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Wij leven in de tijd en zijn er nooit vrij van. Wij
hebben tijd nodig om voortdurend te groeien in
ons mens-zijn. Die groei kan worden gehinderd
door allerlei tijdrovende bezigheden. Daarom is
het nodig dat we af en toe de nodige tijd nemen
om ons van die hindernissen te bevrijden… Wat
wij ‘vrije tijd’ en ‘vakantie’ noemen is geen lege
tijd, maar een intense tijd waarin wij ons
tijdsverloop terug op het juiste spoor zetten. Als christenen hebben wij het
voorbeeld van Jezus Christus. In Hem is God, de Eeuwige, in onze tijd gekomen.
Midden in zijn druk leven maakte Jezus zich vrij voor rust en gebed om te
groeien in de liefde tot zijn Vader en de mensen.
Schoonheid, weerglans van dé Schone… Toerisme brengt velen in contact
met het religieuze kunstbezit, in prachtige kerken en musea. Voor een groeiend
aantal mensen is dat soms nog het enige contact met geloof en kerk.
Verwondering om het schone, zowel in de kunst als in de natuur, kan leiden tot
het (her)ontdekken van de bron van alle schoonheid: God onze Heer en
Schepper. Dat past ook in het huidige zoeken naar levenszin, verlangen naar
spiritualiteit en aandacht voor de heelheid van de schepping.
Mensen ontmoeten… De vakantie brengt mensen wereldwijd bijeen. Elkaar
leren kennen en waarderen bevordert de samenwerking voor een betere wereld
en doet ons het eigen leven beter begrijpen. Een wereldwijde ontmoeting laat
ons als gelovigen de universaliteit van het christendom beleven, met als
hoogtepunt de eucharistie: of die nu in het Spaans of Japans of in een Afrikaans
dialect gevierd wordt, ze is beeld van Gods volk onderweg naar de eeuwigheid.
Gastvrij onthaal… Vakantie is in de wereld de tweede industrie. In geen andere
speelt het onthaal zo’n essentiële rol. Temidden van gecommercialiseerde
dienstverlening bieden de kerken een hartelijke gastvrijheid, op de eerste plaats
in het kerkgebouw, ons huis en het huis van God, dat voor allen open staat en
waarin allen welkom zijn. Gastvrijheid veronderstelt zowel een gast als een
gastheer of gastvrouw, met rechten en plichten tegenover elkaar. Ook tijdens de
vakantie streeft de christen naar een op het evangelie geïnspireerde houding
tegenover iedere medemens…
Dat wens ik u allen toe: dat we deze vakantietijd (waarin alles eens niet
zo moet) ook kunnen gebruiken om God op het spoor te komen, om
onszelf te hervinden, en elkaar te herontdekken! Pastoor E. Smeets

Pauselijke onderscheiding voor Wim Franken
Op zondag 1 juli mochten we aan het einde van
de H.Mis van 11.30 uur dhr. Wim Franken een
hoge pauselijke onderscheiding opspelden. Het
evangelie van de zondag leende zich er goed
voor: gelovig-zijn is je met hart en ziel geven aan
je taak in je leven en daar trouw in zijn, niet
opgeven – ook niet als de omstandigheden in het
leven veranderen – en voortdurend zoeken naar
nieuwe wegen en paden om je dienstbaarheid
vanuit je geloof gestalte te geven.
Wim, afkomstig uit een goed nest, werd 50 jaar geleden misdienaar en die taak
behartigt hij als senior-acoliet nu nog wekelijks trouw in de H.Mis van 11.30 uur
te Waubach en bij menige andere dienst, waar hij bovendien de zorg voor met
name de kleinere misdienaars op zich neemt en hen op het altaar de weg wijst.
Wim staat op de collectantenlijst en gaat mee als voorbidder in de
Sacramentsprocessie.

Behalve binnen het kerkgebouw is hij sinds 17 jaar een onmisbare kracht op de pastorie.
Hij hielp pastoor Kenis twee ochtenden per week in de administratie van met name
misintenties, doopbewijzen en de parochieregisters. Toen kapelaan De Bie er alleen voor
stond, mocht ook deze rekenen op de ondersteuning en dagelijkse presentie en
toewijding van Wim op het parochiekantoor. In de overgangsperiode tussen de pastoors
Kenis en Smeets was het met name Wim die samen met diaken Jonker de parochies
‘draaiende’ hield. Onder de nieuwe pastoor is hij blijven helpen in dezelfde hoedanigheid.
Hij is zeer alert, kent vele mensen die aan de telefoon zijn of voor de deur staan, is vriendelijk en buitengewoon
geduldig. Behalve op werkdagen komt hij ook ’s zaterdags de puntjes op de i zetten met betrekking tot de vele
intenties voor de zondagsdiensten in de vier parochies. Soms loopt hij op zondag even langs het kantoor als dit
of dat nog in orde gemaakt moet worden voor het maandelijkse parochieblad dat daags erna naar de drukker
moet. Ook als zijn conditie omwille van zijn gezondheid niet al te best is, is hij toch present. Hij denkt graag mee
met het kerkbestuur en voorziet het van goede en evenwichtige adviezen. Wijkt men van zijn advies af, weet hij
zich loyaal te voegen, hetgeen hem zeer siert. Hij controleert uitgaande post zeer precies op correctheid en op
taal- en stijlfouten. Hij weet precies wat er in- en uitgaat (behalve dan één brief aan de vicaris-generaal die al
dichtgeplakt was toen hij op zijn buro belandde – de brief om zijn onderscheiding die Wim zonder het zelf te
weten in de bus heeft gegooid, en het pakket anoniem aan de pastoor geadresseerd waar de onderscheiding en
de bul inzaten!) Hij schrijft artikelen voor het parochieblad en maakt samen met de andere medewerkers de
nodige afspraken voor doopsels en huwelijken. Hij is op het parochieburo aanspreekpunt voor veel mensen, die
hem kennen als een vriendelijke, behulpzame man, die altijd een luisterend oor heeft voor iedereen en mensen
met raad en daad bijstaat. In het geheel is hij dit jaar 50 jaar actief als vrijwilliger voor kerk en parochie in
Ubach over Worms.
Behalve in strikt kerkelijk verband, is Wim bijna 25 jaar werkzaam geweest voor de maag-, lever- en
darmvereniging. Sinds jaar en dag brengt hij in zijn wijk het parochieblaadje rond. In de flat waar hij
woont, bezoekt hij alleenstaanden en zieken en mensen die het
moeilijk hebben. Hetzelfde geldt voor het Zorgcentrum Heereveld. Hij
heeft 15 jaar verstandelijk gehandicapten begeleid in de
paardenmanege. Hij was ook jarenlang actief bij de RK
Voetbalvereniging als jeugdbegeleider. Zijn behulpzaamheid en zijn
stiptheid maakt hem ook een gewaardeerd patiënt in het academisch
ziekenhuis: hij zorgt dat hij zijn dossier perfect kent, zodat hij zelf de
professor kan helpen als die moet uitleggen aan zijn studenten wat er
aan meneer Franken mankeert. Hij is tenslotte een zeer gelovig man,
die zijn christen-zijn in woord en daad beleeft. Dat alles heeft hij gedaan,
nauwgezet stipt en goed.
Over het algemeen betrachten we de nodige gereserveerdheid met het
aanvragen van allerhande onderscheidingen, maar in het geval van Wim leek
het pastoor, kerkbestuur en bisdom zeer terecht dat hij de pauselijke
onderscheiding ‘Pro ecclesia et pontifice’ mocht ontvangen. Wim, van harte
proficiat met je welverdiende onderscheiding. Bedankt voor alles wat
je voor de parochies en de priesters gedaan hebt en – en dat hoort er
wezenlijk bij! - vooral ook voor de wijze waarop! Proficiat!
Pastoor E. Smeets

