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’t Kirkebledje
Over huwelijk en gezin, E.H.
Communie en het H. Vormsel…
Preek mgr. F. Wiertz - Witte Donderdag 2007
Van sommige vragen kun je vooraf het
antwoord reeds vermoeden. Vraag je iemand
heel persoonlijk: "Hoe ben je eigenlijk tot geloof
gekomen?", dan zal hij of zij niet direct naar
boven wijzen. Negen van de tien zullen over hun
thuis gaan spreken, over het gezin waarin zij
opgegroeid zijn. "Dat heb ik zo van thuis uit
meegekregen", zal in de meeste gevallen nog
het antwoord zijn. En wellicht zal tevens dan
dankbaar geconstateerd worden, dat men in een
goed en godsdienstig gezin is grootgebracht.
Daar
vond
de
eerste
en
voornaamste
geloofsoverdracht plaats. Daar leerden ouders je
bidden.
Aan
hun
hand
vond
je
heel
vanzelfsprekend de weg naar de kerk. "Dat heb
ik zo van huis uit meegekregen". Toch is
daarmee slechts een halve waarheid gezegd.
Want, dankbaar mag je toch ook "naar boven"
kijken. In goedheid van mensen om ons heen is
immers altijd ook Góds goedheid aan het werk.
Beiden zijn niet van elkaar los te maken. Beiden
vormen een hechte eenheid. Dat begint al
wanneer ouders hun pasgeboren kind naar de
doopvont dragen. Dan is op dat prille moment
ook reeds Gods genade present. Hij neemt deze
kleine aan als ook zíjn kind. En dat zet zich nog
voort in de viering van de Eerste Heilige
Communie en in het Heilig Vormsel. Met het
heilig chrisma sterkt Hij dit meisje, deze jongen
met de kracht van zijn Heilige Geest, op dat
belangrijke
moment
van
rijping
naar
volwassenheid. De vormselritus drukt het
sprekend uit. Ouders staan letterlijk en figuurlijk
achter hun kind. Hun zorgende hand blijven zij
naar hem of haar uitstrekken. Maar zij
vertrouwen daarbij op Gods bijstand, op zijn
hulp, zijn goedheid. Mensen worden toegerust
voor hun christelijke levenstaak. Van jongsaf
aan. Vanuit de zalving met Gods Heilige Geest
én vanuit een godsdienstige opvoeding in het
gezin. Want dit gezin is toch bij uitstek de plek
waar die Geest van geloof en van liefde toegang
vindt tot de harten van mensen, van jonge
mensen bovenal. Zo bouwt de Heer zijn Kerk op.
Met de kracht van zijn Heilige Geest. Met de
hulp ook van christelijke gezinnen die zich voor
die Kracht willen openstellen.
In ons bisdom wordt dit jaar bijzondere
aandacht geschonken aan huwelijk en gezin. En
terecht!
Omdat in de warmte en de
geborgenheid van dit thuis de beste waarborg

H. Bernadette
Abdissenbosch
H. Joseph
Waubach-Groenstraat
H. Drievuldigheid
Rimburg
H. Theresia & Don Bosco
Lauradorp
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Eerste Heilige Communie 2007

Een engel van zeven
niet meer van deze tijd
niet meer begrepen
door wie de ongereptheid
en de onschuld
heeft opgegeven
een vage na te jagen droom
toch stap je fier maar broos
en breekbaar tussen al die
grotemensenogen
die naar je kijken
waterogend
zonder je te zien
want je bent er even niet
in deze wereld
je bent bij Hem
in wiens naam je bent
gedoopt
totnogtoe was Hij alleen
een mooi verhaal
maar nu voor ’t eerst
wil Hij in en met jou zijn
een communio zonder weerga
een vriendschap
die je groot en sterk maakt
voor altijd…
Proficiat
aan
alle
Communicanten!

ligt voor een gezonde, een evenwichtige toekomst van de
kinderen; tot tevredenheid en tot geluk tevens van de
ouders. Het tweede Vaticaans Concilie sprak over het gezin
als over een "huiskerk" oftewel "een kerk in het klein". Een
uitdrukking die allen die met het kerkelijk leven vertrouwd
zijn, niet vreemd in de oren zal klinken. Want, het gezin
neemt binnen elke geloofsgemeenschap een vitale plaats
in. Het geloofsleven in de parochie hangt voor een groot
stuk af van de actieve medewerking vanuit de gezinnen.
Geloof kiemt en groeit het beste in een gelovig gezin. De
vitaliteit van een geloofsgemeenschap wordt grotendeels
gevoed vanuit de gezinnen! Stagneert het doorgeven van
het godsdienstig leefpatroon in het gezin, dan zal dat
onmiddellijk ook zijn negatieve invloed hebben op het
kerkelijk leven in de parochie. Voor de opbouw van een
levende Kerkgemeenschap hangt zo ontzettend veel af van
die geloofsoverdracht van ouders aan kinderen, waarbij wij
vooral toch ook de rol van de grootouders niet mogen
vergeten. Wij zijn er ons van bewust: die overdracht is
moeilijk geworden. De tijdgeest is er niet naar. Actief
christelijke gezinnen moeten vaak tegen de stroom in
zwemmen. Van het christelijk geloof afwijkende ideeën,
een anderssoortige leefstijl worden dagelijks vooral via de
media ons voorgeschoteld. Er is heel wat moed en
wilskracht voor nodig om hieraan weerstand te bieden.
Maar ook nu weer moeten wij bedenken: er is geen enkele
situatie die de kracht van de H. Geest niet meester zou
kunnen! In de parochies hebben de gezinnen ons aller hulp
nodig: om vaders en moeders bij te staan in hun
opvoedende taak, om kinderen in contact te brengen met
Jezus' evangelie. De Geest van de Heer kan dan ook weer
aanzetten tot het gezinsgebed. Samen bidden in huiselijke
kring maakt saamhorig, klinkt harten samen.
Bij zijn bezoek vorig jaar september aan Beieren deed
paus Benedictus een hartstochtelijk beroep op ouders en
opvoeders. Het was tenslotte in de streek waar hij zelf zijn

