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God zond ons niet technische bijstand, en ook
geen Gabriël met een groep all-round experts. Hij zond ons geen voedsel,
ook geen afgedankte kleren van engelen. Liever kwam Hij zelf! Geboren in
een stal, hongerend in de woestijn, naakt aan een kruis, delend met ons
werd Hij ons Brood en lijdend voor ons werd Hij onze vreugde.
Kerstmis wil zeggen:
Het Woord is vlees geworden en het komt onder ons
wonen! Laten we Hem als Kind welkom heten, ook of
misschien met name in de kerk. Maar laten we vervolgens
ook zijn Woord serieus nemen: datzelfde Mensgeworden
Woord van God, nu niet meer als Kerstkind maar als
volwassen Jezus en Zijn boodschap van geloof, hoop en liefde.

ZALIG KERSTMIS!

In den beginne was het Woord
Kerstavond – zondag 24 december
Op aarde is zijn stem gehoord
17.00 uur A’bosch Peuter- en
Die spreken wil tot elk geslacht
Kleuterviering - Jeugdkoor, alleen peuters,
Hij wordt geboren in de Kerstnacht!
kleuters en hun ouders (géén H. Mis!)
17.00 uur Rimburg Vroege Kerstavondmis –
Hij wordt geboren in de nacht
Zangvereniging Eendracht
Die al het licht heeft voortgebracht
19.00 uur Waubach Gezinsmis
Aan zon en maan zijn teugel legt
GK Don Bosco & Young Singers
Hij is de Heer, Hij wordt een knecht.
21.00 uur A’bosch Vroege nachtmis Gemengd Koor St. Jan
Hij is de Heer, Hij wordt een knecht
23.00 uur Waubach Late nachtmis –
Op Hem wordt alle last gelegd
Landgraafs Mannenkoor St. Joseph
Hij woont temidden van het kwaad
Buiten aan de kerk: Kon. Fanfare Eendracht
Hij troont in onze lage staat.
Eerste Kerstdag – maandag 25 december
10.00 uur Heereveld Familiekoor La Liesse
Hij troont in onze lage staat
10.00 uur Waubach Dames- en Herenkoor
Waar al wat leeft verloren gaat
& Koperensemble
Hij kwam toen niemand naar Hem riep
14.30-16.30 uur Waubach:
Dit licht dat zoveel luister schiep.
kerststalbezoek en kinderzegen
Tweede Kerstdag – dinsdag 26 december
Dit licht dat in het duister sliep
10.00 uur Rimburg – Fanfare Victoria
Is God die ons bij name riep
11.30 uur A’bosch
Hij roept totdat Hij wordt gehoord
Jeugdkoor A’bosch & Koperensemble
In den beginne was het Woord
Zaterdag 30 december 18.00 uur A’bosch –
Fanfare Abdissenbosch
Oudjaarsdag 31 december: als zondag!
Nieuwjaarsdag 1 januari 10.00 uur Rimburg-Gregoriaans
11.30 uur Waubach-Volkszang Aansluitend aan beide

diensten bent u van harte welkom voor een
Nieuwjaarsontmoeting. Pastoor, kerkbestuur en
Dorpsraad Rimburg nodigen u van harte uit!

Zalig Nieuwjaar
● Vanaf 1-1-2007 is het nieuwe kerkbestuur aangesteld voor de belangen van de vier parochies. ● Medio
januari vindt de actie Kerkbalans plaats: mensen die in financiële zin hun schouders onder de parochies
hebben gezet, ontvangen een bedankbrief met de aansporing die deelname voort te zetten in 2007. de
kerk kan immers niet zonder die steun! Alle andere parochianen worden via het volgende nummer van het
parochieblad uitgenodigd hierover na te denken! ● Het is de bedoeling dat we op den duur voor
Misstipendia en Kerkbijdrage de tarieven volgen die het bisdom jaarlijks stelt. Maar daar het zeer
omslachtig is jaarlijks alle tarieven aan te passen, slaan we dat voor 2007 over. ● Mogelijk lukt in 2007 wel
wat tot nu toe niet gelukt is: de verkoop van de pastorie en het ORA-gebouw te Lauradorp! Kerkbestuur en
koper hangen de vlag uit als er eindelijk groen licht komt van overheidswege. Het bouwbeleid Parkstad
staat e.e.a. nu behoorlijk in de weg. Ondertussen kosten beide gebouwen het kerkbestuur handenvol geld,
en dat terwijl er schitterende plannen kant-en-klaar liggen voor renovatie van die plek. ● Wat zal er met de
kerk van Lauradorp gebeuren? Voorlopig – misschien wel komende jaren – niks: het is en blijft een
rijksmonument, dus sloop behoort vooralsnog niet tot de mogelijkheden. Maar om een dergelijk gebouw
binnen de grenzen van het redelijke te herbestemmen….? Goede ideeën zijn vooralsnog zeldzaam. Denk
met het kerkbestuur mee en schroom niet ideeën te lanceren! Daarmee blijft de situatie wellicht zoals ze
nu is: geen reguliere diensten, maar wel buiten het stookseizoen beschikbaar voor Eerste Heilige
Communie en het Sacrament van het Vormsel, alsook voor huwelijken en uitvaarten.