Mistijden Landgraaf
Pastoor Bouman van Nieuwenhagerheide heeft zijn mistijden aangepast aan de omliggende parochies zodat
verdubbelingen zoveel mogelijk omzeild worden, opdat de pastoors elkaar meer kunnen helpen en vervangen. In
Ubach over Worms is de laatste jaren al danig gesneden in het misrooster, en op het ogenblik is het zo dat één
priester het in principe goed kan doen! Ook in Schaesberg heeft men gepuzzeld aan een zinvolle oplossing voor
één bedienaar. Onderstaand dan een roostertje voor alle kerken en kerkgelegenheden in Landgraaf:
zaterdag zondag
maandag
dinsdag
woensdag donderdag vrijdag
Kerk
Plaats
H. Jozef
Waubach8:30
19:00
19:00
19:00
Groenstraat
11:30
HH. Theresia & D.Bosco

Lauradorp

H. Bernadette

Abdissenbosch

H. Drievuldigheid

Rimburg

Kapel Heereveld

Zorgc. Heereveld

OLV Hulp der christenen

Nieuwenhagen

H. Hart van Jezus

Nieuwenhagerheide

H. Familie

Lichtenberg

Kapel Dormig

Zorgc. Dormig

HH. Petrus en Paulus

Schaesberg

H. Michaël

Eikske

H. Barbara

Kakert

OLV van de berg Carmel

Kapel Leenhof

18:00
10:00
18:00
19:15
18:00

11:30
10:00
11:15
10:15
11:00

19:00

10:00
19:00
19:00

19:00

19:00
19:00

9:00
19:00

9:00

19:00
8:30

19:00

19:00
8:30

9:30
8:30
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Bezorgers parochieblad
Gelukkig zijn er de nodige mensen die maandelijks dit blad huis-aan-huis bezorgen! Het is ergens
een stukje verkondiging, want alles wat er vanuit geloof en kerk mee te delen is wordt langs deze
weg bij iedereen thuis afgeleverd! Maar natuurlijk vallen er ook af en toe gaten in het rooster van
de bezorgers. Daarom zijn we met name voor enkele straten in Parkheide op zoek naar nieuwe
bezorgers. Het gaat om een 80-tal adressen. Wie die taak eens per maand op zich wil nemen
wordt gevraagd contact op te nemen met Chris Manusama die de blaadjes distribueert bij de bezorgers van
Abdissenbosch (telefoon 06-38207912). Waar ook een vacature is dat is in de Nieuwenhagerheidestraat.
Toon Erps behartigt de wijk Lauradorp voor wat distributeurs betreft (5314538). Ook voor de andere parochies is
het niet verkeerd de bezorgerslijst weer eens aan te vullen! Meldt u zich daarvoor op de pastorie (5312378)!

Orgelconcerten Kerkrade
De Stichting Orgelkring Kerkrade organiseert een jaarlijks terugkerende orgelscyclus. Voor dit
jaar: zondag 1 juli (Lambertuskerk) 19.30 uur – Vocaal Ensemble Kerkrade & organist
Christoph Kuhlmann; zondag 15 juli (Abdijkerk Rolduc) 19.30 uur – Organist Tjeu Zeijen en
bas-bariton/saxofonist Hub Claessens; zondag 22 juli (Lambertuskerk) 19.30 uur – Organist
Willem Tanke; zondag 29 juli (Lambertuskerk) 19.30 uur - Organist Jan Raas & voordracht
Yvonne Nijsten; zondag 5 augustus (Abdijkerk Rolduc) 19.30 uur – Organist Jo Louppen.
Voor meer info zie www.orgelkring-kerkrade.com

Parochieagenda
vrijdag 6 juli géén uitstelling en géén avondmis te
Waubach; 15 augustus Maria Tenhemelopneming
(19.00 uur H. Mis aan Waerderkapel); 19 augustus
Sint Rochuszondag; vrijdag 7 september géén
uitstelling en géén avondmis te Waubach (intenties gaan naar 5 september); 8 september Diakenwijding te
Rolduc; 10 september Bedevaart Zonnebloem naar Kevelaer (geen avondmis in Waubach); vrijdag 14 september
Kruisverheffing 19.00 uur H. Mis aan de kapel in Groenstraat; op zondag 16 en 23 september vervalt de
Hoogmis van 8:30 uur in Waubach vanwege afwezigheid van de pastoor (misintenties gaan naar 11:30 uur)
4-6 oktober Bernadettetriduum Abdissenbosch donderdag gezinsmis; vrijdag dag van de zieken; zaterdag
Lichtprocessie met GK St. Jan; 18 oktober 18.00 uur Waubach H. Mis 70 jaar Kavo; 28 oktober Allerzielenzondag
te Waubach en Lauradorp; 4 november Paardenzegening A’bosch; 4 november Allerzielenzondag te Rimburg en
A’ bosch; 10 & 11 november Sint-Maarten; 25 november Christus Koning; 2 december Begin advent.

