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geadopteerd.
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Geloven met heel je bestaan

Onlangs verscheen een boekje onder de titel ‘Ziel
en zaligheid’ met als onderwerp het volksgeloof.
Hoewel de liturgie van de kerk in zijn zuivere vorm heel sober is, zegt kardinaal
Danneels in zijn bijdrage: ‘Volksdevotie houdt niet van extreme soberheid. Het
moet mooi zijn, feestelijk, het mag ook luid zijn. Men gaat niet alleen geestelijk
en intellectueel naar een bedevaartplaats. Het lichaam reist mee. Dikwijls te
voet. Een deel van onze godsdienst zit in onze voeten. En alle zintuigen komen
aan bod: men eet en drinkt er, koopt er een souvenir. Feesten, eten en drinken:
het hóórt eigenlijk bij de godsdienst. Alles herleiden tot puur luisteren naar het
Woord is niet de echte godsdienst,’ vindt de kardinaal. Godsdienst ‘is ook iets
voor de ogen, neus, handen, voeten en smaak’. Totale beleving en een stuk
emotie.
Misschien heeft de reguliere kerk juist daarin te veel gesnoeid. Is er sprake van
een kloof tussen de reguliere kerk en het volksgeloof? Of is dat een
schijntegenstelling en kunnen ze niet los van elkaar gezien worden? In de
rijkdom en de veelvormigheid van tradities en rituelen in het katholieke
volksgeloof ziet de kerk mogelijk toch nog een vonkje in de as, bemoedigend
voor de toekomst van de kerk. De volksdevotie
helpt veel mensen om in hun geloof te
overleven, om de winter door te komen met hun
al dan niet terechte kritische vragen, en dan
naar de lente te gaan in de kerk… Om toch eens
goed over na te denken…
De kracht van het volksgeloof? Cabaretier
Herman Finkers vat het in ‘Ziel en Zaligheid’
samen in een anekdote. ‘Mijn moeder heeft me
vroeger ooit een medaille van Christoffel
gegeven voor in mijn auto. De eerste keer dat ik
daarna in mijn auto stapte, reed ik hem
totalloss. Ik ging naar mijn moeder, wilde me
daarover beklagen. Toen zei ze: het is maar
goed dat je Sint Christoffel bij je had, anders
was het nog veel erger afgelopen…’

Kruisverheffing - Groenstraat
Op 14 september viert de kerk het feest van
Kruisverheffing. Een oud feest, dat teruggaat op de
vinding en de overbrenging van het H. Kruis in de
christelijke oudheid. Het feest nodigt ons uit stil te blijven
staan bij het centrale teken in heel ons geloof: het kruis
waaraan de Redder heeft gehangen: ‘Redder van de
wereld, bevrijd ons, Gij die ons hebt verlost door uw kruis
en verrijzenis’, zingen we. Samen met Zangvereniging
Vriendenkring Sint Rochus vieren we op vrijdag 14
september om 19.00 uur de H. Mis – gedachtenis van
de kruisdood en de verrijzenis van de Heer – aan de kapel
aan de Groenstraat. Er zullen stoelen worden geplaatst voor mensen die moeilijk
lang kunnen staan. Pastoor en het kapelcomité nodigen u van harte uit!
Elke zaterdag 18.00 uur te
Abdissenbosch en elke zondag om
10.00 uur te Rimburg en om
11.30 uur te Waubach,
speciaal voor de kinderen!

Parochieagenda
Vrijdag 7 september géén uitstelling en avondmis te Waubach
(intenties gaan naar 5 september); 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
Beter 10 tekkels in de kerk dan een
vervelend kind, is gebleken… Een boer lag
een tijd geleden op de intensive care. Het
ging inderdaad niet al te best, maar de
dorpspraat kondigde alweer voortijdig diens
begrafenis aan. Men wist al te vertellen dat
boeren het op de intensive care niet lang
uithouden: ‘als aan boeren geen frisse lucht
komt, dan zijn die zo weg…’.
Het
dameskoor vroeg zich af of de nummers in
de bundel voor de duidelijkheid niet allemaal
iedere keer twee maal afgeroepen konden
worden. Toen de pastoor vroeg of hij zijn
preek dan ook niet twee maal moest houden,
hoefde het al niet meer…
Uit Hans
Dorrestijns Vogelgids: ‘Misschien is de keep
(vinkachtige zangvogel) als godsbewijs nog
niet helemaal duidelijk. Ik houd geen pleidooi
voor de Schepping uit de Bijbel, maar ik wil
een iets speelsere, meer spirituele verklaring
voor het leven op aarde. De wereld is een te
grote verzameling krankzinnige details om
het product te kunnen zijn van een starre
keten chemische processen. De natuur is
daarvoor te grillig en te fantasievol. Nog een
bewijs voor mijn opvatting dat er een
kunstenaar aan ten grondslag ligt, zijn al die
prehistorische monsters, de dinosaurussen:
de brontosaurussen en de pterodactyli,
enzovoorts. Al die dieren kenmerken zich
door zulke lompe, bijna slordige vormen dat
het er alle schijn van heeft dat de eerste
producten
zijn
van
een
beginnend
Kunstenaar. Modellen door middel waarvan
Hij zich heeft bekwaamd eer Hij tot het
werkelijke scheppen overging, bijvoorbeeld
van de keep’.
Wat jammer dat sommige
families wier graven verlopen zijn en
geruimd dienen te worden zich ineens niks
meer weten te herinneren van afgesproken
ruimingskosten… Mag de rest van de
parochianen voor hen betalen, blijkbaar.
Maar goed dat die kosten tegenwoordig op
voorhand betaald moeten worden!
De
internationale wielersport ligt onder vuur
vanwege de dopingschandalen, maar tijdens
de afterparty na de Nacht van Waubach was
sportiviteit eveneens ver te zoeken: een
bende bezopen jeugd liet een ravage achter
op de Kerkberg en in de Kerkstraat.
Trouwens, Nacht van Waubach: twee
evenementen
tegelijkertijd
houden
in
Waubach, daarmee troef je elkaar toch ook

