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‘Dromen zijn bedrog!’ zeggen ze wel eens. En
toch, wie niet meer droomt, verliest alle spankracht naar de toekomst en
wordt snel oud. Mensen hunkeren naar toekomst. Gelovige mensen vinden
die toekomst in God zelf. En juist die God is in de advent op weg naar ons
hart! Dat Hij in ons binnenste, in ons hart komt wonen, daar kun je alleen
maar van dromen…! Alhoewel, de vier adventsfiguren die we elke week
ontmoeten wijzen ons de weg door het duister naar het licht: het licht dat in
de kerstnacht over ons zal stralen, de zon die dan opkomt en nimmer meer
zal ondergaan: Christus de Heer.
De grote profeet van het Oude Testament, Jesaja, zegt
ons: ‘Zeg aan het volk in angst en nood: wees niet
bedroefd maar houd moed, God uw Redder komt!’ Heer,
wij hebben niet altijd naar U geluisterd en hebben onze
dromen laten varen. Toch zijt en blijft Gij ons nabij.
Wees onze God, en laat ons uw eigen volk zijn!
Johannes de Doper wijst onophoudelijk naar de Heer
die nakende is en wordt niet moe ons toe te roepen: ‘Er
komt iemand die groter is dan ik. Ik ben het niet eens
waard zijn schoenveter los te maken. Hij zal u zijn Geest
schenken. Hij moet groter worden – u en ik kleiner.
Bereid u voor!’ De engel Gabriël, de goed-nieuws-bode
Gods, drukt Maria op het hart zich te verheugen, want
de Heer is nabij. In en door haar zal Jezus onder ons
komen wonen. En Maria zelf stemt in: ‘Mij geschiede,
Heer, naar uw woord!’
Maak het mee! Hoor het ze zeggen! Laat je raken!
Kom met ons dromen, waken en bidden! Week in week uit druipen
de teksten van de liturgie van hoop, moed, verlangen en vertrouwen!
Op zaterdag en zondag, maar op een heel bijzondere wijze ook in de
boeteviering op donderdag 21 december om 19.00 uur te Waubach.
Welkom! Laat de Heer ook in uw hart een licht ontsteken, en laat het groeien
naar Kerstmis toe! Ik wens u een zinvolle advent!
E. Smeets, pastoor

Adventskrans
Op zaterdag en zondag 2 & 3 december mag men de
adventskrans van thuis meebrengen naar de kerk om
die te laten zegenen, als teken van begin van de advent
2006. De misdienaars en nog vele andere kinderen
hebben in de voorbije week de nodige adventskransen
gemaakt, voor zichzelf, maar ook ter verkoop (om hun
kas te spekken!). Na de H. Missen zijn ze te koop!

Bruine kaarsen in Waubach
Doorgaans staan er mooie krijtwitte kaarsen op de altaren. Maar het
is een oud gebruik om in de advent en de vasten kaarsen van
ongewassen bijenwas te laten branden. Het is een roep om boete en
bekering: zoals de was eigenlijk eerst nog gewassen moet worden
om met Kerstmis en Pasen wit te stralen, zo ook wij in ons leven! In
Waubach hebben we dit zinvolle gebruik in ere hersteld.

Advent in markten en muziek…
Op zondag 3 december a.s. zal het damescomité van Fanfare Abdissenbosch
gemeenschapshuis de Residentie omtoveren tot een sfeervol tafereel: een
adventmarkt. U bent welkom van 10.00 tot 17.00 uur. Winkeliers zoals

Kick, Bij Fientje, Cadeaushop Bakker, Wereldwinkel, Kloesterzolderke, Drankenhandel Willems en
Shopetto zullen er aanwezig zijn, maar ook Mike-design, De Zorgboerderij en tal van handwerken knutselgroepjes. Het damescomité heeft lang geknutseld en zal kerststukjes, adventkransen,
kerstkaarten, bonbons, snoepzakjes voor de kinderen en tuindecoratie met vogelvoeder
aanbieden. Onder het genot van een drankje kunt u het gebak van eigen hand proeven terwijl
fanfare en Jeugdkoor Abdissenbosch sfeervolle kerstliederen ten gehore zullen brengen. Aan de
kinderen is natuurlijk ook gedacht, de kersttrein zal door de straten van Abdissenbosch tuffen en
bij de aankoop van een kaartje mag er gratis gegrabbeld worden. Het spannendste blijft de vraag
of de kerstbaby op tijd geboren zal worden die u dan kunt bewonderen in de kribbe van de
levende kerststal. Welkom op 3 december in de Residentie!