Kirkeklatsch
▪ Bij de mensen die het Kruis op de Oude Markt een opknapbeurt gaven vermelden we graag ook mevr. Bertie
Snijders. Die stond er vorige keer niet bij omdat die net niet door de pastoor betrapt was toen de andere twee er
bezig waren. Veel dank! ▪ Als je het tijdens de Sacraments-processie hebt over de laatste mode of over diverse
hypotheekvormen dan wel sigaretten rolt… Overigens waren het mooie processies, al zullen we er eindelijk voor
zorgen dat die van Waubach volgend jaar minder rommelig verloopt! ▪ In het ene dorp van ons cluster was er om
11:00 uur een ochtendconcert door de fanfare en in het andere dorp een ochtendwandeling die al om 10:00 uur
begon; als je op die zondagmorgen dan ook nog een kerkdienst wilde bijwonen werd het moeilijk. Trouwens: bij
de fanfare was het niet druk, in de kerk op dat moment stampvol… daar moet toch ergens wat te combineren
zijn? ▪ Soms valt het mensen op dat de priesters momenteel mooie gewaden dragen in de liturgie. Waar die
vandaan komen? Eigenlijk van mensen die de pastoor af en toe rond sacramenten wat geven. Naar goed oud
gebruik steken we persoonlijke giften rond sacramenten niet in eigen zak, maar in een apart potje van waaruit
benodigdheden voor de liturgie betaald worden. Dus blijf geven! ▪ Als je het rooster bekijkt van alle Missen in
Landgraaf… dan moet je een pastoor uit Maastricht toch ergens gelijk geven met zijn briefje op de kerkdeur:
‘Heden geen Mis, maar u vindt er wel een ergens in de nabije omtrek…!’
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.
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).

Huwelijken 2007
● 20-07 Holset Roger Arends & Nathalie Mous, Bunderweide ● 10-08
Brunssum Marco Weng (Brugstraat) & Maria Walter (Zülpich) ● 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.

Datum

Kerk

Bijeenkomst

19 augustus
26 augustus
9 september
21 oktober
18 november
9 december

Waubach
Lauradorp
A’bosch
Waubach
Waubach
Waubach

do. 16 aug.
do. 16 aug.
do. 16 aug.
wo. 17 okt.
wo. 14 nov.
wo. 14 nov.
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Gedoopt
17-06: Jelle Ron Zweers, Kerkrade
17-06: Caspar Welting, Heerlen
17-06: Jordy Oldenburger,
Past. Erensstr.
24-06: Stella Lukassen,
Reeweg
24-06: Melissa Kordowiner, Wolfsmelk

Overledenen

Gij zijt de Schepper van al wat goed en mooi is. Gij hebt de mens
geschapen naar uw beeld. Wij danken u om dit kind. Gij, bron van al
wat leeft en ademhaalt, geef ons een kind in goede gezondheid naar
geest en lichaam. Laat het voor ons in voorspoed en bij tegenslag het
zegel zijn van onze onverbreekbare trouw. Geef ons de moed en de
kracht om ons aan de opvoeding te wijden, en verleen alle ouders
ditzelfde geluk. Voor onze kinderen bidden wij dat hun verstand mag
bijdragen tot het ontsluieren van de waarheid, en hun handen mogen
helpen om vrede te brengen onder de mensen. Dat hun ogen zich
nooit sluiten voor armoede en lijden maar hun hart geopend blijft en
bereid tot edelmoedigheid. Schenk aan kinderen die ziek zijn of
honger hebben, de toewijding en de mededeelzaamheid van anderen,
en aan hen die geen ouders hebben, een thuis waar zij kunnen
opgroeien en ontdekken hoe Gij elke mens roept en nodig hebt. Geef
aan alle kinderen de vreugde U als hun Vader te erkennen.

11-06: Anna Heinen-Hanssen,
Kerkstraat, 84 jr.
12-06: Mien Frehen-Rothkrans
Grensstraat, 84 jr.
22-06: Zef Spierts, Rinckberg, 82 jr.
22-06: Lorene Ligtvoet,
Europaweg-Zuid, 37 jr.
God, we zijn verslagen. Hoe onwerkelijk is
het nog dat wij hen gebracht hebben naar
hun laatste rustplaats. Hoe onwerkelijk is het nog dat wij hen niet meer kunnen zien, niet meer kunnen aanraken
en dat hun lach ons niet meer raakt. God, tot U roepen wij, tot U huilen wij, tot U proberen wij te bidden. Neem
hen op in uw armen en koester hen in onze plaats. Neem hen op in uw vrede en help ons om te geloven dat U
ons niet laat vallen, vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid.

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 pelgrimsintenties van de Lourdesbedevaarten.