eerste godsdienstige vorming ontving. "Beste
ouders", zo zei hij, "ik vraag u: bid ook thuis
met elkaar, bij het eten, voor het slapen
gaan. Het gebed leidt tot God, maar ook tot
elkaar. Het is een kracht van vrede en van
vreugde. Het gezinsleven wordt feestelijker
en weidser als God erbij is en zijn nabijheid in
het gebed beleefd wordt...Gaat met uw
kinderen
toch
's
zondags
naar
de
eucharistieviering. U zult zien: dat is geen
verloren tijd. Dat houdt het gezin bij
elkaar...De zondag wordt mooier, de hele
week wordt mooier wanneer u samen de
heilige Mis bezoekt". In de zorg om het
christelijk gezin mogen wij een van de
voornaamste taken zien van de kerk en haar
dienstwerk. Binnen de schaalvergroting van
onze zielzorgeenheden is het een stuk
moeilijker geworden het directe contact met
gezinnen te behouden. Daarom proberen we
gelijkgezinde christelijke gezinnen samen te
brengen om kleine kernen, vuurhaarden van
christelijk leven te vormen. Zij zullen zelf
weer de fakkel van het geloof doorgeven aan
elkaar, maar ook buiten hun eigen kring.
Gezinnen evangeliseren gezinnen! De Geest
van de Heer maakt ons één. Samen vormen
wij de "familia Dei", het Huisgezin van God,
de Kerk. De zalving van Gods Heilige Geest
schenkt ons allen kracht. Blijven wij daarop
steunen en vertrouwen.
+ Frans Wiertz,
bisschop van Roermond

Koninklijk onderscheiden…
De nodige mensen in de gemeente Landgraaf mochten rond Koninginnedag 2007 een lintje ontvangen.
Een welverdiend proficiat aan allen is op z’n plek! Uit ons eigen midden ontvingen onderstaanden een
onderscheiding. Temidden van hen werd zeer terecht een versiersel opgespeld bij oud-kerkmeester
Cees Schurer uit Rimburg en oud-vice-voorzitter van het kerkbestuur van Abdissenbosch Jan Krutzen.
Proficiat en dank voor alle trouwe inzet!
Benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau, in Ubach over Worms: dhr. G.J.W.G. van Gelder,
Burg. Dortantsstraat, voor zijn meer dan 50 jaar actief zijn binnen de Nieuw Apostolische Kerk, dhr.
G.I.J. Janssen, Heereveldje voor zijn Bestuurslidmaatschap bij Winkeliersvereniging Centrum
Waubach, alsmede bij het Landgraafs Mannenkoor Sint Joseph, de stichting Promotion Waubach en
vanwege 40 jaar bestuurslidmaatschap van het Parochiehuis, dhr. J.G.C.M. Krutzen, Europaweg-Noord,
voor zijn jarenlange bestuurslidmaatschap van de H. Bernadetteparochie, het Jeugdkoor Abdissenbosch en
Gemengd Koor Sint Jan, alsook voor zijn inzet voor de wijk en de gemeenschap van Abdissenbosch, dhr.
J.J.A. Olzheim, Karel Doormanstraat, vanwege zijn bestuurslidmaatschap van fanfare St.
Elisabeth en zijn betrokkenheid bij het organisatiecomité van diverse
festiviteiten in Waubach en de Groenstraat, dhr. A.M.J. Peeters,
Pastoor Scheepersstraat, vanwege zijn bestuurslidmaatschap van
biljartvereniging Op ’t Kantje, zijn wedstrijdleiderschap en
administrateur
zijn
van
het
district
Zuid-Limburg
en
de
ouderenorganisatie An d’r Put, dhr. C.G.J. Schurer, Rinckberg,
vanwege zijn bestuurslidmaatschap Zangvereniging Eendracht
Rimburg en de parochie van de H. Drievuldigheid, alsook voor zijn 50
jaar lid zijn van de Gregoriaanse Schola en destijds de Hobbyzengers,
en tenslotte muzikant en ‘Lauradorper’ in hart en nieren dhr. M.H.
Smeets, Steenenkruisweg, vanwege zijn bestuurslidmaatschap bij
Gemeenschapshuis D’r Sjtee Uul en Harmonie Laura alsmede voor zijn
inzet voor de gemeenschap van Lauradorp, de oprichting van het
Landgraafs Symfonie Orkest en het Orgelcomité. Sinds Koninginnedag
2006 zijn aan de lijst van gedecoreerden uit ons midden nog
toegevoegd dhr. Welling uit de Hovenstraat die inmiddels overleden
is, en dhr. Paulssen uit de Gremelsbrugge in Rimburg.