Orgel- en videoconcert Jo Louppen - 3 december te Rolduc
Zondag 3 december vindt in de Abdijkerk Rolduc de muzikale vertolking plaats van ‘La nativité
du Seigneur’ (de geboorte van de Heer) van Olivier Messiaen. Het 9-delig werk wordt door de
Kerkraadse organist Jo Louppen op een meesterlijke wijze vertolkt. Daarbij wordt de
klankexpressie kracht bijgezet door videobeelden van videokunstenares Diana Ramaekers. De
eigenzinnige stijl van Messiaen maakt het moeilijk om hem in een bepaalde categorie onder te
brengen, maar zijn muziek wordt door velen als erg confronterend ervaren. Des te meer een
uitdaging om dit concert ‘live’ mee te beleven. Een diep Christelijk geloof, kleuren en
vogelzang, alsmede zelf ontworpen toonreeksen en exotische ritmes zijn bepalend voor zijn
muzikale taal. In La Nativité komen naast de bekende figuren uit het kerstverhaal zoals
herders en wijzen, Maria en het kindje Jezus, ook nog andere diep religieuze thema’s aan de orde. De
eigenzinnige muzikale geest en taal van Messiaen, de prachtige kerk van Rolduc, de eigentijdse beeldende
kunst van Diana Ramaekers en de gloedvolle muzikale vertolking door Jo Louppen maken dit concert tot
een bijzondere gebeurtenis in de Limburgse muziekwereld. Aanvang van het concert 20.00 uur. Entree €
7,--. Reserveringen: v.roozen@home.nl of tel: 045 532 70 10. Info: www.orgelkring-kerkrade.com

Landgraaf Vocaal Ensemble – 9 december te Waubach
Op zaterdag 9 december 2006 om 20.00 uur zal het Landgraaf Vocaal Ensemble een kerstconcert geven in
de parochiekerk St.Jozef te Waubach. Het koor,dat onder leiding staat van Ron Hanssen, zal o.a. het
Magnificat van Sammartini uitvoeren. Medewerking wordt verleend door Jo Louppen (orgel) en een
Melodisch Slagwerk Ensemble van de Hogeschool voor Muziek te Thorn o.l.v. Jo Zinsen. Entree 8,50 EURO

GK Sint Jan Abdissenbosch – 10 december te Rolduc
Gemengd Koor St. Jan Abdissenbosch zal op zondag 10 december a.s. medewerking verlenen aan een
sfeervol Kerstconcert te Rolduc, in de zeer mooie Rococo-bibliotheek. Er zullen twee optredens zijn n.l. van
14.30 uur tot 15.00 uur en van 15.45 uur tot 16.15 uur. Welkom!

Op zondag 17 december organiseert Zangvereniging Eendracht de
13e editie op rij van haar tweejaarlijkse kerstconcert. Dit concert
begint om 19 uur in de Rimburgse parochiekerk. Zoals gebruikelijk
streeft Eendracht ernaar met dit concert, naast muzikaliteit en
sfeer, een boodschap mee te geven aan de toehoorders voor een
persoonlijke
beleving
en
viering
van
het
kerstfeest.
Zangvereniging Eendracht brengt, o.l.v. Jan Zaad en begeleid door
Esther Zaad, een keur van tijdloze liederen in kerstsfeer ten
gehore. Het Vocaal Ensemble ‘Virenze’ zal haar medewerking
verlenen aan dit concert. Dit ensemble verzorgt concerten in
diverse bezettingen bestaande uit enthousiaste vakmusici en stelt
zich ten doel vocale muziek uit alle stijlperioden op een zo boeiend
mogelijke manier te verkennen, te bestuderen en uit te voeren.
Virenze - bestaande uit de sopranen Veerle Henskens en Esther
Zaad, de alt Ine Widdershoven, de tenoren Tim Schulteis en Jos
Vanhommerig, en de bassen Guido Janssen en Jan Zaad - wordt
op harp begeleid door Josephine van Son. Zij zullen o.a. het
bekende ‘Ceremony of Carols’ van Benjamin Britten ten gehore
brengen. Dit kerstconcert is voor iedereen vrij toegankelijk, een
vrije bijdrage in de onkosten wordt bijzonder op prijs gesteld!

Nieuwjaarsconcert Harmonie Laura
Brassbandmuziek is in Limburg, in tegenstelling tot de harmonie- en fanfaremuziek, relatief onbekend.
Deze vorm van blaasmuziek geniet naast Noord-Nederland, vooral in Engeland, Zwitserland, België en
Noorwegen een grote belangstelling. Dit tekort aan belangstelling in de Limburgse blaasmuziektraditie
wordt binnenkort in ieder geval aangevuld door een optreden van de internationaal bekende Brass Band
Limburg. Op zondag 7 januari 2007 vindt in ‘D'r Sjtee Uul’ het traditionele nieuwjaarsconcert van Harmonie
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Laura plaats. Dit is tevens de eerste muzikale activiteit in het lustrumjaar van de
harmonie, want de "Laura" bestaat in 2007 60 jaar. Vanwege dat heuglijke feit, bieden
wij u een prachtig concert aan. Het programma varieert van bekende melodieën van
Johan Strauss tot de grootste hits uit de jaren '60. Als gastorkest treedt dit jaar de
internationaal bekende Brass Band Limburg voor het voetlicht. Zij hebben beloofd de
bezoekers te verrassen met een zeer afwisselend en publieksvriendelijk concert. Bent u
nieuwsgierig naar dit befaamde orkest, dan kunt u alvast kennis maken op
www.brassbandlimburg.nl. Voor informatie over Harmonie Laura kunt u terecht op
www.harmonielaura.com. Dit bijzondere concert vindt in tegenstelling tot andere jaren 's
middags plaats. De aanvang is om 14.00 uur en de zaal is reeds om 13.30 uur
geopend. Tevens wordt voor dit bijzondere nieuwjaarsconcert een bescheiden entree van
€ 2,- gevraagd. Kaarten zijn te reserveren bij secretaris Bart Smeets via  0655 -88 44
88 of per mail bjmsmeets@gmail.com. Reserveer dus tijdig uw kaarten, want de
verwachting is, dat het concert reeds vóór 7 januari uitverkocht is!