Vrijdag
Waubach
Waubach
Lauradorp
Waubach
Zaterdag
Waubach

06 juli
14-15 uur
14:00 uur
15:30 uur
19:00 uur
07-juli
14:00 uur

A’bosch

18:00 uur

Zondag
08 juli
Waubach
Rimburg

08:30 uur
10:00 uur

Waubach

11:30 uur

Maandag

09-juli

Waubach

19:00 uur

Dinsdag
10-juli
Woensdag 11-juli
Waubach

19:00 uur

Vrijdag

13-juli

Waubach

19:00 uur

Zaterdag

14-juli

A’bosch

18:00 uur

H. MARIA GORETTI, MAAGD EN MARTELARES
Uitstelling vervalt !!
Pl. Huwelijksmis vr. Vanessa de Jong en Vincent Scheepers
Pl. Huwelijksmis vr. Ingrid Cerfontaine en Barry Martens
Avondmis vervalt !!!
Pl. Huwelijksmis vr. Tatjana Krähmer en Tim van Belkom
Volkszang fam. Leonard Wolters-Plum en dochter Maria (st); Annie van Dijk–Jongen verj;
May Meens; jrdst. Heini Jansen; jrdst. Mathieu en Netje Gerards-Horsch; Ger Wijshijer;
VEERTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Jes. 66, 10-14 In ontroerende beelden schetst de profeet Gods troostende moederlijke trekken
Lc. 10 Het Rijk Gods vraagt om verkondigers. Jezus bidt er om en roept mensen.
Gregoriaans vr. onze zieken; vr. hen die offerden;
Gregoriaans zeswekendienst May Rohs-Weerts; ouders Kaesler-Beckers (st);
Par. Dameskoor 1ste jrdst. Agnes Papenborg-Zimmermann; Han Sellier (buurt); ouders Sjeng
en Maria Thonon-de Kock; Frits Scholtz; ouders Maas-Lataster; jrdst. Johan Eggen; jrdst.
Maria Dautzenberg-Römkens, tevens Jozef Dautzenberg (st); echtpaar Sjef en Tinie HaanLutgens(st); Fien Nievelstein (Bewonersver. An d’r Put); jrdst. ouders Smeets-Eppels; jrdst.
ouders Speck-Herbergs; Trautje en Nelly Speck; Cleo Wassen; André Quaedvlieg en dochter
Els; ouders Cuypers-Sistig;
HH. MARTELAREN VAN GORCUM
Mia Leemans-van Alst, tevens Tiny Leemans-Boymans en wederz. ouders; Paula Urlings en
familie; Lei Vleugels (vrienden);
10.00 uur H. Mis Heereveld
H. BENEDICTUS, ABT, PATROON VAN EUROPA
Hans Lenders en overl. familieleden; Sjeng Roebroeks verj; ouders Boijmans-Simons en
wederz. ouders; ouders Lutgens-Jacobs; ouders Suylen-Simons, zoon Huub en schoon-dochter
Marianne; Anna Heinen-Hanssen (flatbewoners);
H. HENRICUS
echtpaar Laumen-Schmitz (st); overl. bewoners flat Kerkstraat; overl. dochter en kleindochter; enkele ernstig zieke jonge mensen en hun gezinnen;
H. CAMILLUS DE LELLIS, PRIESTER
Volkszang jrdst. echtp. Hendriks-Vogt (st); past. Joseph Kremer (st); jrdst. Anita HeinenRutten; David Kraft en Enny Zegels-Pauly; Ger Wijshijer; t.e.v. O.L.Vrouw & H. Bernadette(st);
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VIJFTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Dt. 30,10-14 Het Woord van God is dichtbij. Gelukkig wie het hoort en er naar luistert!
Lc. 10,25-37 Wie is onze naaste? Jezus laat ermee zien hoe God voor ons wil zijn