Parochieagenda
Zaterdag 6 januari Voettocht Wittem; donderdag 1 februari
avondmis Abdissenbosch en oudercatechese communicanten; 2
februari Maria Lichtmis (19.00 uur Waubach); woensdag 21 februari
Aswoensdag (17.30 uur Rimburg – 19.00 uur Waubach); 11 t/m 19
maart Sint Jozefnoveen Waubach; 19 maart 18.30 uur
lichtprocessie St. Jozefkapel Rimburg; 1 april Palmzondag, begin
Goede Week; 4 april chrismamis te Roermond, geen avondmis te
Waubach; 5 april Witte Donderdag (19.00 uur Waubach); 6 april
Goede Vrijdag (14:30 uur: kruisentocht; 19.00 uur Waubach); 7
april 19.00 uur paaswake te Waubach; 8 april Eerste Paasdag (8.30
uur Waubach; 10.00 Rimburg; 11.30 uur Abdissenbosch); 9 april
Tweede Paasdag (10.00 uur Waubach); 29 april Roepingenzondag;
donderdag 3 mei avondmis Abdissenbosch en oudercatechese
communicanten; donderdag 4 mei Dodenherdenking St. Jozefkapel
Rimburg (19.15 uur stille tocht vanaf d’r Eck); 6 mei Jaarlijkse H.
Mis bij de St. Jozefkapel Rimburg; 13 mei E.H. Communie
Lauradorp; 17 mei E.H. Communie Abdissenbosch; 17 mei
Koningsschieten schutterij; 26 mei Pinksterzaterdag (18.00 uur
Waubach vw. jubileum Meijongens); 27 mei Pinksteren (8.30 uur
Waubach; 10.00 uur Rimburg; 11.30 uur Abdissenbosch); 28 mei
Tweede Pinksterdag (10.00 uur Waubach); 2 juni priesterwijding te
Roermond; 3 juni E.H. Communie Waubach; 8 juni H. Vormsel
Abdissenbosch; 10 juni Sacramentsprocessie; 15 juni H. Vormsel
Lauradorp; 17 juni Sacramentsprocessie Rimburg (géén H.Mis
11.30 uur Waubach!); 22 juni H. Vormsel Waubach-Groenstraat; 24
juni Waubachs Dorpsfeest; 1-6 juli Gezamenlijk jeugdkamp
parochies; 15 augustus Maria Tenhemelopneming (19.00 uur H. Mis
aan Waerderkapel); ? september Bedevaart Zonnebloem naar
Kevelaer (geen avondmis Waubach); 14 september Kruisverheffing
19.00 uur H.Mis aan de kapel in de Groenstraat; 4-6 oktober
Bernadette-triduum Abdissenbosch (donderdag gezinsmis; vrijdag
dag van de zieken; zaterdag Lichtprocessie, met GK St. Jan); 28
oktober ‘Allerzielenlof’; 4 november Paardenzegening Waubach; 10
& 11 november Sint-Maarten; 25 november Christus Koning; 2
december Eerste zondag van de advent.

DIAKEN JONKER
Diaken Jonker is sinds een dertiental
jaar werkzaam in ons parochiecluster,
waarvan een zestal jaren als betaalde
kracht. Daaraan kwam een einde toen
hij omwille van zijn gehoor moest
minderen. Het bisdom heeft toen zijn
benoeming bij ons ingetrokken. Toen
het weer beter ging, werd hij weer
gedeeltelijk actief. Inmiddels is hij
dermate hersteld dat hij zelf heeft
aangegeven zijn werkzaamheden te
willen gaan uitbreiden. Groepswerk
behoort omwille van zijn
gehoorstoornis niet tot de
mogelijkheden, maar individuele
contacten met mensen wel. Dat wil hij
gaan uitbreiden middels counseling.
Ook wil hij beschikbaar zijn voor het
dekenaat wanneer pastoors hem vragen
om als diaken in diensten voor te gaan.
Voor Ubach over Worms verandert er
nagenoeg niets, behalve dat zijn naam
en telefoonnummer niet meer vast in
de colofon van dit parochieblad staan
opgenomen. Ook het preken op zondag
zal omwille van zijn beschikbaarheid
voor parochies waar pastoors plots
uitvallen, niet meer vast tot zijn
werkzaamheden behoren.

Nieuwjaarsconcert Harmonie Laura
Op zondag 7 januari 2007 vindt in ‘D'r Sjtee Uul’ het nieuwjaarsconcert van Harmonie Laura
plaats. Vanwege het 60 jarig jublieum van de harmonie, wordt u een prachtig concert
aangeboden. Als gastorkest treedt de internationaal bekende Brass Band Limburg voor het
voetlicht. 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. Er
wordt een entree van € 2,- gevraagd. Kaarten zijn te reserveren bij secretaris Bart Smeets
via  0655 -88 44 88 of per mail bjmsmeets@gmail.com.
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Datum

Kerk

Bijeenkomst

14 januari

Waubach

do. 11 januari

28 januari

Waubach

do. 11 januari

25 maart

Waubach

wo. 21 maart.

15 april

A’bosch

wo. 21 maart

22 april

Waubach

wo. 21 maart

H. Doopsel
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
10-12: Evy Ramakers, Rect. Fischerstraat

Overleden
18-12: Trautje Portz-Meintz, Hambos, 76 jaar
Heer, neem haar op in uw woning.

‘Laatste oproep’ bruidsparen

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.

Graag willen we ook in 2007 aan het begin van het
jaar de bruidsparen van de vier parochies bij
elkaar brengen voor een onderlinge ontmoeting en
een gezamenlijke voorbereiding op deze grote dag.
In de afgelopen jaren zijn dit waardevolle en
zinvolle bijeenkomsten gebleken. Daarom bij deze een oproep aan allen die voornemens zijn een
kerkelijk huwelijk te sluiten in 2007 zich op te geven op de pastorie. Tot nu toe zijn er een
vijftiental bruidsparen aangemeld!