Kerstmis 2006
Kerstavond – zondag 24 december
17.00 uur A’bosch Peuter- en Kleuterviering - Jeugdkoor
A’bosch, alleen peuters, kleuters en hun ouders (géén H. Mis!)
17.00 uur Rimburg Vroege Kerstavondmis – Zangv. Eendracht
19.00 uur Waubach Gezinsmis GK Don Bosco & Young Singers
21.00 uur A’bosch Vroege nachtmis - Gemengd Koor St. Jan
23.00 uur Waubach Late nachtmis – L. Mannenkoor St. Joseph
Eerste Kerstdag – maandag 25 december
10.00 uur Heereveld Familiekoor La Liesse
10.00 uur Waubach Dames- en Herenkoor & Koperensemble
14.30-16.30 uur Waubach: kerststalbezoek en kinderzegen voor
alle kinderen, met name de dopelingen cluster van ‘05 & ’06.
Tweede Kerstdag – dinsdag 26 december
10.00 uur Rimburg – Fanfare Victoria
11.30 uur A’bosch Jeugdkoor A’bosch & Koperensemble
Kerstoctaaf 27 t/m 29 dec.: 9.00 uur H. Mis te Waubach
Zaterdag 30 december 18.00 uur A’bosch – Fanfare A’bosch
Oudjaarsdag 31 december: diensten als zondag!
Nieuwjaarsdag 1 januari 10.00 uur Rimburg-Gregoriaans
11.30 uur Waubach-Volkszang
In dit parochieblad zijn de misintenties t/m 2e Kerstdag
reeds opgenomen. Wilt u m.b.t. de Kerstdagen een H. Mis ( laten) verplaatsen, geef dit dan door
aan ons parochiekantoor en wel op werkdagen tusen 10:00 en 12:00 uur, dan komt een en
ander nog in het ‘Kerstnummer’!

Datum

Kerk

Bijeenkomst

H. Doopsel

14 januari

Waubach

do. 11 januari

28 januari

Waubach

do. 11 januari

18 februari

Waubach

do. 15 februari

U bent welkom op nevenstaande data. Ouders
worden op de voorafgaande bijeenkomst verwacht. In
principe worden telkens twee kinderen in één viering
gedoopt. Aanmelding via pastorie. In Rimburg
volgens afspraak.

Gedoopt
12-11: Luuk Gilissen, Hovenstraat
12-11: Jet Hanssen, Schoolstraat

Overleden

Vele kinderen zijn bang in het donker. Daarom
laten we ergens een klein lichtje branden. Zonder
licht kan geen mens leven. Zonder het veilige
gevoel dat licht je de weg wijst, kun je de
duisternis niet aan. De doopkaars is een teken
van Jezus Christus, het veilige Licht in jullie
leven. Laat met je ouders zijn licht stralen!

29-10: Ria Hermans-van Dijk, Heereveld, 79 jaar
10-11: Anneke Derks-Coenen, Dormig, 82 jaar
19-11: Betsie Schmeitz-Meijers, Pastoor Jos
Petersstraat, 62 jaar
23-11: Kevin van Hattum, Nieuwenhagerheidestraat, 23 jaar. Heer geef hen de eeuwige rust bij U!

Stille dag – Bezinningsdag
Net als vorig jaar willen we ook deze keer in de advent een ‘Stille dag’ houden. Je trekt je voor een dag
terug uit het drukke leven, om het stil te maken, en in die stilte God te ontmoeten. Je neemt je rust en tijd
om je leven te overdenken en vooral ook om er de boodschap van het evangelie overheen te leggen. In de
Advent vindt deze dag plaats op zaterdag 9 december van 9.00 uur tot 16.00 uur. We beginnen ’s
morgens met de eucharistie. In de middag wordt er een inleiding gehouden. Voor de rest nemen we de
stilte in acht. De dag is voor iedereen bedoeld die graag deze stilte in gebed opzoekt! De dag wordt
gehouden op Rolduc. Opgave bij pastoor Smeets. Voor een lunchpakket dient men zelf te zorgen.

3

Kerstretraite
Bij de ‘Blauwe zusters’ te Brunssum (Dorpsstraat 149) zal tussen kerstmis en oudjaar een korte retraite
gehouden worden voor mannen. De priesters van het Instituut van het Mensgeworden Woord die in
Brunssum werkzaam zijn, organiseren deze dagen en verzorgen de inleidingen. Vorig jaar waren er reeds
positieve ervaringen met een soortgelijke retraite voor vrouwen. De retraite vindt plaats vanaf dinsdag 26
december 20.00 uur t/m zaterdag 30 december ‘s middags. Er zullen vier meditaties per dag met
aansluitend half uur voor persoonlijke overweging zijn, plus een conferentie en de heilige Mis. Er wordt een
bijdrage van €100 gevraagd. Geïnteresseerden kunnen contact leggen via
telefoon 5642897 of per email: federicoceriani@ive.org.