Zondag
15 juli
Waubach
Rimburg

08:30 uur
10:00 uur

Waubach

11:30 uur

Maandag

16-juli

Waubach

19:00 uur

Dinsdag
17-juli
Woensdag 18-juli
Waubach

19:00 uur

Vrijdag
Rimburg
Waubach
Zaterdag
A’bosch

20-juli
14:00 uur
19:00 uur
21-juli
18:00 uur

Zondag
22 juli
Waubach

08:30 uur

Rimburg

10:00 uur

Waubach

11:30 uur

Maandag

23-juli

Waubach

19:00 uur

Dinsdag
24-juli
Woensdag 25-juli
Waubach

19:00 uur

Vrijdag

27-juli

Waubach

19:00 uur

Zaterdag

28-juli

A’bosch

18:00 uur

Zondag
29 juli
Waubach
Rimburg

08:30 uur
10:00 uur

Waubach

11:30 uur

Rimburg
Maandag

14:30 uur
30-juli

Waubach

19:00 uur

Gregoriaans vr. de zieken van onze parochies; vr. vrede in de wereld;
Gregoriaans Mien Kaufholz-Hanssen; jrdst. ouders Paulssen-Meijers (st); Gerard Gielgens;
Volkszang jrdst. Sjef Reumkens; Nicolaas en Victorine Swelsen-Horstermans (st); jrdst.
Anneke Bogman (st); Sjir Moonen verj. (st); jrdst. Mia Konings-Thuis (st); Frans en Maria
Heidendael-Toenbreker en kinderen (st); jrdst. Peter Steins;Annie Franken-Renneberg verj.
HEILIGE MAAGD MARIA VAN DE BERG KARMEL
Mia Leemans-van Alst, tevens Tiny Leemans-Boymans en wederz. ouders; Martin en Maria
Dortants-Jungen en schoonzoon Zef (st); Paula Urlings en overl. fam; Cap Reulings; Wiel en
Fien Evertz-Simons; Lei Vleugels (vrienden); jrdst. ouders Putmans-Vaessen;
10.00 uur H. Mis Heereveld
Oud. Boymans-Haenbeukers, zoon Harry; oud. Goebert-Scholle en grootoud. Scholle-Scholtes;
fam. Leonard Wolters-Plum en kinderen; jrdst. Elisabeth Römkens; bijzondere intentie (P)
H. APOLLINARIS, BISSCHOP EN MARTELAAR
Pl. Huwelijksmis vr. Cynthia Weng en Chris Coun Paulussen
Jrdst. Annie Külter-Gabric (st); enkele ernstig zieke jonge mensen en hun gezinnen;
H. LAURENTIUS VAN BRINDISI, PRIESTER EN KERKLERAAR
Volkszang jrdst. Sjir Vaessen (st); Annie Wetzler (st); Ed Gonera;
ZESTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Gen. 18 God bezoekt Abraham: diens gastvrijheid opent groot perspectief
Lc. 10, 38-42 Luisteren naar Gods Woord: daar gaat het om…
Gregoriaans Joseph Schnitseler en ouders Schnitseler-Brouns (st); roepingen;
Gregoriaans zeswekendienst Funs Janssen; fam. Laurs-Nievelstein (st); ouders BastiaensPinckaers en overl. familieleden;
Solist Jan Kapma zeswekendienst Maria Brück-Remmen; zeswekendienst Anna HeinenHanssen; 1ste jrdst. Han Willems, tevens jrdst. Maria Willems-Timpe en jrdst. Arthur Willems;
Jan Evertsen; Roy Rutjens verj.; Cor Gunter; jrdst. Lei Spiertz (st); jrdst. Jos Brull (st); jrdst.
ouders Houben-Theunissen (st); Boud Wetzels; ouders Dorshorst-Wauben; Frits Scholtz; jrdst.
ouders No en Bertha Schiffers-Wolters;
H. BIRGITTA, KLOOSTERLINGE
Mia Leemans-van Alst, tevens Tiny Leemans-Boymans en wederz. ouders; Paula Urlings en
overl. fam; Hubert en Mia Huntjens-Simons; Triena Rothkrantz-Meulenberg verj, tevens
Joseph Rothkrantz en ouders Meulenberg-Gillissen en Johan en Thea Meulenberg (st); Lei
Vleugels (vrienden);
H. CHARBEL MAKHLŪF, PRIESTER 10.00 uur H. Mis Heereveld
H. JAKOBUS, APOSTEL
Anna Erdle-Dautzenberg verj, Jozef Erdle en zoon Gerard (st); echtpaar Jacques en Maria
Elisabeth Verstappen-Vreuls (st); Jacob Heinen (naamfeest) (st); een bijzondere intentie (B);
Z. TITUS BRANDSMA, PRIESTER EN MARTELAAR
Kampmis Jong Nederland Ed VanderBroeck; Co Wennekes; Sjef en Tinie Haan-Lutgens en
wederz. ouders (st); Martin en Maria Dortants-Jungen en schoonzoon Zef; jrdst. ouders PlumHeinen en dochter Mia (st); André Römkens (st); overl. dochter en kleindochter; enkele ernstig
zieke jonge mensen en hun gezinnen;
Volkszang Franz Klancnik, Rosa Kubic en zoon Adolf (st); overl. ouders Cox-Boumen; Ed
Gonera; vr. hen die offerden;
ZEVENTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Gen. 18,20-32 Abraham bidt omwille van de rechtvaardigen. Elkaar tot voorspraak zijn…
Lc. 11 Het bidden van Jezus roept in hen het verlangen op tot gebed zoals Hij
Gregoriaans overl. weldoeners van onze parochie; vr. hen die offerden;
Volkszang Anna en Catharina Douven (st);
Volkszang zeswekendienst Leny Ringens-Sniedt, tevens Herman Ringens verj; Anny en Frans
Milchers-Reumkens; Johanna Simons-Janssen;Piet Spiertz en wederz. ouders; Sjef Reinartz
(sl); jrdst. ouders Hein en Anna Nievelstein-Steijns; ouders Jo en Annette Knoben-Habets
H. Doopsel Tara in de Braekt, Kerkstraat
H. PETRUS CHRYSOLOGUS, BISSCHOP EN KERKLERAAR
Mia Leemans-van Alst, tevens Tiny Leemans-Boymans en wederz. ouders; Paula Urlings en
overl. fam; ouders Coen en Anni Boijmans-Speetjens (st); Hub Cox verj. (st); overl. fam.
Sluypers-Wienands (st);
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Dinsdag
Woensdag
Waubach
Vrijdag
Waubach

31-juli
01-aug
19:00 uur
03-aug
14-15 uur

Waubach

19:00 uur

Zaterdag
A’bosch

04-aug
18:00 uur

Zondag
5 aug
Waubach

08:30 uur

Rimburg

10:00 uur

Waubach

11:30 uur

Maandag

06-aug

Waubach

19:00 uur

Dinsdag
07-aug
Woensdag 08-aug
Waubach

19:00 uur

Vrijdag

10-aug

Waubach

19:00 uur

Zaterdag
A’bosch

11-aug
18:00 uur

H. IGNATIUS VAN LOYOLA, PRIESTER 10.00 uur H. Mis Heereveld
H. ALFONSUS MARIA DE’ LIGUORI, BISSCHOP EN KERKLERAAR
overl. priesters van onze parochies; vr. meer rechtvaardigheid in de wereld;
Uitstelling van het H. Sacrament, aanbidding, rozenkrans en vespers
Martin en Maria Dortants-Jungen, schoonzoon Zef; ouders Defésche-Rinkens, dochter Bertine;
Anneke Bogman; Theo Walravens verj.; Boud Wetzels (buurt); fam. Reinartz en fam. Senden
H. JOHANNES MARIA VIANNEY, PASTOOR VAN ARS, PRIESTER
Volkszang overl. ouders Gärtener-Wolters (st); vr. hen die offerden;
ACHTTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Prediker Ijdelheid der ijdelheden: alles is wind en vluchtig op deze wereld
Lc. 12 Vermijd de hebzucht, want geen enkel bezit stelt je leven op safe!
Gregoriaans ouders Reumkens-Dortants (st); vr. roepingen;
Gregoriaans zeswekendienst Zef Spierts, tevens vw. trouwdag; Christiaan Beckers en Maria
Beckers-Klücken (st); Jan Janssen; Stephy Samulski-Houben;
Volkszang 1ste jrdst. Fien Evertz-Simons, tevens Wiel Evertz; Mia Michorius-Plum (trouwdag);
Jo Meessen verj. (st); jrdst. George Haan (st); echtpaar Sjef en Tinie Haan-Lutgens (st); Han
Sellier (buurt); Frits Scholtz; jrdst. Gerda Haan-Mulders;
GEDAANTEVERANDERING VAN DE HEER
Mia Leemans-van Alst, Tiny Leemans-Boymans en wederz. ouders; Paula Urlings & overl. fam;
oud. Coen en Anni Boijmans-Speetjens; May Jeurissen; Leny Scheeren-Janssen, Jes en Rini;
HH. SIXTUS II, PAUS EN GEZELLEN, MARTELAREN 10.00 uur H. Mis Heereveld
H. DOMINICUS, PRIESTER
jrdst. Peter Josef Gerards, tevens Lenie Gerards-Wintgens (st); Hans Lenders en overl. fam;
jrdst. Greetje Steinfeld-Wauben; ouders Boijmans-Simons en wederz. ouders;
H. LAURENTIUS, DIAKEN EN MARTELAAR
ouders Logister-Windmuller; ouders Plum-Heinen en dochter Mia; jrdst. Hubertina SchroyenHaan; Rodney Odekerken verj; Anna Heinen-Hanssen (flatbewoners); bijzondere intentie (P);
H. CLARA, MAAGD
Volkszang uit dankbaarheid bgv 40-j. huwelijk Peter en Nel Hendrix-Theissen; Lei Jacobs (st);
NEGENTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Wijsheid 18 Een wijze blikt terug: herinnering aan de uittocht zet aan tot blijvend vertrouwen
Lc. 12 Waar uw schat is daar zal ook uw hart zijn…