BS An d’r Put
Zondag 3 juni te
Waubach om
10.00 uur

Eerste communicanten 2007

OBS De
Speurneus
Zondag 13 mei te
Lauradorp om
09.00 uur

‘Ga je mee?’ Dat is het motto, het thema van
de eerste heilige communievieringen van dit
jaar in ons cluster. Jezus nodigt de
kinderen en ons allen uit om met Hem Daniel
Dior
Bulthuis
mee op weg te gaan. Daarmee zijn we al Remco
Casper
Coervers
begonnen in het doopsel, maar in de communie klinkt Jezus’ Serena
Stijn
Daemen
roep opnieuw door. Met Hem is het goed op weg gaan: Hij leidt Julia
Joep
Geuskens
ons, gaat ons voor en wijst ons een goede weg door het leven, Milian
ja zelfs over de grenzen van het leven heen! De eerste heilige
Laura
Haan
Naomi
communie doen is daarom van harte ‘Ja!’ zeggen op die roep
Femke
van Haaren
van de Heer en echt met Hem mee gaan, op communiezondag, Boy
Maud
Hanssen
maar ook heel simpel in het leven van alledag: Jezus vraagt ons Cem
Owen
Heidstra
dat we daar waarmaken wat we in de Selina
BS De
Dusty
Nievelstein
kerk vieren! We
Bram
Wegwijzer
Viënna
Olzheim
verheugen ons op
Jottum
Hemelvaartsdag
deze communievieCeriel
Pelzer
17 mei te
Jaimy
ringen, mèt Kon.
Bart
Peusens
Abdissenbosch om
Glenn
Fanf.
Eendracht,
09.30 uur
Yimène
Reinartz
Deïrdre
St. Elisabeth, Fanf.
Mandy
Rosenboom
Dani
Abdissenbosch,
Marry
Saviriyan
The Young Singers en alle anderen Colin
Bas
Beckers
Daniëlle Schoeré
die bij de eerste communie dit jaar Taylor
Armando
Di Leonardo
zijn betrokken. Maar laat het ook
Niels
Schoeters
Ramon
Doenen
Mylonne
een feest zijn voor allen die ‘bij de
Kelly
Smeets
Kim
Frenken
kerk horen’. Ja, misschien is het Maurice
Mirco
Smeets
Tim
Geesink
druk, maar maak het mee, als Babette
Daphne
Spelthaen
Niels van Gemeren
parochiaan. Het is ook een beetje Clark
D.J.
Verstijnen
zelf opnieuw de eerste heilige Demi
Devenij
Grap
communie doen! En door er zelf te Djordy
Kellie
Hermes
zijn zeggen we de kinderen dat ze
Demi
Heuten
Rick
BS Bei de Ling
hartelijk welkom zijn!
Melanie
Hoekstra
Carmen
Zondag 13 mei te
Dankviering
en
Marco
Hoekstra
Loek
Lauradorp om
11.00 uur
Dennis
Hoog de
Processie 10 juni 2007 Sharina
Roel
Huijnen
Sanne
EH Communie wil natuurlijk zeggen
Lars
Huijnen
Lisa
Bertram
dat je vanaf die dag altijd welkom Randel
Elle
Huijnen
Vince
Conjaerts
bent in de kerk! Maar om op een Michelle
Jorrit
Julicher
heel bijzondere manier dank je wel Sam
Veerle
Embregts
te zeggen aan Onze Lieve Heer, Evie
Andrea
Kamp
Lotte
Gubbels
nemen alle communicanten deel Ivo
Michelle
Kunstek
Eva
Huth
aan de H. Mis op 10 juni, om 9.30
Martijn
Langohr
J.J.
Maartje Kec
uur in de kerk van Waubach.
Daan
Pollaert
Kaylian Kessels
Aansluitend aan deze H. Mis trekt Kyllian
Shyanna
Pollmann
Tom
Mikes
de processie als volgt: Kerkstraat, Kyle
Dylano
Prevoo
Hovenstraat,
B.
Beckersstraat, Myrthe
Sylvana Moonen
Maastrichterlaan, Rustaltaar kerk Roos
Viénna
Prikken
Chris
Scholtz
Lauradorp,
Salesianenstraat, Dylano
Josje
Rutten
Cheryl
Vroomen
Groenstraat, Rustaltaar kruisbeeld,
Daniël
Spiertz
Yvi
Jordan
Dekkers
Groenstraat-West, Rustaltaar kapel
Kaj
Stevelmans
Lotte
Smeijsters
Groenstraat,
Kerkstraat,
Kerk. Annemieke
Camilla
Szabo
Judie
Sven
Speth
Processie Rimburg op 17 juni.
Jordy
Melanie Jansen
Kindernevendienst
Britt
Elke weekendviering – behalve de Hoogmis van 8.30 uur is er
Rik
Kindernevendienst. De kinderen gaan mee met een van de moeders
naar de sacristie, om in eigen woorden het zondagsevangelie te Nickey

Bemelmans
Berns
Berns
Bisschops
Bleylevens
Boessen
van de Burgt
Cinar
De Vree
Dela Haije
Derks
Engelmann
Erkens
Ernst
Fiori
Gerats
GrossGloss
Haan
Hendriks
Jacobs
Kaczmarek
Kebeck
Koekkelkoren
Kölker
Kremer
Lutgens
Michorius
Miltenburg
Ooijen
Pelzer
Reneerkens
Scheeren
Schmitz
Shepherd
Simons
Smeets
Thalen
Theunissen
Vandenhoff
Verspeek
Voncken
Weijers
van Werven
Westheim
Wischmann
v.d. Zwaag

horen. Soms wordt er verteld over dit evangelie, soms geknutseld,
of wat dan ook… Gelukkig zijn er moeders die dit belangrijke werk willen doen! Gelukkig
zijn er kinderen die trouw deelnemen! Hopelijk voelen ook communicanten en hun ouders
zich uitgenodigd om af en toe of liever nog met regelmaat deel te nemen!

Communicanten Rimburg Eerste Pinksterdag om 10.00 uur
Op Pinksterdag doen Jasmijn en Levi Jacobs hun eerste Heilige Communie. Samen met de
jongste van dit gezin, Meike, zijn zij begin dit jaar gedoopt. Vanaf Pinksteren mogen ze de H.
Communie ontvangen! Meike zit volgend jaar in groep 4 en doet dan de Communie.

3

Meimaand - Mariamaand
Op de zondagen in mei en op Hemelvaartsdag bidden we om
16.30 uur het rozenkransgebed aan de Waerderkapel.

Geloofscursus Wie is Jezus ?
Het boek is voor €13,- te koop op de pastorie.
De moeite waard!

Parochieagenda
12 mei Jaarlijkse H. Mis Zonnebloem; 13 mei E.H. Communie Lauradorp; H.Mis op Hemelvaartsdag in
Rimburg vervalt maar wordt verplaatst naar woensdagavond 16 mei om 19:00 uur; 17 mei E.H. Communie
Abdissenbosch; 17 mei Koningsschieten schutterij; 18 mei Fietsbedevaart Jongeren naar Meerssen; 25 mei
18.00 uur Waubach vw. jubileum ZijActief; 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 Heereveld; 11.30 uur Waubach); 3 juni E.H. Communie Waubach; 8 juni
H. Vormsel Abdissenbosch; 9 juni Stille Dag te Rolduc; 10 juni Sacramentsprocessie Waubach; 15 juni H.
Vormsel Lauradorp; 17 juni Sacramentsprocessie Rimburg (géén H.Mis 11.30 uur Waubach: intenties gaan
naar 8:30 u.!); 21 juni 9.00 uur Schoolmis An d’r Put Waubach; 22 juni H. Vormsel Waubach-Groenstraat;
24 juni Waubachs Dorpsfeest; 1-6 juli Gezamenlijk jeugdkamp
Inmiddels functioneert de diaconiegroep.
parochies; 15 augustus Maria Tenhemelopneming (19.00 uur H.
Als u een bezoekje op prijs stelt, meldt u
Mis aan Waerderkapel); 19 augustus Sint Rochuskermis; 8
zich dan bij Hanny van der Wouw op de
september Diakenwijding te Rolduc; 10 september Bedevaart
pastorie (woensdag-/donderdagochtend).
Zonnebloem naar Kevelaer (daarom geen avondmis in
Waubach); vrijdag 14 september Kruisverheffing 19.00 uur H.
Wekelijks probeert de pastoor het
Mis aan de kapel in Groenstraat; 4-6 oktober Bernadetteziekenhuis te bezoeken. Daar de
triduum in Abdissenbosch donderdag gezinsmis; vrijdag dag van
berichtgeving niet altijd even vlekkeloos
de zieken; zaterdag Lichtprocessie met GK St. Jan; 28 oktober
verloopt, wordt u verzocht zelf door te
“Allerzielenzondag” te Waubach en Lauradorp; 4 november
geven of u of een ander in het ziekenhuis
Paardenzegening A’bosch; 4 november “Allerzielenzondag” te
verblijft en een bezoekje op prijs stelt.
Rimburg en A’ bosch; 10 & 11 november Sint-Maarten; 25
november Christus Koning; 2 december Begin advent.