Voettocht Wittem 2007
Ook in 2007 zullen wij weer de traditionele voettocht naar Wittem organiseren.
De tocht zal gehouden worden op 6 januari 2007, inmiddels voor de
drieëntwintigste keer. Startpunt zal zijn om 05.30 uur ‘s morgens bij de St.
Jozefkerk in Waubach. Van daaruit: Nieuwenhagen (06.00 uur bij het kruis
aan de Vaechshof), Schaesberg (06.30 uur bij de Petrus- & Pauluskerk), 06.40
uur kerk van het Eikse, dan naar de Heerlerbaan (rond 07.15 uur en 07.30 uur
ter hoogte van de watertoren). De Heilige Mis in Wittem zal beginnen om
09.30 uur. De bisschop van Roermond zal voorgaan in de H. Mis. Na de H. Mis zal iedereen die daar
belangstelling voor heeft naar een eetzaal in het klooster kunnen lopen waar iets te eten en te drinken
gekocht kan worden. Hier zal tevens (bij het bestuur van de Voettocht Wittem) de mogelijkheid bestaan
om een buskaartje te kopen voor de prijs van € 3,50 euro. De vertrektijd zal zijn om ongeveer 11.30 uur
richting Landgraaf. Voor de 2 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 zich strikt aan de aanwijzingen van de medewerkers te houden. Er lopen
ook veel ouderen mee en het is de bedoeling dat ook zij op een normale manier in Wittem aankomen.
Onderweg zal er ook weer bij de diverse kruisbeelden gebeden worden. Onze enige bron van inkomsten is
de collecte die gehouden wordt tijdens de Mis in Wittem. Wilt u dat deze tocht ook de komende jaren nog
door kan gaan, steun ons dan. U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer 13.63.03.412 t.n.v. H.J.
Peusens inzake voettocht Wittem. Tot 6 Januari! Stichting Voettocht Wittem

Liturgische diensten in ons parochie-cluster
Op maandag, woensdag en vrijdag is er in Waubach om 17:45 uur gelegenheid samen de vespers – het
kerkelijk avondgebed – te bidden en te zingen. Een ‘Klein Getijdenboek’ met de teksten ligt voor u
klaar. Aansluitend wordt het Allerheiligste uitgesteld ter aanbidding en om 18.30 uur de rozenkrans
gebeden. Biechtgelegenheid is er op zaterdag om 16:00 uur in de kerk, of volgens afspraak met de
pastoor. Op de eerste vrijdag van de maand wordt het aanbiddingsuur om 14:00 uur gehouden. Op de
eerste donderdag van de maand zijn de vespers, aanbidding en avondmis te Abdissenbosch.

Vrijdag
Waubach

1-dec
14-15 uur

Waubach

19:00 uur

Zaterdag

2-dec

A’bosch

18:00 uur

Zondag
3-dec
Waubach

08:30 uur

Rimburg

10:00 uur

Waubach

11:30 uur

Maandag

4-dec

Waubach

19:00 uur

Uitstelling van het H. Sacrament, aanbidding, rozenkrans en vespers
Martin en Maria Dortants-Jungen en schoonzoon Zef (st); ouders DeféscheRinkens en dochter Bertine (st); tot eerherstel; ouders Scholtz-Offermans;
Maria Loyen vw. verjaardag (st); Wiel Plum; André Römkens vw. naamfeest
(st); de overledenen van de fam. Senden en fam. Reinartz; ouders PapenborgZimmermann vw. trouwdag; fam. Andreas Köster-Römkens (st); Mathieu
Frings vw. verjaardag; uit dankbaarheid en een spoedige genezing;
Jeugdkoor A’bosch Mia Scheffer; ouders Heerings-Klucken (st); Maria Loyen
(st); Ger Wijshijer;
EERSTE ZONDAG VAN DE ADVENT
Jer.33,14-16 Ik schenk David een afstammeling
Lc.21,25-28.34-36 Uw verlossing is nabij!
Gregoriaans echtpaar Gerard en Agnes Berns-Hall en dochter Anna (st); als
jrdst. ouders Plum-Pauly (st); de overledenen van de fam. Vaessen-Portz;
Gregoriaans Balt Bastiaens; Juup Logister vw. de buurt; pastoor Joseph
Gillissen (st); Mathias Hubert Dohmen en Theresia Thelen (st); als jrdst. Joep
Kaczmarek (st); overl. ouders Frings-Louppen; Maria Janssen-Douven;
Volkszang zeswekendienst Bertha Surma-Timmer; Anna Bonten-Ackermann;
Antoon Döll; Louise Boijmans-Simons; jrdst. echtpaar Jo en Corrie HeynsdijkJanssen; ouders Wienen-Peters (verjaardag); jrdst. ouders Frehen-Römkens;
jrdst. Piet van Trigt; jrdst. Bertha Gerards-Goffin, tevens Sjef Gerards (st);
jrdst. Leo Prevo (st); jrdst. Sjef Janssen en ouders Van den Heuvel-Cerjak
H. BARBARA-H. JOHANNES VAN DAMASCUS, PRIESTER EN KERKLERAAR
Mia Leemans-van Alst, tevens Tiny Leemans-Boymans en wederz. ouders;
ouders Coen en Anni Boijmans-Speetjens (st); Paula Urlings en overl. familie;
ouders Jeurissen-Simons vw. verjaardag; fam. VanderBroeck-Schobben (st);
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Dinsdag
Woensdag