Zondag
12 aug
Waubach
Rimburg

08:30 uur
10:00 uur

Waubach

11:30 uur

Rimburg
Maandag

14:30 uur
13-aug

Waubach

19:00 uur

Dinsdag
14-aug
Woensdag 15-aug
Waer’kapel

19:00 uur

Vrijdag

17-aug

Waubach

19:00 uur

Zaterdag

18-aug

A’bosch

18:00 uur

Zondag
Waubach

19-aug
08:30 uur

Rimburg

10:00 uur

Waubach

11:30 uur

Gregoriaans jrdst. vr. fam. Peter Mertens-Vaessen (st);
Gregoriaans Mien Kaufholz-Hanssen;
Volkszang Piet Spiertz; jrdst. Jo Gerards (st); ouders Sjef en Bertha Gerards-Goffin (st); Leo
en Gerda Speth-Jansen vw. verj;
H. Doopsel Senna Van Kimmenade, Dassenhoorn
HH. PONTIANUS, PAUS, EN HIPPOLYTUS, PRIESTER, MARTELAREN
Mia Leemans-van Alst, tevens Tiny Leemans-Boymans en wederz. ouders; Paula Urlings en
overl. fam; ouders Johan en Caroline Römkens-Willems (st); Johan Haenraets (st); Cap
Reulings; Boud Wetzels (buurt); overl. bewoners van de flat Kerkstraat;
H. MAXIMILIAN KOLBE, PRIESTER EN MARTELAAR 10.00 uur H. Mis Heereveld
MARIA TENHEMELOPNEMING
Dameskoor jrdst. Nöl Lutgens, Troutje Lutgens-Boymans; Martin en Maria Dortants-Jungen
en schoonzoon Zef; Hubert en Mia Huntjens-Simons; ouders Gerard en Troutje Schurer-Plum;
echtp. Jacques en Maria Elisabeth Verstappen-Vreuls; vr. de weldoeners van de kapel;
Anny en Frans Milchers-Reumkens (st); jrdst. ouders Casper Hennus-Schrijvers en dochter
Elisabeth (st); jrdst. vr. Lisa Gielen-Smeets;
Volkszang Z.E.H. Jac. Hutschemakers; Zef Vaessen; jrdst. ouders Brand-Dejalle (st); overl.
fam. Rothkrans-Kemperdich (st); Gerard en Maria Beisman (st); ouders Reuvers-Rinkens (st);
TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR Sint Rochus-zondag
Gregoriaans Mia Erps-Cremers; vr. hen die offerden;
Gregoriaans Juup Logister; Andreas Windmuller,Hubertina Janssen en kinderen(st);ouders
Lutgens-Windmuller (st); ouders Verhaeg-van Oerle en zoon Jos (st); Liel Kaczmarek-Kluck
(st); Gerard Gielgens; Funs en Lies Janssen-Hanssen;
Z.V. St. Rochus zeswekendienst Mien Frehen-Rothkrans; zeswekendienst Lorene Ligtvoet;
jrdst. ouders Jongen-Steens (st); Boud Wetzels; ouders Jo en Annie Franssen-Janssen; Fien
Nievelstein (Bewonersver. An d’r Put); Frits Scholtz; Jacob en Anna Heinen-Hanssen; jrdst.
Chris Henraath, tevens jrdst. Chris van de Roer (st); leden en overl. leden van St. Rochus.
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Maria Tenhemelopneming
Op woensdag 15 augustus vieren we het Hoogfeest van de Tenhemelopneming van
Maria. Maria, die ons voorging in geloof hier op aarde, gaat ons ook voor op de weg naar
onze uiteindelijke bestemming: Ze werd met ziel en lichaam ten hemel opgenomen. We
vieren deze grote kerkelijke feestdag met een Eucharistieviering om 19.00 uur aan de
Waerderkapel. ‘Kroetwusj’ die u meebrengt zal tijdens deze viering gezegend worden. Het
Parochieel Dameskoor Waubach-Groenstraat zingt.