Vastenactie basisscholen
De kinderen hebben heel goed hun
best gedaan een mooi bedrag bij
elkaar te sparen voor de Vastenactie:
An d’r Put €1119,67, Bei de Ling €728,44, de Speurneus €141,05
(De Wegwijzer heeft een eigen project gevolgd). Dank aan allen!

Deurcollecte Roepingenzondag
Ook de collecte op Roepingenzondag t.b.v. de priesteropleiding
leverde een mooi bedrag op: €405,--. Hartelijk dank !!

Kirkeklatsch
● Er wordt (werd) in ons cluster heel wat (af)geroddeld; over een vroegere pastoor die getrouwd zou zijn
met z’n huishoudster, over de huidige pastoor die niet graag een begrafenis zou doen op een zaterdag etc,
etc… Wie ‘verkoopt’ eigenlijk zo’n onzin ? Vermoedelijk mensen die de hele dag niets te doen hebben… ● Je
kunt van ons bisdom heel wat zeggen, en dat is in de pers dan ook gebeurd. Daar moet aan toegevoegd
worden dat ze in Roermond niet kunnen tellen, want hoeveel seminaristen zitten er nu eigenlijk op Rolduc?
22 schreef de bisschop in zijn Roepingenzondagbrief, maar waar die dan zitten…? Tenminste, als de
pastoor op woensdagmiddag er muziekles geeft, komt hij niet hoger dan 11. Waar zit het verschil in? Nou
ja, ze tellen in Roermond graag alles wat los en vast zit, blijkbaar, ook mensen die officieel wel tot de
opleiding horen, maar er effectief helemaal niet zijn! Maar om in muziektermen te blijven: er zijn op Rolduc
11 zingende leden. ● In de gemeente Gulpen-Wittem mogen ondernemers (net als in Vaals en Valkenburg)
hun winkels nu iedere zondag openhouden. Ook in Waubach was een warme bakker die zelfs op
Paaszondag (met vergunning) de deuren open had… Tja! ● Het Herenkoor van Waubach-Groenstraat trad
op 28 april sinds lange tijd weer eens volledig aan. Een unicum, waarom kan dit niet vaker zo? ● Sint Jan
en Eendracht hebben met Pasen echt mooi gezongen! Alleen het ‘Qui venit in nomine Domini’ in Rimburg
was door de toevoeging van de verzuchting ‘t’ ter onderstreping van de van de partituur afwijkende
zangwijze erg verrassend: ‘Qui venit in nomine Domini-t’ in de alt-partij. Het ging om de ‘t’ van ‘te vreug’.
● Wie is eigenlijk Roland Hol? Ineens hebben we in Lauradorp volgens de bordjes een Ronald Holstraat!

Huwelijken 2007
● 01-06 Lauradorp Tim Hermans & Judith Kuijper, Burg. Dortantsstr. ● 29-06 Waubach Louis Hoogeveen & Rosi
Rossen, K. Doormanstr. ● 06-07 Waubach Vincent Scheepers & Vanessa de Jong, Spoorstr. ● 06-07 Lauradorp
Barry Martens & Ingrid Cerfontaine, Maastrichterln. ● 07-07 Waubach Tim van Belkom & Tatjana Krähmer, Op
der Graaf ● 20-07 Rimburg Chris Coun Paulussen & Cynthia Weng, Broekhuizenstr. ● 20-07 Holset Roger Arends
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en Nathalie Mous, Bunderweide ● 07-09 Waubach Roger Milder & Jessica Didderen, Kerkrade ● 07-09 Waubach
Edwin Hübben & Elly Jetten, Prins Bernardstr. ● 19-10 Rimburg Danny de Wijs & Audrey Janssen, Wormdalweg

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
15-04 Tyra Bodelier (Eikehof)
22-04 Famke Rozeboom (Moershei)
22-04 Alisha de Jong (Rector Fischerstraat)
29-04 Cas Joosten (Broekhuizenstraat)
06-05 Jordie van der Heijden (Groenstraat)
06-05 Noa Plum (Kantstraat)
06-05 Maud & Lotte Haesen (Vogelzankweg)
De paaskaars spreekt van Jezus die van zichzelf zegt dat
Hij het licht van de wereld is. Wij zouden zo graag delen
in zijn licht. En wij wensen ook van harte dat deze
kinderen mogen delen in zijn licht: dat ze vuur en
enthousiasme mogen doorgeven, dat ze altijd een
brandend en warm hart mogen
hebben waarin veel mensen
geborgenheid vinden. Vader,
help de ouders van deze
kinderen om het licht van Jezus
brandend te houden in hun
gezin. Moge het licht van
Christus
vuur
en
warmte
brengen in het leven van hun
kinderen. Laat de vonk van uw
liefde branden in hun hart, en
dat zij ooit, groot geworden, licht
mogen zijn voor de wereld.
Proficiat
dopelingen
en
ouders!

Overledenen
13-04: Enny van Dee-Schuncken, Lückerheide, 87 jaar
24-04: Jo Spiertz, Eijgelshovenerweg, 80 jaar
01-05: Wiel Meulenberg, vroeger Groenstraat, 64 jaar
01-05: Stephy Samulski-Houben, Kapelweien, 62 jaar
‘Ten paradijze geleiden u de engelen. Dat bij uw
aankomst u begroeten mogen de martelaren. Zij
geleiden u tot in de hemelse Stad, Jeruzalem. Moge ‘t
koor der engelen u met vreugde ontvangen. En als
Lazarus, de arme van weleer, zult gij voor eeuwig in het
land van vrede zijn’.