Beste vrienden van Mozambique,
Ik kan jullie meedelen dat het culturele
centrum "Ambiente" af is, op de de
overdekking van de binnenplaats na. Die
overdekking moet er komen voor het
geval
er
feesten
zijn
en
grote
bijeenkomsten
zijn
vooral
in
de
regentijd. Officieus is het centrum al
enkele malen open geweest, op 1 en 2
juni (Internationale Dag van het Kind) en
op 16 juni (Dag van het Afrikaanse
Kind). We hebben drie heel leuke dagen
georganiseerd met zang, voordrachten,
dans, etcetera. Iedereen kreeg een
prijsje, wat te eten en te drinken. Ook de
voetballertjes van onze club hebben hun
beste kunnen laten zien. Er zitten
talentjes bij, die meer kunnen dan
voetballen! Officieel wordt het centrum
hoogstwaarschijnlijk
geopend
als
voetbaltrainer Martin Creuwels hier zal
zijn in november voor een cursus voor
jeugdleiders en spelers van de club. In
de weekends hopen we het centrum te
kunnen verhuren voor feesten. Onze
voetbal-teams doen het goed tot zeer
goed in de competitie!
Jullie dankbare Jacques Maas.

alleen maar af. De
half-twaalfse Mis op
zondag zou je met
recht een goedlopend
‘evenement’
kunnen
noemen,
dat
dan
aardig gestoord wordt
door de microfonist
van
het
andere
evenement. Hopelijk is
daar
volgend
jaar
misschien overleg over
mogelijk…
Waar ook
misschien wat meer
onderling overleg over
mogelijk is, dat is een duidelijke afspraak onder collectanten bij
Veel
goed weer: of allemaal de korte broek aan, of niemand!
Kirkeklatsch is een teken dat er heel wat leeft en dat is een goed
teken!
Eigenlijk zou je als pastoor de oude parochiekroniek
weer moeten gaan bijhouden. Alleen al om de hilariteiten die je
ontmoet. Een vrouw van dik in de 90 kwam alweer eens thuis uit
het ziekenhuis: ‘Nei pesjtoer, ut wilt neet, ut wilt neet, ut wilt
Nadat de telefoon roodgloeiend heeft
mèr neet d’n hook um’.
gestaan bij Toon Erps en Chris Manusama na de vorige oproep
om aanvulling van de bezorgerslijst voor het parochieblad (ahum,
ahum…) zijn er weer vacatures en wel met ingang van het
volgende parochieblad: Van Doesburglaan, Watergraaf en
Jennewegske, in totaal 48 adressen ( 06-38207912 of via de
pastorie  5312378).
Als je echtgenote een dagje uit is en je
hebt het door haar reeds bereide middagmaal reeds om 10:00
uur achter de kiezen … dan moet de nood toch hoog zijn geweest!
Als je als 91-jarige nog een gedeelte van de dag doorbrengt op
de studeerkamer, dan ben je nog goed bij de les!
Het komt
ook voor dat er bij een misintentie voor een dierbare geen enkel
familielid c.q. buur of bekende in de kerk aanwezig is; ben je dan
(als overledene) al zo vlug vergeten? Dan respect voor die
mensen die bij vrijwel iedere begrafenis van een parochiaan
aanwezig zijn!
Als het MFCentrum tijdelijk gesloten is, zorgt
dat ’s morgens bij menigeen voor paniek: waar nu dan naartoe?
En Wim Franken bedankt langs deze weg iedereen die hem
spontaan feliciteerde met de pauselijke onderscheiding “Pro
Ecclesia et Pontifice” !!

Zonnebloemcollecte
Op 8 & 9 september is landelijke Ziekendag. Na elke H. Mis wordt
een deurcollecte gehouden t.b.v. Zonnebloem. Warm aanbevolen!
Op maandag 10 september zal de Zonnebloem de jaarlijkse
bedevaart naar Kevelaer organiseren. De reis wordt per bus
gemaakt. Op de terugweg wordt een hapje gegeten. Wie van de
parochianen graag mee wil gaan, kan zich opgeven bij mevr. Loo,
 5312494. Natuurlijk geldt voor de bus: vol is vol. Kosten van
de gehele dag inclusief de warme maaltijd bedragen € 25,-- p.p..
De avondmis in Waubach valt op 10 september uit!
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H. Doopsel
U bent welkom op onderstaande
data. Ouders worden op de
voorafgaande bijeenkomst verwacht. In
principe worden telkens twee kinderen in één
viering gedoopt. Aanmelding via pastorie.

Gedoopt
29-7:Tara In de Braekt, Kerkstraat
12-8:Senna VanKimmenade, Dassenhoorn

Maria, als moeder van Jezus wilt u ook een moeder zijn voor allen
die in Jezus’ Naam zijn gedoopt. Daarom komen wij samen met
onze kinderen naar u. Gij, Moeder met een hart vol liefde, draag
zorg voor deze kleinen. Bewaar hen voor ernstige ziektes en voor
alle kwaad en ongeluk. Leid hen op de weg van het geloof en bid
dat Gods zegen deze kwetsbare mensen altijd blijft sterken om
goed te leven. Maria, bid dat Gods heilige Geest het geloof van
hun doopsel tot voltooiing brengt in een leven van geloof, hoop
en liefde. Help ook de ouders, de peters en de meters en de
verdere familie om deze kinderen voor te gaan in het geloof en
de liefde, nu en alle dagen van hun leven.

Datum

Kerk

Bijeenkomst

Schenking

18 november
25 november
9 december
13 januari
20 januari
2 maart

Waubach
Ab & Rb
Waubach
Waubach
Ab & Rb
Waubach

wo.
wo.
wo.
wo.
wo.
wo.

Oud-pastoor Van Sloun van Abdissenbosch
is zijn voormalige parochie niet vergeten!
De parochie mocht onlangs een mooi
geldbedrag uit zijn erfenis ontvangen
waarvoor we zijn familie zeer erkentelijk
en dankbaar zijn.

09-07:
24-07:
28-07:
10-08:
10-08:

14 nov.
14 nov.
14 nov.
9 jan.
9 jan.
27 feb.