5-dec
6-dec

Waubach

19:00 uur

Donderdag 7-dec
A’bosch
19:00 uur
Vrijdag
8-dec
Waubach

19:00 uur

Zaterdag
Waubach

9-dec
20:00 uur

A’bosch

18:00 uur

Zondag
10-dec
Waubach

08:30 uur

Rimburg

10:00 uur

Waubach

11:30 uur

Waubach
Maandag

14:30 uur
11-dec

Waubach

19:00 uur

Dinsdag
Woensdag

12-dec
13-dec

Waubach

19:00 uur

Vrijdag

15-dec

Waubach

19:00 uur

Zaterdag

16-dec

A’bosch

18:00 uur

Heereveld 10.00 uur H. Mis
H. NICOLAAS, BISSCHOP
ouders Goebert-Scholle vw. verjaardag; Juup Erkens; Leny Scheeren-Janssen
en dochters Jes en Rini; als jrdst. Hein Märker (st); als jrdst. fam. Willem
Ubben-Gärtener (st); overl. fam. Hagenaars; Pater Pio uit dankbaarheid;
ouders Simons-Niehsen, kinderen en kleinkinderen;
H. AMBROSIUS, BISSCHOP EN KERKLERAAR
overl. ouders Gärtener-Wolters (st); Jozef Putmans vw. verjaardag;
HOOGFEEST VAN DE H. MAAGD MARIA, PATRONES VAN ONS BISDOM
Hubert Huntjens en Mia Huntjens-Simons; Han Willems vw. de buurt; als
jrdst. René Wiggemans;
Adventsconcert Landgraaf Vocaal Ensemble
Volkszang als 1ste jrdst. Cor Oerlemans; fam. Offermans-Krisp (st); ouders
Krippner-Heller (st); Dorine en Ernestine Bemelmans (st); Frans Frehen en
Mia Frehen-Nievelstein vw. verjaardag; Frits Scholtz;
TWEEDE ZONDAG VAN DE ADVENT
Bar.5,1-9 God wil zijn volk leiden in zijn heerlijk licht
Lc.3,1-6 Johannes roept op tot openheid voor het heil dat God in Jezus brengt
Gregoriaans ouders Heinen-Souren en kinderen Ria en Frans;
Gregoriaans Paul Möllenbeck vw. verjaardag; echtpaar Damrow-Maessen
(st); Joseph Wetzels, echtgenote en dochter Annie (st);
Kon. Fanfare Eendracht zeswekendienst Annie Poulssen-Claessens; Sjef en
Tinie Haan-Lutgens en wederz. ouders (st); Anny en Frans Milchers-Reumkens
(st); jrdst. Jozef Dautzenberg, tevens Maria Dautzenberg-Römkens (st);
ouders Wetzler-Banke (verjaardag); jrdst. Jean Meiser (st); overl. ouders
Jongen-Steens; Sjef Geuskens; Trautje Hanssen; Henk en Mia de BruijnWauben; ouders Derks-Herberigs; Annie Knoben-Neelis; jrdst. ouders KölgenDassen en zoon Huub; jrdst. Henk Samson (st); jrdst. Ger Jacobs (st); Jacob
Heinen (verjaardag) (st); ouders Albert en Fien Nievelstein-Evertz; Jan
Smeets; André Fijnaut;
H. Doopsel Evy Ramakers, Rector Fischerstraat
H. DAMASUS, PAUS
Mia Leemans-van Alst, Tiny Leemans-Boymans en wederz. ouders; jrdst.
ouders Hub en Gretha Mulders-Op het Broek (st); Paula Urlings en overl. fam.
Heereveld 10.00 uur H. Mis
H. LUCIA, MAAGD EN MARTELARES
Joep Simons vw. buurt; ouders Lutgens-Jacobs; St. Joseph uit dankbaarheid;
als jrdst. Zef en Rein Vaessen;
Martin en Maria Dortants-Jungen en schoonzoon Zef (st); leden en overleden
leden van Zij-Aktief Landgraaf en Els Hey-v.d. Berg; uit dankbaarheid; als
jrdst. Piet Dijkstra, tevens overledenen fam. Dijkstra en Theves; ouders
Vaessen-Reumkens;
Par. Dameskoor Waubach-Groenstraat Ed Gonera; Joseph en Hubertina
Roex (st); als jrdst. Henk Wilbrink; ouders Bisschoff-Luigjes; Ger Wijshijer;
ouders Classen-Willems;
DERDE ZONDAG VAN DE ADVENT, ZONDAG GAUDETE
Sef.3,14-18a De profeet roept op tot nieuw vertrouwen: God redt zijn volk
Lc.3,10-18 ‘Wat moeten we doen?’ vraagt men Johannes. ‘Bekeer je!’