De Blijde Boodschap II
De sacrosancte vrijheid
Niets wordt in onze tijd zo beschermd en afgeschermd als
de individuele vrijheid. 'Val mij toch niet lastig, maak het
me niet moeilijk en probeer me zeker niet te bekeren.'
Velen hebben inderdaad lak aan ‘de voet tussen de deur’strategie van venters die huis-aan-huis met hun
godsdienstige koopwaar leuren. We schermen ons hart af
zoals ons huis: onze privacy is heilig. Het is een goede
zaak dat de vrijheid van de medemens gerespecteerd
wordt. Toen het christelijk geloof het exclusieve kader was
van het hele collectieve denken en doen, werd die vrijheid
wel eens geweld aangedaan en ging de verspreiding van
het geloof soms gepaard met druk en dwang. Maar moet
het getuigend spreken daarom voorgoed naar een
ondergronds bestaan verwezen worden? Dat lijkt al even
overdreven als de sacrosancte privacyneiging van
vandaag, die ons in het andere uiterste doet vallen. Is het
overigens juist dat wie van zijn geloof getuigt, de vrijheid
van de ander beknot? Vrijheid is vrije keuzes kunnen
maken. Wie kan echt kiezen als hij of zij niet eens weet
wat er te kiezen valt? Wie kan een gerecht kiezen als
niemand het menu aanreikt? Duidelijk maar bescheiden
verkondigen
wekt
veeleer
de
vrijheid
van
de
aangesprokene. Iemand de waarheid onthouden is precies
wat de ander echt onvrij maakt. Spreken dus! Zonder
complexen, maar ook zonder arrogantie…
Een boodschap van boven?
Onze zwijgzaamheid in geloofszaken heeft wellicht nog
andere wortels. We zijn allergisch geworden voor de
‘verticaliteit’ van het bestaan: we kijken niet graag
omhoog. 'Waarom moet er iets van boven?' We zorgen zelf
wel voor onze geestelijke bevoorrading. Trouwens, de
christelijke boodschap hoeft niet uit de hemel neer te
dalen: ze groeit van onderuit. We denken niet meer dat ze
'dauw vanuit de hoge' is, we zien ze in feite slechts als
damp die opstijgt van het veld. Naar het gevoel van velen
hoef je ook kinderen niet echt iets bij te brengen in de
catechese: het zit er allemaal al in. Verkondiging en
catechese behoeven geen input. Ze zijn immers
‘ontbolstering’ van wat kinderen al in zich dragen. Alleen
beseffen die dat nog niet. Geloofsverkondiging is dan
‘verloskunde’. Vroedvrouwenwerk dus en daarom krijgt de
pedagogie voorrang op de inhoud. Dergelijke opvattingen
zijn niet geheel gespeend van waarheid want op de bodem
van ons hart liggen er inderdaad stapels stenen naar God.
Heeft Hij immers het mensenhart niet zelf gemaakt naar
zijn 'beeld en gelijkenis'? Maar uiteindelijk ontbreekt aan
die zienswijze het juiste perspectief. De boodschap komt
van boven. Wij kunnen ze niet uit eigen voorraad naar
boven halen. Het is ‘open-baring’, niet louter ‘ont-hulling’.
God is eerst
In de Kersttijd heet het: 'Terwijl een diepe stilte alles
omgaf en de nacht in zijn loop halverwege was gekomen,
kwam het alvermogend Woord van zijn koningstroon in de
hemel...'. Gods Woord is eerst en het overkomt ons: het is
geen product van ons denken, weten of kunnen. Het wordt
beluisterd, gevonden en niet geproduceerd. De akker van
ons menszijn moet echter wel gereedliggen en vruchtbaar

zijn. Wij wachten immers op het zaad dat uit de
hand van de grote Zaaier valt, die vrij onze akker
inzaait. Het woord van God is ons heel nabij, het is
zelfs in onze mond en in ons hart. Wij vinden het
niet uit: het is een Ander die het daarin gelegd
heeft. Daarom zijn verkondiging en onderricht
wezenlijk voor het christendom: ze zijn geen
‘verheviging’ van wat we al wisten, geen ‘upgrade’
van het eigen denken. Ze zijn een gratis gave van
Godswege. God komt het zelf doen en zijn woord
keert niet tot Hem terug zonder dat het vrucht heeft
gedragen.
Een God die spreekt
We vinden het normaal dat God spreekt. Het
verwondert ons zelfs niet meer; zo gewoon zijn we
om dit Bijbelse refrein te horen: 'En God sprak…'.
Het staat niet minder dan negen keer op de eerste
bladzijde van de Bijbel! Maar is het wel zo
vanzelfsprekend dat God spreekt? Buiten de Joodschristelijke traditie zwijgen de goden: 'Hun goden
zijn afgoden: zilver en goud, maaksels van
mensenhanden, ze hebben een mond en kunnen
niet spreken ...'. Ook in de islam spreekt Allah niet:
hij geeft enkel het boek - de Koran - aan de profeet
en die spreekt namens hem. In het boeddhisme is er
zelfs geen godheid en dus ook geen goddelijk
spreken. Op de Olympus spelen, praten en twisten
de Griekse goden en godinnen onder elkaar. De
mensen leven beneden op de wereld en mogen
toekijken. In het jodendom en het christendom
spreekt God. Hij heeft zelfs het eerste woord: de
mens is enkel bekwaam om te antwoorden. Dat God
tot ons spreekt, heeft vele gevolgen. Wie spreekt,
wil een relatie aangaan, niet alleen zijn. Zo neemt
God het initiatief en beschouwt ons, mensen, als
volwaardige gesprekspartners. Zijn spreken is
zonder dwang: Hij wil van ons een vrij en
verantwoordelijk wederwoord. Bovendien maakt God
zich kwetsbaar door te spreken: Hij kan
tegengesproken worden en op een 'neen' stoten.
Ten slotte openbaart Gods spreken dat Hij ons
vertrouwt en liefheeft. Ook mensen openen hun hart
zelden voor wie ze niet graag zien. Gods spreken is
nooit abstract en conceptueel. Overigens, ook
mensen drukken wat zij echt belangrijk vinden,
meestal niet uit in dorre concepten maar wel in een
gevoelsgeladen taal. Meer nog dan een concrete
inhoud over te brengen, gaat het bij de spreker om
een relatie met de luisterende. Zo toont de Schrift
ons ook Gods spreken: eerst gaat Hij met de
mensen een relatie aan, Hij sluit een verbond met
zijn volk. Pas later maakt Hij de inhoud van dat
verbond bekend. Dat is de hele heilsgeschiedenis
door gebeurd, tot op de dag van vandaag.
God spreekt door mensen
God spreekt, maar Hij doet dat altijd door de
bemiddeling van mensen. God houdt de tien
geboden voor, maar Mozes brengt ze naar beneden
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en kondigt ze af voor het volk. God spreekt door levende
mensen en wel vooral door de profeten. De geschreven
tekst is een neerslag van dat spreken. Het gesproken
woord is het echte woord van God. Het boek is slechts de
geheugensteun. Dat geldt trouwens nog altijd zo in de
liturgie: 'Christus is persoonlijk aanwezig in zijn woord,
want Hijzelf spreekt wanneer de Schriften in de Kerk
worden voorgelezen'. Niet het boek is het woord Gods,
maar het gesproken woord, zij het dan voorgelezen uit een
boek. De profeten leven in de vaste overtuiging dat God
door hen spreekt en dat het woord bijgevolg niet van
henzelf maar van Godswege is. Vaak is het zelfs zo dat ze
zich gedwongen voelen om te spreken. Ze moeten een
boodschap brengen waar ze het zelf moeilijk mee hebben.
Jeremia bijvoorbeeld houdt er helemaal niet van alsmaar
onheil te moeten aankondigen: ‘God, gij waart me te
sterk, ik kan niet tegen U op. De hele dag lacht men mij
uit. Iedereen drijft de spot met mij. Telkens als ik het
woord neem, moet ik schreeuwen en “geweld en
onderdrukking” roepen. Het woord van God brengt mij
iedere dag scha en schande. Soms denk ik: ik wil er niets
meer van weten, ik spreek niet meer in Zijn naam'. Het
kan niet duidelijker worden geformuleerd: niet van hem
komt dit woord, hij had het liever niet verkondigd.
Profeten spreken Gods woord.
Een woord dat verlicht en kracht schenkt,
onderricht én doet
Gods woord heeft inhoud: het verlicht. Maar veruit boven
die informatieve dimensie, is Gods woord altijd
performatief: het doet iets. Ons woord is vaak anders: wij
kunnen weliswaar iets vragen of bevelen, maar meestal
niet bewerken dat het ook gedaan wordt. Wetten regelen
de samenleving, maar daaruit volgt niet automatisch dat
ze nageleefd worden. Gods woord bergt in zich de kracht
om wat gezegd wordt, ook te realiseren. Het woord van
God openbaart dus niet alleen de zin van wat er gebeurt
en nog zal gebeuren (dat is het licht): het bepaalt ook dat
het gebeurt (dat is de kracht). Het wijst de weg, maar leidt
ook de geschiedenis naar haar voleinding. Het kondigt de
toekomst aan, maar brengt ze ook voort. Dat woord wordt
niet altijd in taal uitgedrukt: het ligt dikwijls stil besloten in
de plooien van de geschiedenis. Elk feit in Israëls
geschiedenis spreekt. In het Nieuwe Testament gebeurt
dat nog duidelijker. In Christus' woordeloos sterven en
verrijzen ligt uiteindelijk alles wat God aan de mensen wil
zeggen. Het spreken van God houdt de hele geschiedenis
in zijn greep als een spanningsboog. Ook de eindtijd ligt
voor Hem binnen handbereik: zijn Rijk is al aangebroken,
maar het is nog niet voltooid. Wij zijn al kinderen Gods,
maar 'wat we zullen zijn is nog niet geopenbaard, maar we
weten dat wanneer het geopenbaard wordt, wij aan Hem
gelijk zullen zijn, omdat wij Hem zullen zien zoals Hij is'.
Gods woord is dus niet slechts bestemd om verstaan te
worden, het is ook een dynamisch woord. Al in het Oude
Testament ligt de nadruk op die onweerstaanbare kracht
van Gods spreken. Het volbrengt altijd wat het zegt: 'Zoals
de regen en de sneeuw neerdalen uit de hemel en
daarheen niet terugkeren zonder eerst de aarde te
doordrenken, haar te bevruchten en te laten gedijen, zodat
er zaad is om te zaaien en brood om te eten, zo geldt dit