Mari Fransen, Reeweg, 65 jaar
Maria Linssen-Everts, voorheen Hovenstraat, 87 jr
Marga Kölgens-Quaedvlieg, Europaweg-Zuid, 71 jr
Hein Dreessen, Schoolstraat, 81 jaar
Nelly Damoiseaux-Boymans, Maastrichterw., 80 jr

Intenties Lourdes

Overledenen
Goede en betrouwbare God,
uit Wie ons bestaan voortkomt
en tot Wie allen terugkeren, uw liefde
omspant verleden en toekomst, U draagt
ieder mens aan uw hart. Daarom
vertrouwen wij U toe het leven en de dood
van onze dierbaren. Moge hun naam en
heel hun leven voorgoed opgetekend
worden in het boek des levens en
geschreven staan in de palm van uw hand.

Eind september vertrekt de Limburgse
Bedevaart naar Lourdes. De organisatie biedt
de gelegenheid om intenties mee te geven
naar Lourdes, al waar ze in de grot worden
gedeponeerd in een daarvoor bestemde bus.
Wat u aan het hart gaat of waar u voor wilt danken kunt u derhalve noteren en in een envelop
inwerpen in de brievenbus van de pastorie in Waubach en Abdissenbosch, ofwel achter in de kerk
in Rimburg. Pastoor Smeets neemt ze mee naar de Grot. Als u daarnaast voor uw intenties een
H.Mis wilt laten opdragen, dan kunt u het verschuldigde stipendium toevoegen: deze H. Missen
worden opgedragen in de kerken waaruit de deelnemende priesters afkomstig zijn, zoals we dat
ook in Ubach over Worms gewoon zijn te doen.

Diakenwijding Rolduc
Dit jaar zijn er twee priesterstudenten die hun vorming op Rolduc hebben
afgesloten en op zaterdag 8 september om 10.30 uur uit handen van de
bisschop de diakenwijding ontvangen in de abdijkerk van Rolduc. Het zijn
Guido Kessels (27) uit Stramproy en Theo Miedema (38). Diaken Kessels
gaat werken in de parochies van Maasbracht e.o., diaken Miedema in
Tegelen. Zoals te doen gebruikelijk zullen we voor deze wijdelingen bidden
in de dagen voorafgaand aan 8 september. Bidden we dan ook om nieuwe
roepingen tot het priesterschap en voor de studenten van Rolduc.
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.

Mijmering

Soms komt het voor, en eigenlijk hoe langer hoe meer, althans
zo lijkt het, dat mensen doorgeven dat ze in het ziekenhuis
verblijven en een bezoekje van de pastoor of diaconiegroep op
prijs stellen, dat ze een priester vragen om de sacramenten voor
de zieken toe te dienen, soms zelfs op de late avond of midden in
de nacht, dat ze zeggen het te waarderen dat er daarna nog
contact is en belangstelling getoond wordt vanuit de parochie,
Inmiddels functioneert de diaconiegroep.
maar dat diezelfde mensen wanneer hun dierbare overleden is
Als u een bezoekje op prijs stelt, meldt u
afzien van een kerkelijke uitvaart… Wat moet je daarvan denken?
zich dan bij Hanny van der Wouw op de
Er zullen bij de betreffende families wellicht de nodige
pastorie (woensdag-/donderdagochtend).
weloverwogen argumenten meespelen, denk ik tenminste. Maar
merkwaardig is het toch wel! Waarom?
Het is ergens jammer dat mensen de band tussen de H. Mis en het afscheid van dierbaren niet meer zien. Wat
kan de kerk anders en beter doen dan juist de H. Mis te vieren bij een overlijden? Die eucharistie is immers de
gedachtenisviering en de presentstelling van het lijden en sterven van Onze Heer Jezus Christus, Die door zijn
Paasmysterie voor ons de weg naar de hemel geopend heeft. ‘Doet dit om Mij te gedenken’ zei Hij toch? Dat
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geldt dan toch zeker wanneer mensen sterven? Het is toch altijd nog: sterven
met Christus om ook met Hem te verrijzen? Als we dat niet meer geloven, of
niet meer de moeite waard vinden om te vieren…
Maar blijkbaar hebben die mensen ook een eigen opvatting van het begrip
parochie. Voor ondergetekende en velen met hem is de parochie allereerst een
gemeenschapsgebeuren, met een eigen gebouw, een soort van home, waar
die parochie een gemeenschapsleven waarmaakt rondom de vieringen van de
sacramenten. Overigens: zonder gemeenschap geen parochie en geen
priesters en dus geen sacramenten, want als dat allemaal niet gedragen wordt
(in financiële zin alsook door regelmatig kerkbezoek) door parochianen, is niks
meer mogelijk! Binnen die vieringen van de parochiegemeenschap wordt het
parochieleven gedragen: er wordt met naam en toenaam gebeden voor
dopelingen, communicanten, vormelingen, bruidsparen, zieken, stervenden en
overledenen. Altijd!
Dat stuk gemeenschapsleven hoort er wezenlijk bij! Daarom is het
merkwaardig en misschien zelfs beledigend te noemen wanneer mensen
eenzijdig een beroep doen op kerk en parochie (claimen zou je misschien
moeten zeggen), maar dan verder die gemeenschap passeren en ze als
overbodig of niet relevant beschouwen. Dat is feitelijk een slag in het gezicht
en een grove belediging! Hetzelfde geldt vaak voor ‘stiekeme’ begrafenissen,
waarvan pas achteraf in de krant komt te staan wie er wanneer overleden en
begraven is. Wat voegt dat toe? Het druist in ieder geval in tegen elk
aanvoelen van waar parochie en gemeenschapsleven voor staan! Bovendien is
het praktisch erg lastig uitvoerbaar: moet je het dameskoor bellen (soms
twee, drie keer per week) om een uitvaart te verzorgen, maar moet je er bij
vermelden dat je niet mag zeggen wie er dood is! De volgende stap is dat het
koor gevraagd wordt onherkenbaar over straat naar de kerk te gaan om maar
niet bekend te krijgen dat er een begrafenis plaats vindt… Families realiseren
zich vaak ook niet dat ze hiermee heel veel mensen beledigen: een oma werd
in stilte begraven met een handvol streng geselecteerden in de kerk. Achteraf
leidde het tot het nodige verdriet bij mensen die – zonder dat de kinderen het
wisten - veel contact met oma hadden gehad en die van niks wisten!
Dat mensen niets zien in de boodschap van de kerk, dat kan, en daar is
iedereen vrij in. Maar het wringt aan alle kanten dat mensen wel een beroep
op die kerk doen als ze de kerk nodig hebben
(sacramenten
voor
zieken,
maar
ook
communicanten, vormelingen, bruidsparen), maar
voor de verdere rest de kerk niet zien staan!
Daarmee zeggen ze ook: anderen moeten er maar
voor zorgen dat er een kerk is en blijft staan, zodat
als ik die kerk nodig heb ‘over de rug van anderen’
datgene kan komen afhalen waar ik op dat moment
behoefte aan heb… Misschien spelen er financiële
aspecten. Tja… wie deelneemt aan de kerkbijdrage
krijgt van de kerk geen factuur, wie dat niet doet
betaalt gewoon de kosten die de kerk maakt rond
een uitvaartdienst, waarbij die rekening overigens in
geringe verhouding staat ten opzichte van de
torenhoge andere kosten bij een overlijden!
Rechtvaardiger kan het niet!
Rare toestanden zoals hierboven geschetst komen
hoe langer hoe meer voor. Maar gelukkig groeit ook
het onbehagen en de ergernis bij veel mensen over
deze praktijken! De vraag is in ieder geval zeer
legitiem geworden: hoe lang en hoe ver ga je als
kerk hier nog mee door…? Laten we daar eens
samen over nadenken. Want nu hebben we als kerk
nog de kans er over na te denken. Als we er nu niet
over gaan nadenken, worden we straks of misschien
al dadelijk door de praktijk ingehaald en verdwijnt de
kerk
hoe
langer
hoe
meer
uit
het
gemeenschapsleven… Past. E.Smeets