Zondag
17-dec
Waubach

08:30 uur

R imburg

10:00 uur

Waubach

11:30 uur

Gregoriaans de weldoeners van onze parochie; hen die offerden;
Gregoriaans Mien Kaufholz-Hanssen; Johan Hubert Boymans (st); ouders
Hubert Ploemen en Maria Borghans en overl. familie; Aloys Mennis en zuster
Sulina; jrdst. Martin Joseph Beisman en Maria Josephina Beisman-Wassen;
jrdst. Toon Cup;
Landgraaf Vocaal Ensemble 1ste jrdst. Enny Wassen-Boymans, tevens Peter
Wassen en wederz. ouders; jrdst. Co Wennekes (st); overl. ouders Delhey-de
Schepper (verjaardag); overl. ouders Steens-Zijlstra en zoon Jo; Jo Hageman
(verjaardag), tevens Lenie Hageman-Gronenschild; jrdst. Lei Bisschops (st);
Louise Boijmans-Simons; Johanna Dörenberg-Somers (trouwdag); jrdst. oud.
Dassen-Vossen, tevens dochter Tiny (st); jrdst. oud. Zef en Billa MertensJacobs (st); jrdst. oud. van Ass-Huijskens; jrdst. oud. Dautzenberg-Pauly
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Maandag

18-dec

Waubach

19:00 uur

Dinsdag
Woensdag

19-dec
20-dec

Waubach

19:00 uur

Donderdag
Vrijdag
Waubach
Zaterdag

21 dec
22-dec
19:00 uur
23-dec

A’bosch

18:00 uur

A’bosch
Rimburg

Waubach

A’bosch

Waubach
Maandag
Heereveld

Waubach

Waubach
Dinsdag
Rimburg

A’bosch

als jrdst. ouders Plum-Heinen, tevens dochter Mia (st); overl. ouders
Höppener-Gottschalk; Mientje en Maria Simons;
19.00 uur BOETEVIERING
ouders Elsen-Houben en Scholtz-Offermans;
Volkszang Wim en Maria van den Dikkenberg-Frijns; Anita Heinen-Rutten vw.
verjaardag;
VIERDE ZONDAG VAN DE ADVENT
Mich.5,1-4a De Messias zal geboren worden in een klein onbeduidend dorp
Lc.1,39-45 De symfonie van geloof en vreugde: Maria’s Magnificat

Zondag
24-dec
Waubach

Mia Leemans-van Alst, tevens Tiny Leemans-Boymans en wederz. ouders;
Paula Urlings en overl. familie; als jrdst. Johan Reinartz; Wiel en Fien EvertzSimons; ouders Logister-Claessens;
Heereveld 10.00 uur H. Mis

