN KERSTNACHT

Zaterdag
A’bosch
Rimburg

Waubach

A’bosch

Waubach

Zondag
Heereveld
Waubach

17:00 uur Peuter-en kleuterviering (dus geen eucharistie-of communieviering)
17:00 uur Zangver. Eendracht Mia Dortants-Hinskens; Jo Eijdems; Alphons en Joseph
Kallen; Miets Damrow; ouders Goebert-Scholle en ouders Kremer-Tissen; Cor
en Jeanne Koedam-van Zutphen; vr. overl. leden van de Zangver. Eendracht;
19:00 uur Gemengd Koor Don Bosco en The Young Singers Anneke Lenzen (st);
Anneke Verduin-Theunissen; oud. Boermans-van Balkum; Frits Scholtz; Ger
Wijshijer; Peter Lenzen (st); Jo Gerards (st); echtp. Wijnand en Anna HaanDautzenberg (st); Anita Heinen-Rutten vw. verj.; Jeanne Rinkens-Merks vw.
broers en zussen; oud. Gerard en Troutje Schurer-Plum vw. verj.; Cleo en opa
Wassen; Gretha Muys; Juup Erkens; overl. leden Gemengd Koor Don Bosco;
21:00 uur Gemengd Koor St. Jan Sjef Gielkens; oud. van Boekel-Lassauw; jrdst.
Adalbert Gorka, tevens vr. wederz. fam. Gorka-Verschooten; oud. DelahayeHanneman; Johan Schulteis; jrdst. Wiel Jansen en Bertha Jansen-Gielkens;
Harrie Smeets; Piet van den Hörk en overl. fam.; Mia Hanssen-Hubben en Annie
Jongen-Janssen, tevens vr. overl. fam. Pelsers; Sjef en Johanna BindelsHeuvelman, tevens vr. dochter Finy; Jaques Lafleur; Hein Vanovermeere; Mia
Bentz-Mroz; overl. leden van het Gemengd Koor St. Jan;
23:00 uur Par. Dames-en Herenkoor jrdst. Maria Thüs-Jurgens (st); oud. No en Bertha
Schiffers-Wolters; Mia Erps-Cremers; Jos Brull en Nico v.d. Bogaard; vr. de
overl. leden van het Dames-en Herenkoor;
25 dec.
HOOGFEEST VAN DE GEBOORTE VAN DE HEER
10:00 uur Zangver. Vriendenkring St. Rochus Pl. Hoogmis
10:30 uur Landgraafs Mannenkoor St. Joseph zeswekendienst Roos Logister-Eggen;
jrdst. Leo Jeurissen, tevens verj.; Juup en Fien Offermans-Meijs (st); oud. Jo en
Annette Knoben-Habets; May Jeurissen verj.; André Romkens (st); Jan
Evertsen; Eduard Machiels; overl. fam. Franssen en Janssen; Nellie SpeckTilmans (st); oud. Dautzenberg-Mevissen en zoon Hein; oud. Pelzer-Linssen en
kleindochter Mary-Ann; oud. Linssen-Wetzels; oud. Toonen-Wolters; oud. Sjeng
en Theresia Nievelstein-Becks (st); vr. een overledene (SW); Sjef Reumkens;
Zef Meijs (st); wederz. oud. Severens-v.d. Oever en zussen Tiny en Gerda;
Johan Eggen; Danny van Gestel en opa Wiel Smeijsters; Johanna SimonsJanssen; Sjir Moonen; Werner Abel (st); jrdst. oud. Hein en Annie Pelzer-
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Ratajczijk (st); echtp. Jacques en Maria Elisabeth Verstappen-Vreuls (st); Ad
Simons; Leo Spiertz; oud. Dijkstra-Theves; Wiel Logister; oud. DautzenbergZijlstra, tevens 1ste jrdst. dochter Elly; oud. Hein en Lies Schunken-Toenbreker
en zoon Sjef vw. fam. in Canada; Ton de Haan; Annie Janssen-Dieters; oud.
Johan en Zeefke Weerts-Cobben en overl. fam.; Annie en Wim van Elburg en
dochter Jolanda; Jacob Heinen, oud. en schoonoud., tevens Heinz ter Haar, Leo
Prevo en Jack Heinen; overl. leden Landgraafs Mannenkoor St. Joseph;
Maandag
Rimburg

A’bosch

Dinsdag

26 dec.