Geloofscursus & Stille Dagen

Des Antonius von Padua
Fischpredigt
Gustav MAHLER (1860-1911)
"Des Knaben Wunderhorn"
Antonius zur Predigt
die Kirche find’t ledig!
Er geht zu den Flüssen
und predigt den Fischen!
Sie schlag’n mit den Schwänzen!
Im Sonnenschein glänzen,
sie glänzen.
Die Karpfen mit Rogen
sind all hierher zogen;
hab’n d’Mäuler aufrissen,
sich Zuhör’n’s beflissen.
Kein Predigt niemalen
den Fischen so g’fallen!
Spitzgoschete Hechte,
die immerzu fechten,
sind eilends herschwommen,
zu hören den Frommen!
Auch jene Phantasten,
die immerzu fasten,
die Stockfisch ich meine,
zur Predigt erscheinen!
Kein Predigt niemalen
den Stockfisch so g’fallen!
Gut’ Aale und Hausen,
die Vornehme schmausen,
die selbst sich bequemen,
die Predigt vernehmen.
Auch Krebse, Schildkroten,
sonst langsame Boten,
steigen eilig vom Grund,
zu hören diesen Mund!
Kein Predigt niemalen
den Krebsen so g’fallen!
Fisch’ große, Fisch’ kleine!
Vornehm’ und gemeine!
Erheben die Köpfe
wie verständ’ge Geschöpfe!
Auf Gottes Begehren
Die Predigt anhören!
Die Predigt geendet,
ein Jeder sich wendet!
Die Hechte bleiben Diebe,
die Aale viel lieben,
die Predigt hat g’fallen,
doch sie bleiben wie Allen!
Die Krebs’ geh’n zurücke,
die Stockfisch’ bleib’n dicke,
die Karpfen viel fressen
die Predigt vergessen!
Die Predigt hat g’fallen,
doch… sie bleiben wie Allen!

Na de zomervakantie pakken we de draad graag
weer op. De laatste 6 avonden van de geloofscursus
zijn gepland op 03-10, 08-10, 22-10, 06-11, 20-11, 03-12. De stille dagen op Rolduc op 08-12, 09-02 & 07-06.
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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

17-aug

Waubach

19:00 uur

Zaterdag

18-aug

A’bosch

18:00 uur

Anny en Frans Milchers-Reumkens (st); als jrdst. ouders Casper Hennus-Schrijvers en
dochter Elisabeth (st); als jrdst. Lisa Gielen-Smeets;
Volkszang Z.E.H. Jac. Hutschemakers (st); Zef Vaessen; als jrdst. ouders Brand-Dejalle
(st); overl. fam. Rothkrans-Kemperdich (st); Gerard en Maria Beisman (st); Ger Wijshijer;
TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR Sint Rochus-zondag
Jr.38,4-10 De profeet Jeremia wordt gevangen gezet omwille van zijn verkondiging
Lc.12,49-53 Vuur is Jezus op aarde komen brengen…