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
Zaterdag
A’bosch
Zondag
Waubach

22-dec
19:00 uur
23-dec
18:00 uur
24-dec
08:30 uur

A’bosch

17:00 uur

Rimburg

17:00 uur

Waubach

19:00 uur

ouders Elsen-Houben en Scholtz-Offermans; hen die offerden;
Volkszang Wim en Maria v. d. Dikkenberg-Frijns; Anita Heinen-Rutten (verj.)
VIERDE ZONDAG VAN DE ADVENT
Gregoriaans onze zieken; de overl. priesters van onze parochie;
KERSTAVOND, GEBOORTE VAN DE HEER
Jeugdkoor A’bosch Kinderdienst (dus geen eucharistie- of communieviering)
Zangver. Eendracht Jan Janssen; Willi en Riet Wandler; Cor en Jeanne
Koedam-van Zutphen; Cleo Wassen en opa May; Jo Eijdems; Miets Damrow;
GK Don Bosco en The Young Singers 1ste jrdst Lies Abrahams-Jeurissen; Jo
en Annie Franssen-Janssen; Anneke Lenzen; Bern Abel (st); overl. ouders
Delhey-de Schepper; Sjef Reumkens; Pierre Dassen en wederz. ouders
Dassen-Geenen; Johanna Dörenberg-Somers (ver.); Peter Lenzen (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,
Ronnie en Wieli; oud. Wienen-Peters; Frits Scholtz; Maurice Ederveen
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Gemengd Koor St. Jan Johan Schulteis; ouders de la Haye-Hanneman;
ouders Schulteis-Janssen; Wiel en Bertha Jansen-Gielkens en László Lackó;
ouders Klein-Gremmen; Jacques Lafleur; ouders van Boekel-Lassauw; Hein
Vanovermeere; Albert Gorka en wederz. familie; Tiny Speth, Lei Wetzels en
Peter Steins; ouders Nellissen-Dörenberg; Mia Bentz-Mroz; Mia HanssenA’bosch
21:00 uur
Hubben en Annie Jongen-Janssen, tevens Els, Jo en Hugo Pelsers; Sjef en
Johanna Bindels-Heuvelman en dochter Finy, tevens ouders van de KarSchoonen; leden en overl. leden van de fam. Velraeds-Hanssen; Jacques en
Herm Schuivens; Finy Rutten-Drossaert; hen die offerden;
Landgraafs Mannenkoor St. Joseph Henk en Mia de Bruijn-Wauben; Jo
Gerards (st); Johanna Simons-Janssen; Jan Evertsen; Annie Janssen-Dieters
Waubach
23:00 uur
en fam. Janssen-Nelissen; ouders Paulus-Hermans; Annie en Wim van Elburg
en dochter Jolanda, tevens Sjir Moonen;
Maandag
25-dec
HOOGFEEST VAN KERSTMIS, DE GEBOORTE VAN DE HEER
Heereveld
10:00 uur
La Liesse H. Mis
Dames-en Herenkoor (en koperensemble) als 1ste jrdst. Wiel Hoenselaars,
tevens kleindochter Jolie; als 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. familie; May
Jeurissen vw. verjaardag; Mia Erps-Cremers; André Römkens (st); echtpaar
Jacques en Maria Elisabeth Verstappen-Vreuls (st); ouders Jeurissen-Simons;
ouders Sjeng en Theresia Nievelstein-Becks (st); Wiel en Fien Evertz-Simons;
Waubach
10:00 uur
Sjef en Tinie Haan-Lutgens en wederz. ouders (st); Gerard en Troutje
Schurer-Plum vw. 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 JongenSteens; ouders Severens-v.d. Oever en zussen Tiny en Gerda; Jos Brull en
Nico van de Boogaard; ouders Cuypers-Sistig; Danny van Gestel en opa Wiel
Smeijsters; Harry Wigman; ouders Reumkens-Dortants (st);
Waubach
14:30/16:30 Kerststalbezoek en kinderzegen voor alle dopelingen van ons cluster
Dinsdag
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
Rimburg
10:00 uur
Gielen-Dautzenberg (st) Harrie en Elisabeth Janssen-Houben en Mientje
Janssen-Hanssen; ouders Goebert-Scholle en Kremer-Tissen; Frans Dohmen
en Lies Janssen, tevens Andreas Dohmen en Maria Thelen;
Jeugdkoor A’Bosch en koperensemble oud. Speck-Herbergs; Trautje en
Nelly Speck; Els Quaedvlieg (verj.), André Quaedvlieg (st); ouders HinskensA’bosch
11:30 uur
Rutten (st); Arnold Dörenberg, Gertrud Cremers en Herman en Pierre
Dörenberg (st); echtp. Lenzen-Dörenberg (st); overl. oud. Mauer-Stanneveld
vw. kinderen, klein- en achterkleinkinderen, tevens zoon Herman; Maria Loyen
Woensdag 27-dec
H. JOHANNES, APOSTEL EN EVANGELIST
Martin en Maria Dortants-Jungen en schoonzoon Zef; Louise BoijmansWaubach
09:00 uur
Simons; een bijzondere intentie;
Donderdag 28-dec
HH. ONNOZELE KINDEREN, MARTELAREN
Waubach
09:00 uur
alle overleden kinderen van ons cluster; de vervolgde christenen;
Vrijdag
29-dec
H. THOMAS BECKET, BISSCHOP EN MARTELAAR
Waubach
09:00 uur
Han Willems vw. de buurt; ouders Adams-Schuncken;
Zaterdag
30-dec
Fanfare A’bosch oud. Joep en Annemie Simons-Reumkens; Johan Schulteis;
overl. oud. Gärtener-Wolters (st); Ed Gonera; ouders Plum-Beumers; Trautje
A’bosch
18:00 uur
Speck (st); Ton Strolenberg; ouders Cox-Boumen; overl. ouders BouwmanEggen en Gossen-Simons; ouders Tummers-Cuijpers; Christel van Overveld;
Zondag
31-dec
FEEST VAN DE H. FAMILIE, JEZUS, MARIA EN JOZEF
Waubach
08:30 uur
Gregoriaans Lei Bisschops; roepingen;
Volkszang echtpaar Johan Schroeder en Bernadien Borghans en ouders
Rimburg
10:00 uur
Gielgens-Gröls;
Volkszang als 1ste jrdst. Jans Wemmers-Meijer; ouders Oldenburger-Pelzer;
Waubach
11:30 uur
ouders Jo en Annette Knoben-Habets; Wil van der Laan; ouders Hein en Lies
Schunken-Toenbreker en zoon Sjef (vw. fam. in Canada);
Maandag
1-jan
NIEUWJAARSDAG- H. MARIA, MOEDER VAN GOD
Rimburg
10:00 uur
Gregoriaans waarna nieuwjaarsontmoeting (Gemeenschapshuis d’r Eck)
Volkszang Mia Leemans-van Alst, tevens Tiny Leemans-Boymans en wederz.
Waubach
11:30 uur
ouders; Paula Urlings en overl. familie; de overledenen van de fam. Vaessen-
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Dinsdag
Heereveld
Woensdag