ook voor het woord dat voortkomt uit mijn mond:
het keert niet vruchteloos naar mij térug, niet
zonder eerst te doen wat ik wil en te volbrengen wat
ik gebied'. Het is altijd een levende mens die Gods
woord vertolkt. Het is meer dan een boek, meer dan
een heilige tekst, meer dan stenen platen. Gods
woord komt tot ons in het spreken van mensen.
Daardoor spreekt ‘wat geschreven staat’ ons heel
persoonlijk aan. Het is aan mensen dat God zijn
woord
heeft
toevertrouwd.
Zij
zijn
de
woordvoerders, veel meer dan de dingen. En zelfs
wanneer dingen of gebeurtenissen spraakmakend
zijn, zijn het altijd mensen die hun zin en dus het
spreekgehalte ervan onthullen. Dat spreken van de
mensen is geen mystieke vervoering, maar een
objectief ‘doorgeven’. Ook van de toehoorders wordt
een persoonlijk engagement gevraagd: Gods woord
wacht op een wederwoord en dus niet op de dode
echo van het zakelijk registreren. Er wordt geloof
voorondersteld (aannemen wat je uit jezelf niet kunt
weten), hoop (vertrouwen op een pure belofte) en
liefde (want het neemt heel je hart in beslag, het
persoonlijkste dat je hebt). Wordt vervolgd……

Restauratie kerktoren Waubach
in volle gang!
De klok staat overdag vaak stil (om de oren van de
bouwvakkers te sparen!), er hangen oranje zeilen
rondom de toren en soms staan er hekken ter
afzetting… we zijn aan het restaureren! Uiterlijk zal
er ten langen leste weinig resultaat te zien zijn,
maar van binnen is er heel wat gebeurd:
conservering van de toren voor de toekomst en
bereikbaarheid zijn bij de bouwactiviteiten de
speerpunten. Ook het kerkportaal werd opgeknapt:
de oude monumentale deuren zijn vervangen door
tijdelijke nooddeuren totdat de oude poorten weer
ingehangen worden. De wijzerplaten laten we bij
nader inzien voor wat ze zijn: het verguldsel is niet
dermate slecht dat vernieuwing op dit moment
noodzakelijk is. Alleen de
haperende verlichting van
wijzers en -platen worden
vervangen… Soms zit het
mee, soms tegen, maar het
ziet ernaar uit dat alle
werkzaamheden
volgens
plan kunnen verlopen en
dat de restauratie feitelijk
voor de bouwvakvakantie
kan worden afgerond. Vrijgekomen ornamenten uit
de torenomloop zijn te koop voor € 50,= per stuk.
Info daaromtrent op de pastorie. En wie deze
conservering en restauratie de moeite waard vindt
om de kerk extra financieel te stimuleren: u vindt
elders in het parochieblad het rekeningnummer van
de parochie!

Het volgend parochieblad verschijnt op 17 augustus en wel voor de
periode tot 14 september. Misintenties kunt u inleveren tot
uiterlijk donderdag 9 augustus liefst middels een briefje in de
brievenbus van de pastorie (Kerkberg 7) of achter in de kerk van
Rimburg.
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