Zondag
19-aug
Waubach

08:30 uur

Rimburg

10:00 uur

Waubach

11:30 uur

Waubach
Waubach
Rimburg
Maandag

14:30 uur
15:30 uur
16:45 uur
20-aug

Waubach

19:00 uur

Dinsdag
Woensdag

21-aug
22-aug

Waubach

19:00 uur

Vrijdag
Waubach
Zaterdag

24-aug
19:00 uur
25-aug

A’bosch

18:00 uur

Gregoriaans Mia Erps-Cremers; hen die offerden; vr. een goede afloop;
Gregoriaans Juup Logister; Andreas Windmuller, Hubertina Janssen en kinderen (st); oud.
Lutgens-Windmuller (st); oud. Verhaeg-van Oerle en zoon Jos (st); Liel Kaczmarek-Kluck
(st); Gerard Gielgens; Funs en Lies Janssen-Hanssen; May Rohs-Weerts, jrdst. Guus Rohs
Zangver. Vriendenkring St. Rochus zeswekendienst Mien Frehen-Rothkrans; zeswekendienst Lorene Ligtvoet; jrdst. ouders Jongen-Steens (st); jrdst. Chris Henraath, tevens als
jrdst. Chris van de Roer (st); Boud Wetzels; ouders Jo en Annie Franssen-Janssen; Fien
Nievelstein (Bewonersver. An d’r Put); Frits Scholtz; Jacob en Anna Heinen-Hanssen; jrdst.
Rika Langius-Kiehlmann, tevens schoonmoeder Tina Langius-Ackermann (verj.); ouders
Snijkers-Hurxkens en dochter Truus; Piet Knubben (verj.); jrdst. ouders Kölgens-Hanzen,
tevens zoon Johan en schoondochter Marga Kölgens-Quaedvlieg; Pierre Dela Haije; Sjir
Moonen; jrdst. ouders Reuvers-Rinkens (st); Lou Reuvers; overl. ouders Potten-Petri;
Annie Videler-Potten; overl. ouders v.d. Bronk-Michielse; overl. fam. Renckens-Heunen;
Tilla Renckens; leden en overl. leden van de Zangvereniging Vriendenkring St. Rochus (st)
H. Doopsel Anouk Moors, Buizerdweg en Jaydie Van Dierendonck, Hovenstraat
H. Doopsel Cas Habets, van Doesburglaan en Rafke Sijstermans, Gravenweg
H. Doopsel Joris Oosterman, Einighausen
H. BERNARDUS, ABT EN KERKLERAAR
Mia Leemans-van Alst, Tiny Leemans-Boymans en wederz. ouders; Paula Urlings en overl.
familie; Wiel en Fien Evertz-Simons; Jo Spiertz vw. de buurt; Theo de Schepper, tevens
de bewoners en overl. bewoners van de flat Terwaerderveldje;
H. PIUS X, PAUS – 10.00 uur H. Mis Heereveld
H. MAAGD MARIA, KONINGIN
ouders Goebert-Scholle (verj.); fam. Cremers-Höppener (st); overl. ouders SimonsNiehsen, kinderen en kleinkinderen; een ernstige zieke (B); een intentie uit dankbaarheid;
H. BARTOLOMEÜS, APOSTEL
Sibilla Speth-Eppels (verj.) (st); Heinz ter Haar (verj.) (st); Zef Hamers (verj.);
H. JOZEF DE CALASANZ, PRIESTER
Volkszang jrdst. Zef Portz, tevens Trautje Portz-Meintz; echtpaar Portz-Weijers (st); jrdst.
ouders Unger-Remmen (st); Wilhelmus Mostard (st); Maria van den Dikkenberg-Frijns
(verj.), tevens Wim van den Dikkenberg; Ger Wijshijer;
EEN-ENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
Js.66,18-21 God zal zijn volk uit alle naties verzamelen
Lc.13,22-30 Het Rijk Gods staat open voor allen

Zondag
26-aug
Waubach

08:30 uur

Rimburg

10:00 uur

Waubach

11:30 uur

Lauradorp
Lauradorp
Maandag
Waubach
Dinsdag

14:30 uur
15:30 uur
27-aug
19:00 uur
28-aug

Gregoriaans de overl. weldoeners van onze parochie; roepingen;
Gemengd Koor Don Bosco overl. ouders Ooijen-Wick; ouders Reinartz-Hermans en
kinderen (st); Zef Spierts vw. de buurt;
Par. Dameskoor als 1ste jrdst. Maria Plum-Beumers, tevens Joseph Plum; Jan Evertsen;
ouders Schleijper-Möllenbeck (verj.); Cor Gunter; als jrdst. Herman Lentz (st); ouders Jo
en Annette Knoben-Habets; Mia Hinskens-Pauli en wederz. ouders; Karel Lindelauff vw.
verjaardag; Enny Zegels-Pauly en David Kraft; als jrdst. Jeanne Rinkens-Merks;
H. Doopsel Glenn en Kyara Toering, Pastoor Huppertzstraat
H. Doopsel Jada Rozenblad, Dom. Werdenstraat
H. MONICA
Mia Leemans-van Alst, Tiny Leemans-Boymans en ouders; Paula Urlings en overl. fam.
H. AUGUSTINUS, BISSCHOP EN KERKLERAAR – 10.00 uur H. Mis Heereveld
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Woensdag