Fietsbedevaart Meerssen

Datum

Kerk

Bijeenkomst

17 juni
24 juni
19 augustus
26 augustus
9 september
21 oktober

Waubach
A’bosch
Waubach
Lauradorp
A’bosch
Waubach

ma. 11 juni
ma. 11 juni
do. 16 aug.
do. 16 aug.
do. 16 aug.
wo. 17 okt.

Heiligverklaring Pater Karel Houben
Gebed om de voorspraak van de Heilige Pater Karel
Hemelse Vader, U vervulde de Heilige Pater Karel met Uw
Heilige Geest. Uit liefde voor de Gekruisigde Christus
bracht hij zijn leven in gebed door aan de voet van het
Kruis. Vanaf het Kruis vertrok hij om de armen het Goede
Nieuws te brengen, genezing voor zieken en stervenden
en vergeving voor de zondaars. Zie nu naar Uw volk dat
tot U bidt en geef dat wij zijn deugden, zijn vroomheid,
zijn zuiverheid en ijver voor de zaligheid van de zielen
mogen navolgen. Heilige Pater Karel, geef ons door Uw
voorspraak de genade die we nodig hebben. Leg nu vanuit
de hemel Uw zegenende handen op onze kwalen en
wonden, opdat wij de genaden mogen verkrijgen die wij
door Uw tussenkomst vertrouwvol afsmeken. Moge zo ons
geloof verdiept, onze hoop vermeerderd en onze liefde
versterkt worden. Zo bidden wij door Christus onze Heer.
Onze Vader...
Wees gegroet Maria ...
Eer aan de Vader...
Heilige Pater Karel, bid voor ons.
Pater Karel van Sint Andries werd als Johannes Andreas
Houben op 11 december 1821 in Munstergeleen geboren
als zoon van een molenaar. Als jongen wist hij dat hij
priester wilde worden. In 1845 trad hij in bij de paters
Passionisten in Ere (bisdom Doornik, België) en kreeg hij
de kloosternaam Karel van Sint Andries. In 1850 werd hij
priester gewijd. Een jaar later werd pater Karel als
missionaris uitgezonden, eerst naar Engeland en in 1857
naar Ierland. Hij vestigde zich in het klooster Maunt Argus
bij Dublin. Hij was een man van pastorale nabijheid, die
zeer geliefd was bij de bevolking, met name vanwege zijn
gebedsgenezingen. Hij stond bekend als de pater met de
'zegenende handen', Direct na zijn dood op 5 januari 1893
ontstond er een verering rond zijn persoon. Op 16 oktober
1988 werd hij door paus Johannes Paulus II zalig
verklaard. Paus Benedictus XVI zal hem op 3 juni 2007
heilig verklaren. Zijn feestdag wordt gevierd op 5 januari.

RK Jeugd- & Familiewerk Don Bosco
Brunssum organiseert voor de 12de keer de
Fietsbedevaart,
o.l.v.
Pater
Victor
Demianzcuk, IVE. Iedereen is uitgenodigd!
Wanneer? Vrijdag 18 mei, daags nà Hemelvaart! Hoe
laat? Vertrek 9.00 Brunssum! Meerssen staat bekend om haar basiliek en de sacramentswonderen die daar zijn gebeurd. Kosten & benodigdheden? €4,50 per persoon, lunch en
avondeten inbegrepen! Je hoeft voor niets te zorgen, behalve voor goed humeur en goede
regenkleding! Opstapplaatsen? Brunssum, clubhonk ‘Klooster Sterre der Zee’, Dorpstraat 149,
en vanuit Landgraaf vertrekt een groep naar Brunssum! Onderweg sluiten een groep uit Heerlen
aan
in
Nuth.
Aanmelden?
Tot
14
mei:
rk_jeugdfamiliewerkdonbosco@hotmail.com.

Mei-jongens
We verwelkomen de jubilerende Mei-jongens en het nieuwe
Meipaar op Pinksterzaterdag om 18.00 uur in de kerk van
Waubach. Zangvereniging Vriendenkring Sint Rochus zingt de Mis!
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Boekhandel Klooster Wittem

Help, mijn kind wil bij ’t koor!