2-jan
10:00 uur
3-jan

Waubach

19:00 uur

Vrijdag
Waubach

5-jan
14-15 uur

Waubach

19:00 uur

Zaterdag
Waubach

6-jan
05:30 uur

A’bosch

18:00 uur

Zondag
7-jan
Waubach

08:30 uur

Rimburg

10:00 uur

Waubach

11:30 uur

Maandag

8-jan

Waubach

19:00 uur

Dinsdag
Woensdag
Waubach
Vrijdag

9-jan
10-jan
19:00 uur
12-jan

Waubach

19:00 uur

Zaterdag

13-jan

A’bosch

18:00 uur

Zondag
14-jan
Waubach

08:30 uur

Rimburg

10:00 uur

Waubach

11:30 uur

Waubach
Maandag

14:30 uur
15-jan

Waubach

19:00 uur

Dinsdag
Woensdag
Waubach

16-jan
17-jan
19:00 uur

Portz; pater Nicolaas Führen vw. verjaardag (st); ouders Coen en Anni
Boijmans-Speetjens (st); waarna nieuwjaarsreceptie op de pastorie
HH. BASILIUS DE GROTE EN GREGORIUS VAN NAZIANZE, BISSCHOPPEN
H. Mis
HEILIGE NAAM VAN JEZUS
Greetje Steinfeld-Wauben vw. verjaardag; ouders Vaessen-Reumkens; een
bijzondere intentie; als jrdst. ouders Boymans-Clement en zoon Harry;
H. GERLACH, KLUIZENAAR-ZALIGE PATER KAREL HOUBEN VAN SINT ANDRIES
Uitstelling van het H. Sacrament, aanbidding, rozenkrans en vespers
Overl. leden handwerkclub ‘An d’r Put’; overledenen fam. Senden en fam.
Reinartz; jrdst. Lenie Gerards-Wintgens, Peter Jozef Gerards (st); Martin en
Maria Dortants-Jungen en schoonzoon Zef (st); Piet Balter en wederz. ouders
Balter-Kok; oud. Defésche-Rinkens en dochter Bertine (st); uit dankbaarheid
Vertrek voettocht naar Wittem
Volkszang Mia Scheffer; jrdst. Sjef Gielkens; Frits Scholtz; jrdst. Henk Boon;
vr. een zalig sterfuur (st); vr. de weldoeners van onze parochie;
OPENBARING DES HEREN-DRIEKONINGEN
Jes.60,1-6: Het licht gaat op over Jeruzalem
Mt.2,1-12: De pelgrimstocht van de Wijzen
Gregoriaans ouders Reumkens-Dortants (st); fam. Jos Crijns-Roex (st); Mia
Erps-Cremers vw. verjaardag;
Gregoriaans de overledenen van de fam. Boijmans-Gillissen (st); als jrdst.
ouders Beckers-Hanssen en kinderen; Jozef Eijgelshoven; Balt Bastiaens;
Volkszang zeswekendienst Betsie Schmeitz-Meijers; Maurice Ederveen; jrdst.
Els en Mathieu Nievelstein-Eydems; Anna Bonten-Ackermann; Antoon Döll;
jrdst. Maria Thonon-de Kock, Sjeng Thonon; jrdst. Jozef Nievelstein (st); jrdst.
Jan Smeets; jrdst. Herman Ringens;leden en overl. leden van d’r “Ouwe Hap”;
DOOP VAN DE HEER
Mia Leemans-van Alst, tevens Tiny Leemans-Boymans en wederz. ouders;
Paula Urlings en overl. familie; Leny Scheeren-Janssen en dochters Jes en
Rini; als jrdst. ouders Lutgens-Offermans en dochter Maria (st);
10.00 uur H. Mis
Han Willems vw. de buurt; de zieken en stervenden;
fam. Jos Crijns-Roex (st); overledenen fam. Cremers-Höppener (st); jrdst.
fam. Pauli-Dautzenberg-Zach (st); jrdst. Anna Erdle-Dautzenberg, Jozef Erdle
en zoon Gerard (st); jrdst. Wiel Cremers; overl. bewoners flat Kerkstraat
H. HILARIUS, BISSCHOP EN KERKLERAAR
Gemengd Koor St. Jan Anna Stijfs-Caenen (st); echtpaar Schnitzeler-Meens
en overl. fam. Dortants-Meens (st); Ger Wijshijer;
TWEEDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Jes.62,1-5: Het huwelijk als schitterend beeld van de band tussen God en volk
Joh.2,1-12: Zes kruiken wijn tonen de overvloed van Gods aanwezigheid
Gregoriaans vrede in de wereld; hen die offerden;
Gregoriaans als 1ste jrdst. Paul Möllenbeck; Mien Kaufholz-Hanssen; Juup
Logister; als jrdst. ouders Hinskens-Dortants; uit dankbaarheid vw. een
verjaardag; Wil en Lou Peters-Toussaint;
Par. Dameskoor (en solist) 1ste jrdst. Ben Scholtz, Ennie Scholtz-Offermans; Trautje Hanssen; Henk en Mia de Bruijn-Wauben; Louise BoijmansSimons; Sjef en Tinie Haan-Lutgens en wederz. oud. (st); jrdst. oud. HanzenPeters (st); overledenen fam. Franken (st); jrdst. Marianne Mertens-Talacko;
jrdst. ouders Toenbreker-Meys en zoon Jos; jrdst. Annie Franken-Renneberg;
Pierre Spaetgens en broer Louis; jrdst. Fer Scheeren; jrdst. Hub v.d. Borg;
H. Doopsel Kay de Schepper, de Tichel
H. ARNOLD JANSSEN, PRIESTER
Mia Leemans-van Alst, tevens Tiny Leemans-Boymans en wederz. ouders;
Paula Urlings en overl. familie; Wiel en Fien Evertz-Simons; Martin en Maria
Dortants-Jungen en schoonzoon Zef (st);
10.00 uur H. Mis
H. ANTONIUS, ABT
Joep Simons vw. de buurt;
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Vrijdag