08:30 uur

Gregoriaans onze zieken; de overl. priesters van onze parochie;
KERSTAVOND, GEBOORTE VAN DE HEER
17:00 uur
Jeugdkoor A’bosch Kinderdienst (dus geen eucharistie- of communieviering)
17:00 uur
Zangver. Eendracht Jan Janssen; Willi en Riet Wandler;
Gemengd Koor Don Bosco / The Young Singers 1ste jrdst Lies AbrahamsJeurissen; Jo en Annie Franssen-Janssen; Anneke Lenzen; Bern Abel (st);
overl. oud. Delhey-de Schepper; Sjef Reumkens; Pierre Dassen en wederz.
oud. Dassen-Geenen; Johanna Dörenberg-Somers (verjaardag); Peter Lenzen
19:00 uur
(st); Hubert Lenzen (st); echtp. Wijnand en Anna Haan-Dautzenberg (st);
Juup Erkens; oud. Logister-Kleinen en overl. kinderen; Bebbie van Mil-Krol;
Ger Wijshijer, tevens Ronnie en Wieli; oud. Wienen-Peters; Frits Scholtz; vr.
Maurice Ederveen;
Gemengd Koor St. Jan Johan Schulteis; ouders de la Haye-Hanneman;
ouders Schulteis-Janssen; Wiel en Bertha Jansen-Gielkens en László Lackó;
21:00 uur
ouders Klein-Gremmen; Jacques Lafleur; vr. ouders van Boekel-Lassauw; vr.
Hein Vanovermeere; vr. Albert Gorka en wederz. familie; vr. Tiny Speth, Lei
Wetzels en Peter Steins; vr. ouders Nellissen-Dörenberg;
Landgraafs Mannenkoor St. Joseph Henk en Mia de Bruijn-Wauben; Jo
Gerards (st); Johanna Simons-Janssen; Jan Evertsen; Annie Janssen-Dieters
23:00 uur
en fam. Janssen-Nelissen; ouders Paulus-Hermans; Annie en Wim van Elburg
en dochter Jolanda, tevens Sjir Moonen;
25-dec
HOOGFEEST VAN KERSTMIS, DE GEBOORTE VAN DE HEER
10:00 uur
La Liesse H. Mis
Dames-en Herenkoor (en koperensemble) 1ste jrdst. Wiel Hoenselaars,
tevens kleindochter Jolie; jrdst. ouders Hein en Annie Pelzer-Ratajczyk (st);
Mia Leemans-van Alst, tevens Tiny Leemans-Boymans en wederz. ouders;
Nellie Speck-Tilmans (st); Paula Urlings en overl. fam.; May Jeurissen (verj).;
Mia Erps-Cremers; André Römkens (st); echtpaar Jacques en Maria Elisabeth
Verstappen-Vreuls (st); oud. Jeurissen-Simons; oud. Sjeng en Theresia
10:00 uur
Nievelstein-Becks (st); Wiel en Fien Evertz-Simons; Sjef en Tinie HaanLutgens en wederz. ouders (st); Gerard en Troutje Schurer-Plum (verjaardag);
Werner Abel (st); Wiel Plum; Zef Meys (st); Leo Spiertz; Jacob Heinen, zoon
Mathieu en kleinzoon Jack, tevens schoonzoon Heinz en wederz. ouders;
ouders Vaessen-Reumkens (st); Anna Jongen-Steens; ouders Severens-v.d.
Oever en zussen Tiny en Gerda; Jos Brull en Nico van de Boogaard;
14:30/16:30 Kerststalbezoek en kinderzegen voor alle dopelingen van ons cluster
26-dec
TWEEDE KERSTDAG- H. STEFANUS, EERSTE MARTELAAR
Fanfare Victoria Juup Logister; ouders Douven-Wetzels; Maria JanssenDouven; Johan Peters, Elisabeth Peters-Beckers, Anton Gielen en Catharina
10:00 uur
Gielen-Dautzenberg (st) Harrie en Elisabeth Janssen-Houben en Mientje
Janssen-Hanssen; ouders Goebert-Scholle en Kremer-Tissen;
Jeugdkoor A’Bosch en koperensemble ouders Speck-Herbergs; Trautje en
Nelly Speck; Els Quaedvlieg (verjaardag), tevens André Quaedvlieg (st);
11:30 uur
ouders Hinskens-Rutten (st); Maria Loyen (st); ouders Reumkens-Dortants
(st); Arnold Dörenberg, Gertrud Cremers en Herman en Pierre Dörenberg (st);
echtpaar Lenzen-Dörenberg (st);
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Kirkeklatsch
● Mia Wandler wil langs deze weg iedereen van Rimburg bedanken die door giften en/of bloemen ervoor
zorgen dat de kerk er steeds fleurig uitziet ! ● In het vorige Kirkebledje was het 2e deel over de
parochieclustering voor sommigen wat te lang en zwaar verteerbaar en menigeen moest er zowaar de
Dikke van Dale bij halen om eruit te komen. Maar al met al toch nog beter te volgen dan de
verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen! ● Ze zijn er weer (vanaf 4 december): kerstbomen, met
of zonder kluit, uit eigen kweek. Vanaf €5. Diverse soorten: Omorica €10 tot €12 (soort blauwspar),
Pungeus en Koreaanse edelspar €12 tot €15. (Apollolaan 45 te Nieuwenhagen, tel. 5310392). ● Ze vielen
tegelijk in de brievenbus: Kirkebledje en Landgraaf Koerier. De voorpagina van het parochieblad sprak over
het belangrijke feest van Christus Koning en dat we dat vooral toch serieus moesten nemen. Staat er in
Landgraaf Koerier: ‘Christus Koningfeest van Jong Nederland’. Ah, dat doet goed! Totdat je verder leest…
‘Deze carnavalsmiddag begint om 11 minuten over half drie, zaal open vanaf 14.11 uur’. Foi, foi, foi, foi,
foi! ● ‘Juf, als God de wereld mooi gemaakt heeft, hoe kon die slang dan al zo kwaad zijn…?’ ‘Tja, eh…’ ‘Ja
maar juf, ik weet het zelf al: die was natuurlijk eerst al in die boom gekropen en had toen al zelf gauw van
die appel gegeten!’ ● ‘Ik heb zo maar eens een vraagje, want ik ben zo maar eens aan het rondkijken: wat
gaat het me kosten als ik voor de kerk ga trouwen?’ ● Op het kerkhof in Rimburg: hadden ze net alles
geveegd en op orde, komt er een familie die het eigen graf weliswaar schoonmaakte maar vervolgens de
bladeren weer op het pad gooide. Toen iemand hen erop attent maakte was het: ‘Dat dat de mensen maar
opruimen die hier betaald worden om het kerkhof op te ruimen!’
Inmiddels functioneert de diaconiegroep.
Als u een bezoekje op prijs stelt, meldt u
zich dan bij Hanny van der Wouw op de
pastorie (woensdag-/donderdagochtend).
Wekelijks probeert de pastoor het
ziekenhuis te bezoeken. Daar de
berichtgeving niet altijd even vlekkeloos
verloopt, wordt u verzocht zelf door te
geven of u of een ander in het ziekenhuis
verblijft en een bezoekje op prijs stelt.

Cadeautip !
In november vond de presentatie plaats van een nieuw
kinderboek, geschreven in het dialect. De versjes en
verhaaltjes in het prachtig geïllustreerde boek handelen op
luchtige en vaak humoristische wijze over dieren. Ieder dier
bezorgt de mens plezier! Dialect lezen is moeilijk en zeker voor
kinderen, daarom wilde de schrijver beeld en geluid samen
aanbieden zodat het beter wordt opgenomen. Alle teksten zijn
ingesproken op een DVD. Deze aanpak kan een hulp zijn voor
oudere lezers die graag dialect-teksten zouden willen lezen.
Kortom, we kunnen spreken van een uniek Landgraafs produkt!
Het boek is verkrijgbaar bij Kick Waubach en bij d’r Eck in
Rimburg. Informatie: de schrijver Jean Paulssen  5322893