TWEEDE KERSTDAG-H. STEFANUS, EERSTE MARTELAAR
10:00 uur Fanfare Victoria oud. Verhagen-Conaert; Pierre Spaetgens; een overledene
(V); Harrie en Elisabeth Janssen-Houben en Mientje Janssen-Hanssen; oud.
Douven-Wetzels en Maria Janssen-Douven; Johan Peters, Elisabeth PetersBeckers, Anton Gielen en Catharina Gielen-Dautzenberg (st); Jan Janssen; jrdst.
Nellie Peters en Wiel Beckers; Frans Dohmen en Lies Janssen, tevens Andreas
Dohmen en Maria Thelen; overl. leden van de Fanfare Victoria;
11:30 uur Jeugdkoor A’bosch Mia Leemans-van Alst, Tiny Leemans-Boijmans en wederz.
oud.; Paula Urlings en overl. fam.; Arnold Dörenberg, Gertrud Cremers en
Herman en Pierre Dörenberg (st); echtp. Lenzen-Dörenberg (st); Cap Reulings;
overl. oud. Mauer-Stanneveld vw. kinderen, klein-en achterkleinkinderen,
tevens vr. zoon Herman; oud. Hinskens-Rutten (st); Trautje Speck (st); Maria
Loyen (st); Hubert Lenzen (st); Els Quaedvlieg vw. verj., tevens vr. André
Quaedvlieg; oud. Speck-Herbergs; Nellie Speck;
27 dec.
H. JOHANNES, APOSTEL EN EVANGELIST

Heereveld

09:30 uur Geen H. Mis !! (bij geen uitvaart: 9.00 uur Ochtendmis te Waubach)

Woensdag

28 dec.

H. ONNOZELE KINDEREN, MARTELAREN
09:00 uur vr. Hubert Huntjens en Mia Huntjens-Simons; vr. alle overl. kinderen uit onze
parochies; gevolgd door uitstelling van het H. Sacrament tot 18.00 uur.
Donderdag 29 dec.
H. THOMAS BECKET, BISSCHOP EN MARTELAAR
Waubach

Waubach

Waubach

09:00 uur vr. Trautje Speck (st);
30 dec.
FEEST VAN DE H. FAMILIE, JEZUS, MARIA, JOZEF
09:00 uur Sjef en Tinie Haan-Lutgens en wederz. oud. (st); Martin en Maria DortantsJungen en schoonzoon Zef; oud. Adams-Schuncken; Hans ter Haar;
16:00 uur Dankmis bgv een 50-jarig huwelijk

Zaterdag

31 dec.

Vrijdag
Waubach

A’bosch
Zondag
Rimburg
Waubach

Maandag
Waubach

H. SILVESTER, PAUS
18:00 uur Fanfare A’bosch overl. oud. Gossen-Simons, Bouwman-Eggen en fam. KrolGossen; Johan Schulteis; oud. Tummers-Cuijpers; Christel van Overveld;
1 jan.
NIEUWJAARSDAG 2006 HOOGFEEST VAN DE H. MARIA, MOEDER VAN GOD
10:00 uur Gregoriaans Sjef en Lies Haan-Habets, tevens Hub en Harrie Habets;
overledenen van fam. Boijmans-Gillissen (st); vr. vrede in de wereld;
10:30 uur Volkszang Pierre Spaetgens; Sjaak Smeets; Gretha Muys; oud. ReumkensDortants (st); jrdst. Jozef Nievelstein (st); Frans Vaessen (st); jrdst. Herman
Ringens; na de Mis informele Nieuwjaarsreceptie op de pastorie
2 jan.
H. BASILIUS DE GROTE EN GREGORIUS VAN NAZIANZE, KERKLERAREN

Dinsdag

19:00 uur Oud. Gehring-Senden, Jan Gehring en Miena Dirks-Gehring; Lou Kremer vw. flat
Terwaerderveldje, tev. vr. bewoners en overl. bewoners; Paula Urlings en fam.;
pater Nicolaas Fϋhren verj. (st); oud. Coen en Anni Boijmans-Speetjens (st);
3 jan.
Heereveld 09.30 uur H. Mis

Woensdag

4 jan.

Waubach

19:00 uur uit dankbaarheid bgv een 40-jarig huwelijk; vr. Juup Erkens; als jrdst. vr. Lenie
Gerards-Wintgens, tevens vr. Peter Jozef Gerards (st); vr. Sjef en Tinie HaanLutgens en wederz. ouders (st); vr. overl. ouders Cox-Boumen;
Donderdag 5 jan.
H. GERLACH, KLUIZENAAR/ ZALIGE PATER KAREL HOUBEN VAN SINT ANDRIES
A’bosch
Vrijdag
Waubach

Zaterdag
Waubach
A’bosch
Zondag

19:00 uur vr. een zalig sterfuur (st); vr. Ton Strolenberg vw. de buurt;
6 jan.
19:00 uur Leny Scheeren-Janssen en dochters Jes en Rini; Cap Reulings; overledenen fam.
Senden en fam. Reinartz; Martin en Maria Dortants-Jungen en schoonzoon Zef;
fam. Jos Crijns-Roex (st); oud. Defésche-Rinkens en dochter Bertine (st);
7 jan.
H. RAIMUNDUS VAN PENYAFORT, PRIESTER
05:30 uur Vertrek voettocht naar Wittem
18:00 uur Volkszang 1ste jrdst. Sjef Gielkens; jrdst. Henk Boon (st); Frits Scholtz; jrdst.
Jan Rutten;
8 jan.
HOOGFEEST VAN DE OPENBARING DES HEREN-DRIEKONINGEN
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Waubach
Rimburg
Waubach