19-jan

Waubach

19:00 uur

Zaterdag

20-jan

A’bosch

18:00 uur

Zondag
Waubach

21-jan
08:30 uur

Rimburg

10:00 uur

Waubach

11:30 uur

echtpaar Laumen-Schmitz (st); ouders Erens-Jacobs (st); Juup Erkens; een
intentie uit dankbaarheid;
H. SEBASTIANUS, MARTELAAR
Mannenkoor St. Caecilia Gulpen ouders Classen-Willems; Frits Scholtz;
Arnold Dörenberg, Gertrud Cremers en Herman en Pierre Dörenberg (st); als
jrdst. ouders Quint-Lambermont, tevens overl. familie (st); als jrdst. ouders
Schiffers-Herings (st); Leo Schaaf, Sjeng Peters en Emiel Schaaf; uit dankbaarheid bgv het 25-jarig huwelijksjubileum van Arie en Ankie Peters-Schaaf;
DERDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Gregoriaans ouders Boymans-Haenbeukers en zoon Harry (st);
Gregoriaans Johann Heuschen en Helena Heuschen-Belillas (st); Tinie PauliWindmuller (st); Joep Kaczmarek vw. verjaardag (st);
La Liesse ouders Derks-Herberigs; Wil van der Laan vw. verjaardag; ouders
Dautzenberg-Mevissen en zoon Hein; Nicolaas en Victorine SwelsenHorstermans (st); als jrdst. Troutje Lutgens-Boymans, tevens Nöl Lutgens
(st); als jrdst. fam. Vic. Winteraeken-Welters (st); als jrdst. Leo Hermans;

Kirkeklatsch
● Zijn alle leden van ‘d’r Ouwe Hap’ op 7 januari a.s. weer present in het MFCentrum bij het
Nieuwjaarsmatinee na de ‘traditionele’ H. Mis van 11:30 uur? ● Soms vraag je je af wat dat onder de
urnenmuren eigenlijk is: een bloemetje bij de steen van een dierbare of een beginnend volkstuintje? Een
oproep aan ieder die er met regelmaat iets neerzet: doe het zo dat pastoor, kerkbestuur en beheerders
niet achteraf boze telefoontjes krijgen van mensen die zich over de overdaad van anderen beklagen! ● Er is
in 2006 heel wat werk verzet op de kerkelijke kerkhoven, waarvoor veel lof en dank! Met name mag
vernoemd worden het vele en zware werk dat de laatste weken in Abdissenbosch werd verricht door met
name Jo Gerards en Ton Dautzenberg. Het resultaat mag er zijn! Gelukkig hebben vele parochianen hun
waardering uitgedrukt in belangstelling, vlaai en jonge klare. Heel veel dank! ● Wist u dat de grote
kerstboom in de kerk van Waubach in een voetstuk van Abdissenbosch staat? Dat ‘die van Abdissenbosch’
niet te beroerd waren ‘die van Waubach’ te helpen de boom overeind te krijgen? Dat dat prachtige
ontwikkelingen zijn? Dat het kerkbestuur het al meteen ziet zitten voor alle vrijwilligers van de vier
parochies één gezamenlijke feestavond te organiseren? ● Het klonk de pastoor als muziek in de oren: te
horen dat zijn voorganger ook sprak over ‘eeuwige kauw sjotel’ avond in avond uit bij al die kerstvieringen!
● Is het dan toch zo ver dat de muziekgezelschappen van de Groenbach en de Waustraat samen gaan!?
Tijdens de Kerst-in in het Stroätje kreeg je die indruk in ieder geval wel! Het zou trouwens niet gek zijn! ●
Soms hoor je toch dingen zingen… Een van de kerstconcerten eindigde met ‘O little town of Bethlehem’:
eerste strofe normaal, tweede zacht, derde uit volle borst als grand-finale. Alleen… de derde strofe begint
tekstueel met ‘How silently, how silently’. Alsof het zo uit de hel kwam! Dan kun je beter Latijn zingen!
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).