Afscheid kerkmeesters
Tijdens een zeer aangename avond op de pastorie te Waubach werd afscheid genomen van alle benoemde
kerkmeesters die per 31-12-2006 hun bestuursfunctie verlaten ten gunste van het ene nieuwe
federatiebestuur dat met ingang van het nieuwe jaar aantreedt. Graag noemen we dankbaar de scheidende
bestuursleden. In Lauradorp nam Toon Erps afscheid. Hij is sinds 1993 in het bestuur geweest en toonde
zich al die tijd zeer actief en betrokken bij het wel en wee niet alleen van Lauradorp, maar ook over de
eigen parochiegrenzen heen bij de voortgang van het cluster. Met veel humor is en blijft hij trouw present!
In Abdissenbosch namen Jolanda Schulteis en Wim Hanssen afscheid van het bestuur. Beiden waren in
2004 benoemd: hun bestuursperiode is daarmee maar kort geweest, maar in die tijd is er veel werk verzet.
Met name het bij elkaar houden en stimuleren van vrijwilligers is hun beider verdienste. Wie Jan Krutzen
zegt, zegt Jeugdkoor, Sint Jan, misdienaars, kamp,
secretariaat, vice-voorzitter en nog zoveel andere
dingen.
Noem
daar
ook
het
jaar
1984
(benoemingsjaar) bij, dan heb je naar voren gebracht
dat de parochie van Abdissenbosch lange tijd op de
trouwe inzet van Jan heeft mogen rekenen. Alert,
trouw aanwezig en met aandacht voor de zaak. Ook
Jan neemt afscheid ten gunste van het nieuwe
bestuur. Peter Kleikers, Virginie Roozen en
Maurice Reinartz, respectievelijk in 1999 en 2003
benoemd namen afscheid van het kerkbestuur van
Waubach. Peter stond altijd klaar als er iets gedaan
moest worden. Virginie was zeer stipt in de
verslaglegging en Maurice fungeerde als vicevoorzitter met een immer zeer positieve inbreng in de
vergaderingen. Bij allerhande kwesties was hij
doorgaans de eerste die de zaak van de positieve kant
wist te benaderen. Ook zij verlaten het bestuur,
instemmend met de komst van de ene, nieuwe ploeg.
In Rimburg kwam er een einde aan drie zeer lange
bestuursperioden: Arnold Kaufholz was als koster
vanaf 1998 degene die praktische zaken rondom de
kerk inbracht in het bestuur. Cees Schurer (vanaf
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1989!) zingt trouw in de schola en beheert het kerkhof. Gerrie Fouwels behartigde sinds 1993 alle
secretariaatszaken in de brede zin van het woord: ook de misintenties, stichtingen en vele contacten vanuit
de parochie liepen via haar. Alle drie zijn ze zeer vertrouwde gezichten in de Rimburgse gemeenschap: wat
er leefde in het dorp kwam altijd ook op de vergadertafel terecht.
Voor allen geldt dat er natuurlijk ergens een einde komt aan een bepaalde periode, maar dat er
tegelijkertijd een punt bereikt is waarop de tijd rijp is om reeds lang gewenste stappen te zetten
aangaande het bouwen aan de toekomst in de vier parochies van Ubach over Worms. Sinds 10 jaar werken
de parochies samen. Er zijn duidelijke lijnen vanuit de geschiedenis (voormalige gemeentegrenzen Ubach
over Worms) en de parochies delen de pastorale personele bezetting. Er is in die tien jaar over en weer
veel terrein verkend, hetgeen soms tot meer toenadering leidde en dan weer verder uit elkaar dreef.
Totdat bleek dat de afzonderlijke agenda’s eigenlijk meer items kenden die gezamenlijk behandeld dienden
te worden, dan eigen afzonderlijke kwesties. Bovendien bleek dat de praktijk het bestuur van tijd tot tijd
inhaalde: rondom eerste communie, actie kerkbalans, misdienaars en jeugd- en jongerenwerk, vrijwilligers
etcetera bleken al over de grenzen heen tot nauwe samenwerking te zijn gekomen. Er was
overeenstemming dat men dat graag wilde koesteren en bevorderen. Daarom: we binden niet in, maar
geven het nieuwe bestuur alle kans bestaande en nieuwe initiatieven op alle mogelijke wijzen te
ondersteunen. Want waar in brede zin de ‘kerken leeg lopen’ merken we in Ubach over Worms toch ook
dat er ondertussen heel wat aan het groeien en opkomen is. Dat faciliteren, bemoedigen en ondersteunen,
dat is de opzet van het nieuwe bestuur! Dank aan allen, waarbij we er op mogen rekenen dat zij allen met
evenveel enthousiasme en trouw hun werk blijven doen!
E. Smeets, pastoor

Maria Onbevlekt Ontvangen – vrijdag 8 december 19.00 uur Waubach

Eenzaam? Hulp? SOS Telefonische Hulpdienst
Ook – of misschien zelfs juist - met kerstmis en de jaarswisseling bereikbaar onder het nummer
5719999. Ook kunt u via MSN contact maken. Email: sos-limburg@soshulp.nl

Het volgend parochieblad verschijnt op 22 december en wel voor de periode tot 19
januari. Misintenties kunt u inleveren tot uiterlijk
DONDERDAG 14 december liefst middels een briefje in de brievenbus van de
pastorie (Kerkberg 7) of achter in de kerk Rimburg.
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