Maandag
Waubach
Dinsdag
Woensdag

08:30 uur Gregoriaans Lisa Gielen-Smeets vw. verj.; Mia Erps-Cremers vw. verj.;
10:00 uur Gregoriaans overl. oud. Heuvelman-Hermsen; Leo Verhaeg; Balt Bastiaens;
Joseph Eijgelshoven;
11:30 uur Par. Dameskoor (en solist) zeswekend. Ida Habets-Mink; 1ste jrdst. Marianne
Mertens-Talacko; jrdst. Maria Jozefina Pelzer-Janssen; Ton Strolenberg; leden,
oud-leden en overleden leden van ‘d’r Ouwe Hap’; Bertha Wilbrink-Ringens;
Roos Logister-Eggen vw. buurt; oud. Vaessen-Reumkens (st); jrdst. Mathieu en
Els Nievelstein-Eydems; Peter Steins en overl. fam., tevens uit dankbaarheid;
jrdst. oud. Lutgens-Offermans en dochter Maria (st); overledenen fam. Franken
(st); jrdst. Maria Thonon-de Kock, tevens Sjeng Thonon; jrdst Jan Smeets;
9 jan.
DOOP VAN DE HEER
19:00 uur vr. Paula Urlings en overl. familie;
10 jan.
Heereveld 09.30 uur H. Mis
11 jan.

Waubach

19:00 uur vr. Lou Kremer vw. de flat Terwaerderveldje, tevens vr. de bewoners en
overleden bewoners; als jrdst. vr. Anna Erdle-Dautzenberg, tevens vr. Jozef
Erdle en zoon Gerard (st); als jrdst. vr. fam. Pauli-Dautzenberg-Zach (st);
Donderdag 12 jan.
A’bosch

19:00 uur vr. de weldoeners van onze parochie; vr. roepingen; t.e.v. de H.Bernadette

Vrijdag

13 jan.

Waubach
Zaterdag

H. HILARIUS, BISSCHOP EN KERKLERAAR
19:00 uur jrdst. Wiel Cremers; overl. fam. Cremers-Höppener (st); fam. Jos Crijns-Roex;
14 jan.
Z. PETRUS DONDERS, PRIESTER

A’bosch

18:00 uur Volkszang vr. Piet Jaspers; vr. Anna Stijfs-Caenen (st);

Zondag

15 jan.

Waubach
Rimburg
Waubach

TWEEDE ZONDAG DOOR HET JAAR - H. ARNOLD JANSSEN, PRIESTER
08:30 uur Gregoriaans vr. Sjef Reumkens, tevens vr. een bijzondere intentie;
10:00 uur Gregoriaans vr. Mien Kaufholz-Hanssen; vr. Joseph Zitzen (st); vr. Tinie PauliWindmuller (st); als jrdst. vr. ouders Dortants-Hinskens;
11:30 uur Koor ’72 (bgv hun afscheid) overl. oud. Johan en Lien Snijders-Ehlert en Agnes
Snijders-Dohmen; Pierre Spaetgens; oud. Peter en Anna Smeets-Eppels; jrdst.
Fer Scheeren, tevens verj.; Huub v.d. Borgh; oud. Pelzer-Linssen, kleindochter
Mary-Ann; oud. Linssen-Wetzels; Nicolaas en Victorine Swelsen-Horstermans
(st); Sjef en Tinie Haan-Lutgens en wederz. oud. (st); jrdst. oud. Hanzen-Peters
(st); jrdst. Annie Franken-Renneberg; echtp. Reumkens-Dortants;

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

Kerstconcert Abdissenbosch
Op zondag 18 december organiseren de muziekverenigingen uit Abdissenbosch weer een
Kerstconcert in De Residentie. Het is alweer voor de 10de keer dat een dergelijk concert wordt
gehouden. Iedereen is welkom! Dit Kerstconcert begint om 13.30 uur en de entree is gratis. Een
vrije gave ter dekking van de onkosten wordt op prijs gesteld. Bij binnenkomst wordt u gratis
koffie en kerstbrood aangeboden. Tevens zal in de pauze de kerstman zorgen voor een
versnapering voor de kinderen. Voor een divers en afwisselend repertoire zorgen die middag
Gemengd Koor St. Jan, o.l.v. de nieuwe dirigent Jo Huijts, het Jeugdkoor Abdissenbosch o.l.v.
Angèle Gubbels-van Wersch en de Fanfare Abdissenbosch o.l.v. Léon Wolfs. Als gastvereniging
zal optreden Fanfare Sint-Elisabeth Groenstraat onder leiding van Jos Kuijpers.

Het volgend parochieblad verschijnt op 13 januari en wel voor de periode tot 10
februari. Misintenties kunt u inleveren tot uiterlijk
DONDERDAG 5 januari, liefst middels een briefje in de brievenbus van de pastorie
(Kerkberg 7) of achter in de kerk Rimburg.
Proficiat EN VEEL DANK aan Gerda Engelen-Scheren vanwege haar 25jarig dirigentschap, waaronder een zevental jaren in Waubach bij het
Dameskoor en herhaaldelijk bij Gemengd Koor Don Bosco te Lauradorp!
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