Een kerstgroet van onze priesterstudent
Geachte weldoeners, ik hoop van harte dat u het goed maakt. Ook
met mij gaat het voorspoedig. Ik koester uw aandacht en liefde.
Laat mij u allereerst een gezegend en vreugdevol kerstfeest en een

gelukkig nieuwjaar toewensen, moge
het Kind Jezus u zegenen en een
succesvol jaar schenken. Met mijn
studie gaat alles naar wens. Ik ben
nu in het tweede jaar theologie.
Tijdens de herfstvakantie hadden wij
een retraite, ook met diverse
ontspannende activiteiten en tijdens
de gebeden heb ik aan u allen
gedacht. Hartelijk dank voor uw ondersteuning van mijn studie. Ook uw
spirituele steun is van grote waarde voor de formatie, ik hoop dat u voor mij
blijft bidden tijdens mijn studie en vorming. Ook ik blijf u en uw dierbaren in
mijn gebeden sluiten. Ik zal mijn best doen om een goede en toegewijde
priester te worden. Ontvang de beste wensen voor de heilige tijd van Kerst.
Thomas Roshan D’ Souza, Grootseminarie St. Joseph te India.

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.

NOVEENKAARSEN
Ook in Rimburg is het vanaf nu mogelijk behalve offerkaarsen
noveenkaarsen te laten branden in de Mariakapel. Een
noveenkaars kost € 4,50.

Gaat eigenlijk over de
verrechtsing van de
politiek, maar ook goed
bruikbaar voor een
boeteviering!
Kint ge ’t belaofde land?
Haos alles waas perfek
Wiesdet enne gek
ôs wees op ôs gebrek
En ’t verleeje woort
versneeje
En de domste praot
Woort de wiëste raod
Maar wae wet haolt oëit
weer eemus
Dae verrotte splinter d’r oet
Smelt ’t iës
En brik d’r heej dus enne
nieje linte oet…
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Communie en vormseldata 2007
E.H. Communie: Lauradorp zondag voor Hemelvaart (13 mei 2007), Abdissenbosch
Hemelvaartsdag (17 mei 2007), Waubach zondag na Pinksteren (03 juni 2007). Het
vormsel: vrijdag 8 juni Abdissenbosch, 15 juni Lauradorp, 22 juni Waubach. Op de
eerste donderdagen van de maand hebben ouders wederom de gelegenheid aansluitend aan
de H.Mis te Abdissenbosch het catecheseproject van de kinderen mee te volgen. Welkom!
De presentatievieringen voor de communicanten worden gehouden op 24 & 25
maart: zaterdag 18.00 uur te Abdissenbosch; 19.15 uur te Waubach voor de scholen
Lauradorp; zondag 11.30 uur te Waubach voor de communicanten van An d’r Put.

Limburgse Bedevaart naar Lourdes
Voor 2007 zijn de volgende reizen gepland: 3 t/m 10 juni, 1 t/m 8
september, 21 t/m 28 september. Brochures zijn verkrijgbaar op de pastorie.
Informatie vindt u ook op www.lourdesbedevaarten.nl

Intenties Lourdes
Jaarlijks trekt de Limburgse Bedevaart verschillende malen per jaar naar Lourdes.
Brochures voor 2007 zijn verkrijgbaar op de pastorie. Velen geven of nemen de nodige
intenties mee. De gelden die daarmee verzameld worden, worden verdeeld over
missielanden en over de parochies waar de priesters werken die meegaan als
begeleider. Zoals elk jaar is pastoor Smeets betrokken bij deze bedevaart. Daarom
zullen we wekelijks van de gelden die de organisatie aan de parochie heeft
overgemaakt een H.Mis opdragen ‘t.e.v. O.L. Vrouw van Lourdes en de H. Bernadette
voor alle intenties die aan de grot zijn neergelegd’.