29-aug

Waubach

19:00 uur

Vrijdag
Waubach
Zaterdag

31-aug
19:00 uur
01-sept

A’bosch

18:00 uur

Zondag
02-sept
Waubach
Rimburg

08:30 uur
10:00 uur

Waubach

11:30 uur

Maandag

03-sept

Waubach

19:00 uur

Dinsdag
Woensdag

04-sept
05-sept

Waubach

19:00 uur

Vrijdag
Waubach
Waubach
Zaterdag

07-sept
14:00 uur
15:30 uur
08-sept

A’bosch

18:00 uur

MARTELDOOD VAN DE H. JOHANNES DE DOPER
Martin en Maria Dortants-Jungen en schoonzoon Zef; ouders Johan Milchers-Vreuls (st);
Jan Meijvis en zonen, tevens Hubert Kretschmer; als jrdst. ouders Martin en Josepha
Plum-Hanssen; Theo de Schepper, tevens de bewoners en overl. bewoners van de flat
Terwaerderveldje; Ton Strolenberg; een intentie uit dankbaarheid;
Sjef en Tinie Haan-Lutgens en wederz. ouders (st); ouders Adams-Schuncken;
Volkszang zeswekendienst Mari Fransen; May Meens; Henk Boon (verj.) (st); Jan Boers
(verj.) (st); Joseph en Hubertina Roex (st); jrdst. Gerda Lenzen-Eggen; Ger Wijshijer;
TWEE-ENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
Sir.3 Aan wie eenvoudig is en nederig schenkt God zijn vriendschap
Lc.14,1.7-14 Zoek niet de voornaamste plaats en vergeet vooral de kleinen niet
Gregoriaans ouders Reumkens-Dortants (st); als jrdst. Matthias Plum (st);
Gregoriaans ouders May en Leny Verreck-Merx;
Brassensemble 1ste jrdst. Louise Boijmans-Simons; jrdst. ouders Nievelstein-Beaujean en
zoon Arnold, tevens ouders Schuncken-Bergrath (st); Sjef Reinartz (sl); jrdst. Jakob
Wolters (st); jrdst. fam. Gerards-Dreessen (st); jrdst. Jos Aretz; Nico Aretz en wederz.
ouders; jrdst. Ella Krol-van Boom; jrdst. overl. ouders Johan en Lien Snijders-Ehlert en
Agnes Snijders-Dohmen (st); jrdst. ouders Knebel-Frehen; Frits Scholtz; wederz. ouders
Speck-Herbergs en Houben-van den Boorn; Cleo Wassen; uit dankbaarheid;
VERJAARDAG WIJDING VAN DE KATHEDRAAL VAN ROERMOND
Mia Leemans-van Alst, tevens Tiny Leemans-Boymans en wederz. ouders; ouders Coen en
Anni Boijmans-Speetjens (st); Paula Urlings en overl. familie; May Jeurissen; de overl.
bewoners van de flat Kerkstraat; een intentie uit dankbaarheid, tevens ouders Wiel en Fien
Evertz-Simons; Cap Reulings (verj.) (st); Jo Spiertz vw. de buurt; Theo de Schepper,
tevens de bewoners en overl. bewoners van de flat Terwaerderveldje;
H. GREGORIUS DE GROTE, PAUS EN KERKLERAAR – 10.00 uur H. Mis Heereveld
Martin en Maria Dortants-Jungen, schoonzoon Zef; ouders Defésche-Rinkens en dochter
Bertine; Anneke Bogman; Boud Wetzels (buurt); overl. fam. Reinartz en fam. Senden;
Leny Scheeren-Janssen, dochters Jes en Rini; overl. dochter & kleindochter;Ton Strolenberg
Geen uitstelling, aanbidding en avondmis!
Pl. Huwelijksmis Jessica Didderen en Roger Milder
Pl. Huwelijksmis Elly Jetten en Edwin Hϋbben
FEEST VAN MARIA GEBOORTE
Jeugdkoor A’bosch als zeswekendienst vr. Joep van Dijk; fam. Kleijnen-Sneepers; ouders
Gärtener-Wolters (st); Joseph en Hubertina Roex (st); echtpaar Boermans-Schlotterhoze,
zoon Robert en dochter Anna (st); Mathieu Eggen (verj.) (st); als jrdst. Wim van den
Dikkenberg, tevens Maria van den Dikkenberg-Frijns; overl. ouders Velraeds-Hanssen;
DRIE-ENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
Wijsh.9,13-18b Gods wil kunnen we kennen doordat Hij zelf de Geest van wijsheid schenkt
Lc.14,25-33 Wie Jezus wil volgen moet kunnen loslaten en mag zijn kruis niet ontvluchten

Zondag
09-sept
Waubach
Rimburg

08:30 uur
10:00 uur

Waubach

11:30 uur

A’bosch
Rimburg
Maandag
Dinsdag
Woensdag

14:30 uur
16:00 uur
10-sept
11-sept
12-sept

Waubach

19:00 uur

Gregoriaans meer rechtvaardigheid in de wereld; hen die offerden;
Gregoriaans fam. Müller (st); Zef Spierts vw. de buurt;
Par. Dameskoor zeswekendienst Maria Linssen-Everts; 1ste jrdst. Johanna DörenbergSomers; Sjef en Tinie Haan-Lutgens en wederz. ouders (st); ouders Sjeng en Maria
Thonon-de Kock; jrdst. Harry Bisschops en Hubertina Herpers (st); Leo Speth; Fien Nievelstein (Bewonersver. An d’r Put); jrdst. ouders Houben-Theunissen (st); ouders Plum-Heinen
en dochter Mia (st); echtp. Jacques en Maria Elisabeth Verstappen-Vreuls (st); Sjef Arts
(verj.) (st); jrdst. Maria Scheid-Schuncken (st); jrdst. Giel en Maria Triepels-Putmans (st);
jrdst. Men Hermans, tevens overl. ouders en familie; jrdst. Wiel Logister; jrdst. Jo Hagean, tevens Lenie Hageman-Gronenschild; leden en overl. leden Parochieel Dameskoor
H. Doopsel Savannah en Yara Frijns, Troereberg
H. Doopsel Bibi Schurer, Hovenstraat
Geen uitstelling, aanbidding en avondmis!
10.00 uur H. Mis Heereveld
DE HEILIGE NAAM VAN MARIA
Mia Leemans-van Alst, Tiny Leemans-Boymans, wederz. oud.; Paula Urlings en overl. fam.;
Anna Heinen-Hanssen (flatbew. Kerkstraat); wederz. oud. Dautzenberg-Andrieu, zoon Alfons; jrdst. fam Hubert Goossens-Rongen; jrdst. fam. VanderBroeck-Schobben; jrdst. Leo
Hagenaars; Theo de Schepper, bewoners en overl. flat Terwaerderveldje; Ton Strolenberg;
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Vrijdag

14-sept

Groenstr.
Kapel

19:00 uur

Zaterdag

15-sept

A’bosch

18:00 uur

Zondag
Waubach

16-sept
08:30 uur

Rimburg

10:00 uur

Waubach

11:30 uur

FEEST VAN DE KRUISVERHEFFING
Zangvereniging Vriendenkring Sint Rochus Martin en Anna Rinkens-Crijns en zoon Jo
(st); jrdst. Maria Dörenberg-Oellers (st); Boud Wetzels vw. de buurt; fam. RömkensUbaghs (st); als jrdst. fam. Joseph Höppener (st); Roy Latour;
ONZE LIEVE VROUW VAN SMARTEN
Gemengd Koor Don Bosco zeswekendienst Marga Kölgens-Quaedvlieg (trouwdag); fam.
Kleijnen-Sneepers; Helmi Ooijen-Wick; Karel Peter van Hees en Ottilie van Hees-Hendriks
(st); als jrdst. Leo en Troutje Wolters-Janssen (st); Trautje Speck (st); jrdst. Harrie
Smeets; jrdst. ouders Bisschoff-Luigjes; jrdst. Ger Wijshijer; uit dankbaarheid;
VIER-ENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
Hoogmis vervalt ! (intenties naar 11:30 uur)
Gregoriaans Mien Kaufholz-Hanssen; Gerard Gielgens; Willem Scheeren en Josepha
Gillissen (st); echtp. Vreuls-Wassen (st); echtp. Cruyen-Steens (st); Harrie Janssen,
Elisabeth Janssen-Houben en Mientje Janssen-Hanssen; Stephy Samulski-Houben;
Volkszang Sjef Reumkens; jrdst. Jo Meessen; Nicolaas en Victorine Swelsen-Horstermans;
Piet Spiertz; jrdst. Gerard en Trautje Schurer-Plum; jrdst. Jeanne Jansen; jrdst. fam. Harry
Keijzers-Heidendael; Joseph en Maria Ringens-Paulus; Jan Smeets (verj.); Frits Scholtz