Het is de schrik van sommige ouders. Er is een
presentatie geweest van het kinderkoor van de kerk
Boekhandel de Wegwijzer in Wittem bestaat 25 jaar.
en je kind is enthousiast geworden. Mama, mag ik
Wat 25 jaar geleden als een kleinschalig project is
bij het kinderkoor? Zingen in de kerk? Moeten wij
begonnen is uitgegroeid tot een volwassen boekhandel.
dan ook naar de kerk? Als je als ouder op deze
De Wegwijzer heeft in de loop van de jaren betekenis
manier reageert, zal het niet lukken. Je kunt je kind
gekregen wegens haar uniek specialisme op gebied van
dan niet ondersteunen in zijn enthousiasme. Hoe
religie, pastoraat en levensbeschouwing. Die ontwikkeling
anders reageren ouders als hun kind op ballet wil,
is niet zomaar gegaan. De boekhandel heeft heel wat
of op een sport? Daar moeten ze immers ook heen
veranderingen doorgemaakt van steeds veranderende
kerkelijke en maatschappelijke ontwikkelingen. Toch is de
om hun kinderen te brengen en te halen. Je hoort
van dirigenten van kinderkoren dat het moeilijk is
boekhandel in haar aanbod al die jaren haar doelstelling
om een stabiele groep vast te houden. Ze komen
trouw gebleven: tegemoet komen aan de steeds
enthousiast binnen maar vertrekken ook weer na
toenemende vraag naar zingeving bij mensen die de
een poos. Ook hebben ouders vaak minder moeite
wereld van geloof en religie willen ontdekken, beleven en
met het afmelden voor de repetitie van het
vieren. Ook biedt de boekhandel de vele zoekers naar
kinderkoor dan voor een sportles. Daarom moet het
zingeving een uitgebreid aanbod rondom spiritualiteit en
mystiek. Verder vinden ook pastores en leden van
kinderkoor meer bieden! In deze tijd moeten
kinderen kiezen: Ga ik op ballet, op een sport of bij
liturgische werkgroepen hun weg naar de winkel, net als
het kinderkoor? Willen we het kinderkoor een
leerkrachten die op zoek zijn naar Eerste Communievolwaardige rol geven dan moeten we beginnen
methoden en ouders op zoek naar een kinderbijbel. Bij
met het kinderkoor serieus te nemen. Kinderkoren
geen enkele 'gewone' boekhandel in de regio vindt u een
verdienen vergelijkbaar te zijn met welke club dan
zo compleet aanbod van boeken over kerk, liturgie, religie
ook, maar ook met de andere koren die zingen
en spiritualiteit. www.boekhandeldewegwijzer.nl
binnen de kerk. Dat kan alleen als het kinderkoor
Radiomis kerkje Eygelshoven
ook zo werkt! Als lid van een dansgroep moet je
Zondag 20 mei wordt om 11.00 uur de radiomis (747 AM)
hard oefenen en in de sport moet je blijven trainen
verzorgd vanuit het kerkje te Eygelshoven. Schola St. Jan
om mee te kunnen blijven doen. Van goed zingen
zorgt voor de gregoriaanse zang. Ze hebben de pastoor
krijg je een goede conditie, je leert allerlei
van Woabich ‘geleend’ om voor te gaan. In Waubach
technieken, net zoals je bij een sport ook de
hebben ze op die zondag die van Egelse “te gast’.
technieken van de sport leert. Daarnaast ontwikkel
je teamgeest en concentratievermogen. Als ouders
zien dat de stem van hun kind goed ontwikkeld wordt en het kind veel energie en plezier haalt uit de koorrepetities
is dat voor hen een reden het kind nog extra aan te moedigen. Blije mensen zingen, blije kinderen zingen. Een kind
zingt net zo natuurlijk als het leert lopen. Het ontwikkelen van de kinderstem is onze grootste zorg. Kerkbesturen
kunnen hierin een grote rol spelen door kinderkoren goed aan te sturen en te zorgen voor zeer kundige dirigenten.
Daarnaast moeten ze ook het verhaal doorgeven. Als lid van het kinderkoor maakt je kind deel uit van één grote
familie die samen de kerk vormt, daar mag je best trots op zijn. Kinderen hebben uitdagingen en prikkels nodig en
die moet het kinderkoor hen bieden. Alleen dan kan het kinderkoor doorgroeien naar tiener- of jeugdkoor. Alleen
dan is er een basis aanwezig voor de toekomstige kerkzanger! Joke Halmans, Diocesane Werkgroep Kind-Koor-Kerk

25 mei 18.00 uur H. Mis uit dankbaarheid
Misschien kent u onze afdeling beter onder de oude naam: LVB afd. Ubach o.Worms
van de Limburgse Vrouwen Beweging. In januari 2002 is landelijk gekozen voor de
naam ZijActief. Onze afdeling was vroeger al erg belangrijk voor veel vrouwen.
Op 25 mei 2007 vieren we ons 70 jarig bestaansfeest! ZijActief Landgraaf heeft
ongeveer 140 leden. Nieuwe leden, jong of oud, zijn van harte welkom. Waarom zou
u lid willen worden van een vrouwenvereniging en dan speciaal van ZijActief Landgraaf? Wij kunnen u zó
verschillende goede reden noemen. Voor de boeiende, leerzame en inspirerende thema-avonden. Voor de
interessante excursies. Voor de uitstapjes. En er is veel meer! De drie O's Ontmoeting-Ontplooiing-Ontspanning zijn
belangrijk bij de samenstelling van ons programma. Wij houden onze avonden op donderdag in het Multi
Functioneel Centrum An d'r Put in Waubach. Gemiddeld is er één keer in de twee weken een activiteit. De
contributie bedraagt €22,= per jaar. Hoe kunt u lid worden? Heel eenvoudig! U kunt contact opnemen met
een bestuurslid of u bezoekt een van onze thema-avonden. In Landgraaf Aktueel en de Landgraaf Koerier vindt u
onze programma's. Namens het bestuur van de afdeling Landgraaf, Burga Gielen-Loo, voorzitter tel. 045-5317498

Liturgische diensten in ons parochiecluster
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’ 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. Wekelijks wordt er ook een H. Mis
opgedragen ter ere van O.L. Vrouw van Lourdes en de H. Bernadette’ voor de pelgrims-intenties van de Lourdesbedevaarten.

Vrijdag

11-mei

Waubach

19:00 uur

Zaterdag

12-mei

A’bosch

18:00 uur

ouders Adams-Schuncken; Wiel Cremers vw.verj.(st); jrdst. Tino Cubeddu, tevens overl.
ouders Cubeddu; Elisabeth Jansen-Souren;
H. PANCRATIUS, MARTELAAR (14.00 uur An d’r Put H. Mis Zonnebloem)
Volkszang echtp. Schnitzeler-Meens en overl. fam. Dortants-Meens; echtp. Cox-Boumen
(st); jrdst. Jan Boers (st); ouders Wim en Maria van den Dikkenberg-Frijns; Ger Wijshijer;
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jrdst. Keetje Heuts-Hodiamont; jrdst. Jozef Smeets, tevens vr. de overl. fam. SmeetsPenners; leden en overl. leden van de Vrouwenvereniging A’bosch bgv moederdag;
ZESDE ZONDAG VAN PASEN
Hand. 15 In de Geest van de Heer herstellen de apostelen de vrede in de kerk
Joh.14 De afscheidsrede: Jezus belooft zijn Geest te zenden die zijn Boodschap herinnert