Venlo-Zuid heeft na bijna twee jaar een nieuwe pastoor
Erick van Brakel, 43 jaar jong
(Dagblad de Limburger 13 december 2006) De deur van het parochiekantoor in
de monumentale O.L. Vrouwekerk in Venlo-Zuid zwaait open. Een oudere man
komt binnen. Als hij de bezoeker, met wie hij enkele uren geleden kennis
heeft gemaakt, herkent, roept hij joviaal: „Hé bent u nog steeds hier?”. „Ja,
en ik hoop hier nog héél lang te blijven”, antwoordt de gast ad rem. Het is de
eerste keer dat de gast, Erick van Brakel, de nieuwe pastoor, een bezoek
brengt aan zijn nieuwe werkomgeving. Het ijs lijkt meteen gebroken. De
parochianen van Venlo-Zuid hebben lang op hun nieuwe herder moeten
wachten. Na bijna twee jaar is hun geduld beloond met een frisse verschijning
van 43 jaren jong. Erick van Brakel is in 1963 geboren in de gemeente Westen Oost-Souburg in Zeeland, als zevende in een gezin van acht kinderen. In
Goes had hij zijn eerste intensieve contacten met de katholieke kerk. Erick
werd misdienaar en vatte al spoedig het plan op priester te worden. Zijn
moeder wilde daar echter niets van weten. ‘Ga eerst maar eens kijken wat er
in de wereld te koop is’, gebood zij hem. Dat deed Erick. Hij werd verpleger,
onder meer op de kraamafdeling. „Ik denk dat ik de enige priester ben die
vijftien kinderen op de wereld gezet geeft, al zijn ze dan niet van mezelf.”
Omdat het bleef knagen nam hij al spoedig contact op met het seminarie
Rolduc, destijds de enige fulltime priesteropleiding in ons land. Hij mocht
komen, toonde zich een goede student en werd in 1997 gewijd. Na
Erick van Brakel te midden van vrijwilligers
in Landgraaf en Maastricht kapelaan te zijn geweest, werd Erick
die de kerststal opbouwen. „Als pastoor ben
pastoor in Scharn. Het eigen bisdom - Breda - bleef echter aan hem
je niet meer dan een passant, die een beetje
trekken. In 2004 besloot van Brakel het te gaan proberen in
de richting mag aangeven.”
Zeeland. Tien parochies kreeg hij, verspreid over Noord- en ZuidBeveland en Schouwen-Duiveland. Hij hield het niet lang uit. „Ik
voelde me net een rent-a-priest. Reisde van de ene naar de andere kerk om de H. Mis te doen, maar had
geen tijd om contacten met parochianen te onderhouden. Terwijl ik dat toch juist mijn belangrijkste taak
vind.” Terug naar Limburg. Naar Venlo-Zuid. Een parochie die een gastvrije herberg wil zijn. „In zo’n
herberg”, benadrukt Van Brakel, „ben ik graag herbergier”. Venlo-Zuid staat van oudsher bekend als zeer
progressief. Of dat voor een man van het toch als streng in de leer bekend staande Rolduc geen problemen
gaat opleveren? Van Brakel is er niet bang voor. „Je kunt mij niet in een hokje plaatsen. Ik ben een man
van het midden. Een man zeker ook van deze tijd.” Zijn kleding is vlot. Een ribfluwelen broek, een
schipperstrui, een sjaal nonchalant om de nek geknoopt. Het witte boordje ontbreekt. „Ik draag het soms
wel, soms niet”, legt hij uit. „Het maakt je herkenbaar, maar het wezen van je priester zijn hangt er niet
van af.” Erick van Brakel heeft er duidelijk zin in. „Er zijn in deze parochie ruim tweehonderd vrijwilligers
actief, koorleden niet meegerekend. Daarnaast is er een bloeiend verenigingsleven. Kortom, voldoende
ingrediënten zijn aanwezig om er iets moois van te maken. Maar het zijn de mensen zelf die het
uiteindelijk moeten doen. Als priester ben ik niet meer dan een passant. Zoals de voetbaltrainer ook een
passant is. Samen moet je proberen een zo goed mogelijk team te vormen en resultaten neer te zetten.
Als herder mag ik een beetje de richting aangeven.”
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KERSTTIJD
De kersttijd is een tijd van verwondering. Hoe kan het toch? Die grote God die het heelal vervult, heeft zich
heel klein gemaakt, niet groter dan de maat van Maria's schoot. Hij die aan alle vogels voedsel geeft, heeft
aan Maria's borst gedronken. 'Komt, verwondert u hier mensen', luidt een oud kerstlied. Herders en wijzen
raken niet uitgekeken op dat Kind, Gods eigen Zoon, liggend op stro.
Gebed van Maria in de kerstnacht - Wie ben ik toch?
Vader in de hemel, wie ben ik dat ik uw Zoon en mijn Heer, mag dragen in mijn schoot? Alles is door Hem
geschapen, alles bestaat door Hem: de hele wereld, alle mensen en ikzelf. Wie ben ik toch dat Gij mij hebt
gemaakt tot moeder van uw Zoon? Ik loof en prijs U dat Gij hebt neergezien op zoveel kleinheid en zulke
grote dingen aan mij hebt gedaan. Ach, grote God, die altijd kiest voor kleinen en voor armen om uw
geheimen te openbaren en die ze verbergt voor wijzen en verstandigen, Gij zijt zo anders dan de mensen.
Magnificat. Jij, Zoon van God - en hoe kan het toch? - Jij, zoon van mij, ik loof en ik dank Je omdat ik jouw
moeder mocht zijn. Wie ben ik wel? Jij hebt mij onuitsprekelijk gezegend. Wie ben ik, dat ik begrijpen
mocht - naar de maat van jouw genade wat Jij tot je Vader hebt gesproken toen Jij de wereld binnentrad