Miva – collecte weekend 26 augustus
In het weekeinde van 26 augustus vindt in de kerken traditiegetrouw de collecte voor MIVA plaats. De MIVA
(MIssie Verkeersmiddelen Aktie) werd in 1935 opgericht met als doel om missionarissen te voorzien van
transport zodat ze pioniersarbeid kunnen verrichten op terrein van kerkopbouw, onderwijs en gezondheidszorg.
Indonesië en Brazilië zijn de eerste tientallen jaren het aandachtsveld van MIVA geweest. Nu richt zich de
aandacht op projecten in meer dan veertig landen. Prioriteit geeft MIVA aan het ondersteunen van landen in
wederopbouw, veelal na bloedige oorlogen. Denk daarbij aan Angola, Liberia, Sudan, Sri Lanka en de Filippijnen.
Daarnaast blijft MIVA hulp bieden door het beschikbaar stellen van transport- en communicatiemiddelen.
Transport en communicatie zijn van uitermate belang in gebieden als Irian Jaya, Papua Nieuw Guinea, de
Salomon Eilanden, Sudan en het Amazonegebied. ‘MIVA brengt mensen in beweging’.

Stagiair van Rolduc: Pascal Verkest
De rector van het grootseminarie heeft gevraagd of een student uit het laatste jaar voor de
diakenwijding in de parochies van ons cluster gedurende het nieuwe studiejaar zijn parochiestage alhier mag verrichten. Natuurlijk geven we er graag gehoor aan. Het betreft Pascal
Verkest (38) uit West-Vlaanderen die banden heeft met de kloostergemeenschap van de
Kommel in Maastricht. Hij volgt de priesteropleiding op Rolduc met alle stages die daarbij
horen. De bedoeling is dat hij onder leiding van pastoor Smeets een zo goed mogelijk beeld
krijgt van het werk in de parochie en ook de kans krijgt zijn eigen talenten en mogelijkheden te
ontdekken en verbreden. Hij zal dikwijls present zijn in de liturgie en bij allerhande parochiële
activiteiten met en voor jong en oud. Ook menig huisbezoek is alvast in zijn agenda vastgelegd. We heten hem
van harte welkom en wensen hem een zinvolle en gezegende tijd toe in ons midden. Ook geven we hem een
vaste rubriek in dit blad, zodat hij zijn bevindingen met ons kan delen.

Jeugdkoor Abdissenbosch
Op zaterdag 8 september wordt gevierd dat het Jeugdkoor Abdissenbosch 50 jaar bestaat. We
feliciteren zangertjes en dirigente, begeleiders en bestuursleden van ganser harte. Dat er o.l.v.
juf Monique de nodige jaren en het nodige enthousiasme mag worden toegevoegd! Het koor zingt
die avond eerst om 18.00 uur de H.Mis waarna een feestavond volgt in de Residentie. Proficiat!

De Blijde Boodschap III
Gods mensgeworden Woord Nergens
zegt Jezus dat Hij, zoals de profeten, een
woord van God ontvangt en daarom spreekt. Hij is zelf het
Woord. Hijzelf zegt en doet alles wat over Gods woord in
het Eerste Verbond geschreven staat. Hijzelf brengt licht
en kennis, meer nog: Hij is het licht van de wereld. Hij
handelt tevens met kracht. Zijn woorden zijn helder maar
ook daadkrachtig en performatief: ze doen ook wat ze
zeggen. In zijn parabels werpt Hij licht op de mysterieuze
werkelijkheid van het Rijk Gods. Hij is leraar, zoals Mozes
en de profeten, maar anders en méér. Hij spreekt met
gezag, zeggen de mensen. Dat betekent: Hij heeft de
ruggensteun van Mozes, de Wet en de profeten niet eens
nodig om te spreken. Dat laat vermoeden dat Hij veel
meer is dan een leraar of een profeet. Het vierde evangelie
zegt onomwonden: Jezus spreekt zijn woorden niet uit
zichzelf: zijn woord is dat van de Vader. Het is Gods woord
in de volle betekenis. Het kan dan ook geen vrijblijvend