Zondag
13-mei
Waubach
Lauradorp

08:30 uur
09:00 uur

Rimburg

10:00 uur

Lauradorp

11:00 uur

Waubach

11:30 uur

Lauradorp
Lauradorp
Rimburg
Maandag

14:30 uur
15:30 uur
16:30 uur
14-mei

Waubach

19:00 uur

Dinsdag
Woensdag
Rimburg
Donderdag
A’bosch

15-mei
16-mei
19:00 uur
17 mei
09:30 uur

Waubach

11:30 uur

Vrijdag
Waubach
Zaterdag

18-mei
19:00 uur
19-mei

A’bosch

18:00 uur

Zondag
20 mei
Waubach

08:30 uur

Rimburg

10:00 uur

Waubach

11:30 uur

Maandag

21-mei

Waubach

19:00 uur

Dinsdag
Woensdag

22-mei
23-mei

Waubach

19:00 uur

Vrijdag

25-mei

Waubach

18:00 uur

Zaterdag

26-mei

Gregoriaans vr. roepingen; vr. meer rechtvaardigheid in de wereld;
Eerste H. Communie leerlingen ” De Speurneus ” jrdst. Hub Cox (st);
Gregoriaans Mien Kaufholz-Hanssen; Trautje Logister-Ritzerfeld (st); Frans Douven en
Gertrud Wetzels (st); Joseph Kallen (st); Juup Logister vw. de buurt;
The Young Singers Eerste H. Communie leerlingen ” Bei de Ling ”
Par. Dameskoor zeswekendienst May Meens, tevens ouders Meens-Keulers; 1ste jrdst.
Anna Jongen-Steens; 1ste jrdst. Sjef Geuskens; Sjef en Tinie Haan-Lutgens en wederz.
ouders (st); Mia Michorius-Plum vw. moederdag; Cor Gunter;Johanna Simons-Janssen vw.
moederdag; jrdst. Ed Jantowski; jrdst. ouders Bernard Abel en Helena Janssen, tevens vr.
zoon Bern (st); Sybille Speth-Eppels vw. moederdag (st); Frits Scholtz; Nellie SpeckTilmans vw. moederdag (st); Maria Scheid-Schuncken vw. moederdag; jrdst. Lies JansenMuijs; jrdst. Karel en Maria Heinen-Souren, tevens Ria en Frans; ouders Steens-Zijlstra en
zoon Jo; jrdst. Ton Strolenberg; Hein Moritz; Hub Didderen; jrdst. Robert en Mia Bauer,
tevens ouders Bauer-Schiffelers (st); jrdst. fam. Winand Schiffelers-Dautzenberg (st);
H. Doopsel Allyssia Schiffelers, Don Boscolaan en Len Mulder, Jennewegske
H. Doopsel Jolie Scheren, Maastrichterlaan
H. Doopsel Gwyn Demas, Brugstraat
H. MATTIAS, APOSTEL
Mia Leemans-van Alst, tevens Tiny Leemans-Boymans en wederz. ouders; Paula Urlings
en overl. familie; overl. bewoners flat Kerkstraat; fam. Martin Hanssen-Schevers (st); fam
Jos Crijns-Roex (st); ouders Plum-Heinen en dochter Mia (st); Cap Reulings;
ALLE HEILIGE BISSCHOPPEN VAN MAASTRICHT 10.00 uur Heereveld H.Mis
Gregoriaans
HEMELVAART VAN DE HEER
Eerste H. Communie leerlingen ” De Wegwijzer ” Finy Rutten-Drossaert;
Par. Dameskoor 1ste jrdst. Trina Jeurissen-Simons, tevens Leo Jeurissen; Roy Rutjens;
Martin en Maria Dortants-Jungen en schoonzoon Zef (st); Hubert en Mia Huntjens-Simons;
echtpaar Jacques en Maria Elisabeth Verstappen-Vreuls (st); Boud Wetzels vw. de buurt;
Leo en Gerda Speth-Jansen; ouders van Deurse-Scheid en zoon Rogé;
H. JOHANNES I, PAUS EN MARTELAAR
Sjef Reinartz(trouwdag);jrdst. Johannes Apers en Maria Helena Roex (st);Arnold Hanssen;
The Young Singers ouders Portz-Meintz; echtpaar Caenen-Roos (st); jrdst. Toon Plum
(st); echtpaar Külter-Götting en kinderen (st); jrdst. Henk Snippe; Zef Vaessen;
ZEVENDE ZONDAG VAN PASEN
Hand. 7 Stefanus bidt voor zijn moordenaars om vergiffenis
Joh. 17 Jezus bidt om eenheid tussen allen die in Hem geloven
Gregoriaans roepingen; hen die offerden; vrede in de wereld;
Gregoriaans Johan Meyer en Anna Gertrud Pooten en zoon Antoon (st); echtpaar
Broeren-Hanssen (st); Liel Kaczmarek-Kluck (st);
Volkszang Nicolaas en Victorine Swelsen-Horstermans (st); Piet Spiertz; ouders JanssenVreuls (st); ouders Römkens-Haan en zonen Toon en Hein (st); jrdst. ouders Jo en Annie
Franssen-Janssen; jrdst. Pierre Debeije; jrdst. Elisabeth Hoekstra-Herzig; jrdst. Hubert
Goossens; Wiel Hoenselaars vw. verjaardag, tevens kleindochter Jolie;
HH. CHRISTOPHORUS VAN MAGALLAEN, PRIESTER EN GEZELLEN, MARTELAREN
Mia Leemans-van Alst, tevens Tiny Leemans-Boymans en wederz. ouders; Paula Urlings
en overl. familie; ouders Erkens-Leinders; jrdst. Ed VanderBroeck (st); Lei Dörenberg;
Wiel en Fien Evertz-Simons; ouders Putmans-Vaessen en overl. kinderen;
H. RITA VAN CASSIA, KLOOSTERLINGE 10.00 uur Heereveld H.Mis
Wiel Plum vw. verj; fam. Herberigs-Nix (st); jrdst. ouders Putmans-Lenssen; Hans ter
Haar vw. verjaardag; overl. echtgenoot en wederz. ouders (B); ouders Goebert-Scholle;
H. GREGORIUS VII, PAUS
Oogstdankkoor LLTB leden, overleden leden en overl. familieleden van ZijActief
Landgraaf bgv het 70-jarig jubileum; Sjef en Tinie Haan-Lutgens en wederz. ouders (st);
Martin en Maria Dortants-Jungen en schoonzoon Zef; Pater Pio uit dankbaarheid;
H. FILIPPUS NERI, PRIESTER
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Waubach