en hebt gezegd: 'Hier ben Ik, om uw wil te doen.' Jouw gehoorzaamheid heeft mijn ja-woord de weg
gebaand, toen de engel vroeg of ik jouw moeder wilde zijn. Mijn Zoon, mijn Heer, mijn God, niet ik heb jou
gedragen, maar Jij mij. Ik zing voor jou uit heel mijn hart: Magnificat. Gij lieve Geest van God, Heilige
Geest, Gij onbegrijpelijke, Gij onweerstaanbare, Gij lieve gast, van mijn ziel en van mijn lichaam. Ik loof U
en ik dank U: want grote dingen hebt Gij in mij gedaan: mijn zoon, mijn Jezus, Hij is helemaal van U. Van
Hem zult Gij mij blijven spreken, dag na dag en ik zal alles in mijn hart bewaren. Leer mij hoe ik zijn
moeder moet zijn. In deze kerstnacht weet ik nog niet welke vreugde, welke angst dit Kind mij brengen
zal. Zaai de akker van mijn hart nu al in met elk ja-woord dat ik ooit spreken moet om waardig zijn
moeder genoemd te worden. Heilige Geest, Gij weet wat nodig is, ik vertrouw mij aan U toe. Magnificat.
Gebed van de herders. Waarom mochten wij de eersten zijn? Kindje in de kribbe, we zijn vannacht naar
U gekomen, op het gezang van de engelen. Het is volkstelling in Bethlehem. Zoveel andere mensen zijn nu
in de stad, mensen met meer aanzien: zij hadden moeten komen, niet wij! Wij verdienen het niet dat de
engelen voor ons zingen. Nog minder dat wij U mogen zien, pasgeboren Redder. Waarom toch precies ons
gevraagd? Wij zijn echt van geen tel. We hebben zelfs geen goede naam. We zijn zo klein. Is het daarom
dat wij U zo goed zien? Dan vragen we U, kindje in de kribbe, slechts dit ene: laat alle mensen herders
worden. Heer Jezus in de kribbe, dat God, de Heer der legerscharen, zich zo klein zou maken; geen wijze,
geen profeet in heel het oude testament geen mens had dat ooit gedacht. God, wie zijt Gij toch dat Gij dat
kunt? Gij zijt waarlijk groot, omdat Gij het verdraagt zo klein te worden. Wie groot is, moet zich klein
maken, wie heerst, moet dienen, wie zijn leven wil winnen, moet het verliezen: Uw boodschap keert de
wereld om. 'Kleine' God, wij knielen bij uw kribbe: zo menselijk nabij hadden wij U nooit verwacht.
Gebed van de os en de ezel. Lief kindje in de kribbe, de mensen hadden geen ongelijk toen ze ons
eeuwen na die nacht in Bethlehem bij U hebben gezet. Wij horen echt thuis bij U. Spreken kunnen we niet.
Aanbidden evenmin. We kunnen alleen onszelf zijn, os en ezel: ademen en verwarmen. We blijven
bescheiden, pretentieloos, we zijn uw schepselen we doen wat Gij ons hebt gevraagd: os zijn en ezel, en
dat stemt ons dankbaar en blij. Kindje in de kribbe, die deemoed hebt Gij ook: gewoon kind zijn. Het
verwondert ons echt niet dat men ons bij U in de stal heeft gezet. Dat hebben de mensen heel juist gezien.
De tijd na Kerstmis - tot 2 februari - is openbaringstijd. De hele wereld vraagt: wie is in waarheid wel dat
Kindje in de kribbe? Hij is de Messias, Gods eigen Zoon. Eerst wordt Jezus aan de heidenen getoond, aan
Wijzen uit het Oosten die Hem komen aanbidden. Later toont Hij zich ook aan de Joden: Hij wordt gedoopt
in de Jordaan, de hemel gaat open en een stem uit de hemel spreekt: 'Gij zijt mijn Zoon, de Welbeminde'
(Lc 3,22). En ten slotte verandert Hij water in wijn te Kana en openbaart Hij zich aan zijn leerlingen.
Gebed van de drie wijzen. Wij zijn drie verdwaalde wijzen van heel, heel ver. Wij komen uit het Oosten
reizen met onze ster. Maar waar die ster zal blijven staan, is onze koning; daar zullen we naar binnengaan,
dat wordt onze woning. We zijn als drie verdwaalde zielen. Maar als wij eenmaal mogen knielen voor 't
Koningskind, dan ruilen wij de schone schijn voor zekerheden, dan zullen we gelukkig zijn, dan kennen wij
de vrede. Klein kind dat op ons ligt te wachten, hier komen wij. Wordt het licht van onze nachten en maak
ons vrij. Wees boven sterren, droom en waan van groter waarde: U, God, de ware zin van ons bestaan.
Jezus op de bruiloft. Heer Jezus, toen Gij op de bruiloft waart gekomen, was het U om veel meer te doen
dan om dat bruidspaar en hun gebrek aan wijn. Gij had veel meer te zeggen. Die overvloed van wijn, zes
kruiken vol: het was de proefdronk van de nieuwe wijn: die van de eucharistie. En uw woord tot Maria,
toen ze zei: 'Er is geen wijn meer', was geen verwijt, alleen een verwijzing naar uw lijdensuur aan het
kruis. Want daar moest de echte bruiloft nog worden gevierd, die van God met ons. Gij zijt naar Kana
gekomen niet zozeer voor dat bruidspaar in verlegenheid, maar opdat wij door dit eerste teken zouden
geloven in U. Heer Jezus, leer ons te verstaan, dat onder alles wat Gij zegt en doet een tweede zin schuil
gaat. Die spreekt ons over veel meer dan over wat we met onze ogen zien en met onze oren horen...

Het volgend parochieblad verschijnt op 19 januari en wel voor de periode tot 16
februari. Misintenties kunt u inleveren tot uiterlijk
DONDERDAG 11 januari liefst middels een briefje in de brievenbus van de pastorie
(Kerkberg 7) of achter in de kerk Rimburg.
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