woord zijn: het stelt de toehoorders voor een keuze:
het brengt hen in "crisis". Het antwoord op Jezus is
ja of neen, alsof men voor God zelf staat. De
toehoorder móét beslissen: aanvaarden en ernaar
leven of afwijzen. Jezus' woord brengt verdeeldheid
onder het volk: het kamp van het "ja" en dat van
het "neen". Hier valt al een oordeel van God, de
Rechter. Het Woord dat Jezus spreekt, is definitief:
je kunt er niet omheen en je kunt er niet onderuit.
Het spreken van de Kerk: licht en kracht
God heeft zijn spreken niet beperkt tot het
stilzwijgende woord van de schepping en de
geschiedenis, maar sprak 'op velerlei wijzen en
herhaaldelijk door de profeten en uiteindelijk door
zijn Zoon'. Evenzo beperkt Jezus zich niet tot zijn
eigen historische woorden toen Hij onder ons
vertoefde, maar laat Hij ze verder spreken door
nieuwe mensen. De Kerk spreekt Jezus' woord
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verder. Dat spreken is strikt genomen niet de geschreven
tekst van het evangelie, maar het gesproken woord door
de levende Kerk. Het woord van God is geen dode tekst
van een boek maar een levend Woord, gesproken door de
levende Kerk langs een levende traditie. Het spreken van
de Kerk is net zoals Jezus' woorden licht en kracht,
verhelderend en werkdadig tegelijk. Het is niet alleen een"
lamp voor onze voeten", die onze weg verlicht en zegt hoe
we het moeten doen, maar ook een kracht en een energie
om alles te volbrengen. 'Het woord van God is levend en
krachtig. Het is scherper dan een tweesnijdend zwaard en
dringt door tot het raakpunt van ziel en geest, van
gewrichten en merg'. Dat dit woord krachtig is, toont zich
in de eerste plaats in de sacramenten die voltrekken wat
ze zeggen, naast andere "charismatische" woorden en
daden waarover Paulus het in zijn brieven heeft. Het hoeft
dan ook niet te verwonderen dat men bij de toehoorders
van het Woord van de Kerk dezelfde reacties vaststelt als
bij Jezus' toehoorders. Ze kunnen weigeren maar ze
kunnen het ook met enthousiasme ontvangen.
Kerygma en didachè
Er zijn meerdere manieren waarop de Kerk de boodschap
doorgeeft in deze tijd. Vele eeuwen lang werd het geloof in
onze streken via het gezin doorgegeven: je was christen
omdat je in een christelijk gezin geboren werd, gewoon
door afkomst. Bovendien was de hele samenleving zo
homogeen christelijk dat ze moeiteloos kon fungeren als
geschikt biotoop voor het geloof dat familiaal werd
doorgegeven. Het geloof had alleen behoefte aan
catechese - een taak waarvan het onderwijs (ook al
homogeen katholiek) zich toen kweet - en aan de
periodieke onderhoudsbeurt van de zondagspraktijk en de
grote volksmissies. Alleen clerici en een handvol geleerden
wijdden zich aan diepere theologische reflectie. De tijden
zijn inmiddels veranderd. Men wordt niet meer
automatisch als christen geboren. Men wordt het meer en
meer door keuze. Het geloof is niet langer vanzelfsprekend
en wordt ook niet meer beschermd door de maatschappij
(sociologisch ondersteund). Cultuur en samenleving bieden
niet langer het beschermende en behoedende kader dat
het geloof ondersteunt. Ze gedogen het. Het hedendaagse
denken en voelen is niet bemoedigend voor jonge
christenen, maar integendeel zeer kritisch, ja zelfs
agressief bestrijdend. Het christendom is overigens niet
langer de enige reële keuzemogelijkheid, maar slechts één
van de vele zingevers. Er zijn kansen te over om te
shoppen. Hier duikt een nieuw probleem op. Vele jonge
gedoopten van nu, die vroeger probleemloos de weg van
het geloof gingen - elk naar eigen roeping en genade hebben nooit een persoonlijke keuze gemaakt. Ze zijn al
christen en toch moeten ze nog kiezen. Op die manier
wordt de natuurlijke chronologie in het geloofsproces
omvergeworpen: normaal zet men eerst de geloofsstap en
daarna wordt men in dat geloof onderricht. Nu verloopt dat
proces dikwijls andersom: velen worden onderricht, maar
kwamen nog niet aan een persoonlijke geloofsbeslissing
toe. Ze bezoeken een katholieke school en ontvangen er
godsdienstonderricht, maar ze hebben nooit een echte
geloofsbeslissing genomen. Ze worden gevoed en
geschoold, maar zijn eigenlijk nog niet geboren. Ze zijn
wel herboren in het doopsel door "water en heilige Geest",
maar nooit hebben ze zich bewust tot de Christus
toegekeerd. Be-leerd maar niet be-keerd. Ze behoren tot
het gezelschap van Jezus, maar zijn niet langs Johannes

de Doper gegaan. Ze hebben de roep niet
gehoord: ‘Bekeer u en geloof in de Blijde
Boodschap'. Ze hebben opnieuw nood aan
een
"eerste
verkondiging"…
(wordt
vervolgd).

Eerste heilige communie ‘08
Nu het nieuwe schooljaar weer begonnen is kan er
ook weer gestart worden met de voorbereidingen
van de E.H. Communie 2008. Hemelvaartsdag valt
dan midden in de meivakantie. Vandaar dat er met
een communie-datum moest worden geschoven.
Maar waar naar toe? Want het priestertekort doet
inmiddels zo van zich horen dat er nauwelijks meer
vervangers voor de pastoor voor de andere diensten
op die dag te vinden zijn. Daarom dat besloten is de
communie in Abdissenbosch en Lauradorp in 2008
op dezelfde zondag te laten vallen: 27 april 9.30
uur De Wegwijzer te Abdissenbosch en om 11.30
uur de E.H. Communie voor de beide scholen van
Lauradorp in de kerk van Lauradorp. In Waubach op
de gebruikelijke zondag na Pinksteren, 18 mei, om
10.00 uur. De eerste ouderavond voor alle
ouders van de verschillende scholen is
inmiddels ook gepland: op donderdag 30
augustus in MFC An d’r Put. Via de school
ontvangen ouders en kinderen alle informatie.
De oudercatechese vindt ook dit jaar weer plaats op
de eerste donderdag van de maand vanaf oktober.

Sacrament van het Vormsel ‘08
Ook de vormsellessen door pastoor Smeets in de
groepen 8 van de scholen gaan weldra weer van
start. Bisschop F. Wiertz zal volgend jaar naar ons
toekomen om het Vormsel toe te dienen. Dat
impliceert wel dat we terug gaan van drie naar twee
vieringen. De agenda van de bisschop en die van
pastoor en parochies nopen daartoe. De bisschop is
maar op 2 vrijdagen in juni 2008 beschikbaar. Ook
dit jaar heeft de vormheer namens de bisschop één
afspraak
moeten
afzeggen
vanwege drukke
werkzaamheden! De kerk van Lauradorp – die de
komende jaren waarschijnlijk nog beschikbaar zal
zijn voor bijzondere en drukbezochte gelegenheden
- is groot genoeg om de aantallen vormelingen van
Waubach en de beide scholen van Lauradorp met
hun families onder te brengen. Graag wil het
kerkbestuur deze kerk deze
functie meegeven. Concreet is
afgesproken dat de bisschop op
13 juni in Abdissenbosch het
Vormsel zal toedienen en op 27
juni te Lauradorp. Na de
jaarwisseling
volgt
een
ouderavond voor alle betrokken
ouders.

Restauratie kerktoren
Waubach
Bij het samenstellen van dit blad was men bezig de
steiger te verwijderen. Volgende keer hoort en ziet u
er meer van!
Het grote werk is nagenoeg klaar, alleen nog de
afwerking.

Het volgend parochieblad verschijnt op 14 september en wel voor de periode tot 12 oktober. Misintenties
kunt u inleveren tot uiterlijk donderdag 6 september liefst middels een briefje in de brievenbus van de
pastorie (Kerkberg 7) of achter in de kerk van Rimburg.
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