18:00 uur

Zondag
27 mei
Waubach
Rimburg

08:30 uur
10:00 uur

A’bosch

11:30 uur

Waerderkap. 16:30 uur
Maandag
28-mei

Waubach

11:30 uur

Dinsdag
Woensdag
Waubach
Vrijdag
Waubach
Lauradorp

29-mei
30-mei
19:00 uur
01-juni
13.30 uur
15:00 uur

Waubach

19:00 uur

Zaterdag

02-juni

A’bosch

18:00 uur

Zondag
03 juni
Waubach

10:00 uur

Rimburg

10:00 uur

Maandag

04-juni

Waubach

19:00 uur

Dinsdag
Woensdag

05-juni
06-juni

Waubach

19:00 uur

Vrijdag
A’bosch
Zaterdag
A’bosch
Zondag

08-juni
19:00 uur
09-juni
18:00 uur
10-juni

Waubach

09:30 uur

Rimburg

10:00 uur

Z.V. St. Rochus Jubileummis Mei-Jongens Mia Michorius-Plum; Helmi Ooijen-Wick; jrdst.
ouders Quaedvlieg-Luchtman, en dochter Gerrie (st); jrdst. ouders Hofstede-Middendorp
(st); Danny van Gestel (verj.); jrdst.Tina Langius-Ackermann, schoondochter Rika;
HOOGFEEST VAN PINKSTEREN
Hand. 2 De Geest geeft leven aan de Kerk die verkondigt
Joh. 14 De Geest komt en blijft bij ons als innerlijke Leraar en Herder
Gregoriaans Jan Evertsen; Sjef Reumkens; Theo Walravens (st); Boud Wetzels;
Zangver. Eendracht Gerard Gielgens (buurt); Wiel Cruyen (st); jrdst. Mia Baur-Dortants;
Gemengd Koor St. Jan Maurice Ederveen; Roy Rutjens;echtp. Lenzen-Dörenberg st); ter
ere van O.L. Vrouw Koningin (st); Sjir Moonen; jrdst. Wiel en Truus Linssen-Wetzels,
tevens wederz. fam; Hubert Lenzen (st); Sandra Maar verj; Peter Steins verj; May Meens;
Rozenkransgebed
2e PINKSTERDAG 10.00 uur H. Mis Heereveld
Par. Dameskoor zeswekendienst Jo Spiertz; jrdst. Pierre Spaetgens; Mia Leemans-van
Alst, tevens Tiny Leemans-Boymans en wederz. ouders;Paula Urlings en overl. fam; Anny
en Frans Milchers-Reumkens (st); ouders Juup en Fien Offermans-Meijs (st); jrdst. ouders
Das-Hermans (st); Mathieu en Lucia Nievelstein-Peters; Frits Scholtz; Arnold Hanssen;
Matheu Dubislav vw. verj, tevens schoonzoon Jos; ouders Jo en Annette Knoben-Habets;
Geen H. Mis Heereveld!
Ouders Willem Janssen-Plum (st); Wil van der Laan vw. verjaardag;
H. JUSTINUS, MARTELAAR
Uitstelling van het H. Sacrament, aanbidding, rozenkrans en vespers
Pl. Huwelijksmis Judith Kuijper en Tim Hermans
Anneke Bogman; Martin en Maria Dortants-Jungen en schoonzoon Zef (st); overledenen
van de fam. Reinartz en fam. Senden; Leo Lutgens vw. verj. (st); Hans Lenders vw. verj,
tevens jrdst. Hub Lenders; Boud Wetzels vw. de buurt; jrdst. Lia Lemmens; jrdst. ouders
Lemmens-Paulus; ouders Defésche-Rinkens en dochter Bertine (st);
HH. MARCELLINUS EN PETRUS, MARTELAREN
Jeugdkoor A’Bosch Ger Wijshijer; jrdst. Maria van den Dikkenberg-Frijns, tevens Wim
van den Dikkenberg; jrdst. Marlies van der Wallen-Essers; ter ere v.h. H. Hart van Jezus;
HEILIGE DRIE-EENHEID – HEILIGVERKLARING PATER KAREL HOUBEN
Spreuken 8 De Wijsheid van alle eeuwigheid in Gods nabijheid
Joh. 16 De Geest zal verkondigen wat Hij van Jezus heeft ontvangen
E.H. Communie ”An d’r Put ” oud. Reumkens-Dortants (st); oud. Latour-Lentz en kleinzoon
Roy; jrdst. Hub en Gerda Lafleur-Smeets (st); oud. Plum-Beumers; Johanna DörenbergSomers (trouwdag); jrdst. Christientje Engelen-Logister, echtgenoot Hub en zoon Sjef;
Gregoriaans Catharina Gallus (st); echtpaar Damrow-Maessen (st); Piet Thoren en
Johanna Cronenberg (st); jrdst. Annemie Paulssen-Bisscheroux;
Mia Leemans-van Alst, tevens Tiny Leemans-Boymans en wederz. ouders; Paula Urlings
en overl. familie; ouders Coen en Anni Boijmans-Speetjens (st); Johan Franken en
schoondochter Bertha (st);
HH. BONIFATIUS, BISSCHOP EN GEZELLEN, MARTELAREN 10.00 uur H.Mis Heereveld
H. NORBERTUS, BISSCHOP
Leny Scheeren-Janssen en dochters Jes en Rini; jrdst. Gertie Reinartz-Logister; Juup
Erkens; Nelly ter Haar-Donkers vw. verjaardag;
Jeugdkoor A’bosch H. Vormsel leerlingen “De Wegwijzer”
H. EFREM, DIAKEN EN KERKLERAAR
Volkszang ouders Hinskens-Rutten (st); Joep Jacobs vw. trouwdag;
SACRAMENTSDAG
Dames-en Herenkoor Sacramentsprocessie Maria Ringens-Paulus verj.; Sjef en Tinie
Haan-Lutgens en wederz. oud.; Sjef Reinartz verj.; Cor Gunter; ouders Sjeng en Theresia
Nievelstein-Becks (st); jrdst. echtp. Peter Joseph en Maria Josephina Pelzer-Janssen (st);
Frits Scholtz; Han Sellier (buurt); uit dankbaarheid bgv het 50-jarig huwelijksjubileum
echtpaar Theunissen-Schirbach, vr. Anneke Verduin–Theunissen en fam.
Gregoriaans 1ste jrdst. Juup Logister (st); Balt Bastiaens; Ger Gielgens vw. kegelvrienden
“Onger Os”; t.e.v. H. Antonius (st);

Het volgend parochieblad verschijnt op 8 juni en wel voor de periode tot 6 juli.
Misintenties kunt u inleveren tot uiterlijk donderdag 31 mei liefst middels een briefje
in de brievenbus van de pastorie (Kerkberg 7) of achter in de kerk van Rimburg.
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