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De Advent is een tijd van voorbereiding op de
viering van Kerstmis, het feest van de eerste komst van Gods Zoon onder de
mensen. Het is ook de tijd waarin door deze herdenking onze aandacht wordt
gericht op de verwachting van de tweede komst van Christus op het einde der
tijden. Hij blijft immers de Komende. Nog steeds is de aarde niet vol van
zijn Rijk. Drie adventsfiguren vragen u persoonlijk hier werk van te maken.
Mijn naam is Johannes de Doper
Men noemt mij een ruige punker. Ik
heb nochtans enkel gebroken met
schone schijn en trok me terug in de
woestijn die me de zicht bracht. Ik
weet: Er komt Iemand die het veel
beter kan zeggen dan ik, en die doet
wat Hij zegt. Wat krom is, maakt Hij
weer recht; Hij doet mensen weer
leven en samenleven. Ik wil alleen
proberen mensen wakker te
schudden, hen de weg te wijzen
naar Hem. Ik leef vanuit Gods
gezindheid, maar Hij die komen zal,
maakt Gods Geest reëel. Mensen
van de éénentwintigste eeuw, zie
mij hier staan, als een wegwijzer
naar de Messias. Heb jij nog
steeds Zijn spoor niet gevonden?
Wat houd je in Godsnaam toch
tegen? Moet ik hier weer de hele
adventstijd staan roepen in de
woestijn?

Dit Kind, het langverwachte, zal een
frisse scheut zijn die aan de dorre stronk
van Isaï ontspringt. Maar... mensen van
de éénentwintigste eeuw, jullie horen
dit nu al zolang, elke advent opnieuw.
Jullie koesteren al zolang dezelfde
hoop en verwachting als ik. En nog is
er geen vrede. Hoe lang moet ik nog
schreeuwen? Hoe lang nog willen
jullie alleen maar dromen? Wanneer
doe je er eindelijk iets aan?

Mijn naam is Maria. Vrouw van Jozef,
moeder van Jezus. Uit Nazareth, een
stipje maar in het heelal; zoals ik zelf
maar een meisje ben, één van de velen.
Maar wel met een sterke droom van een
andere wereld dan die om ons heen. En
Jozef, van wie ik zielsveel hou, stapte
mee in mijn droom. Een Kind was voor
ons het antwoord op onze hoop op een
nieuwe toekomst, en ons geloof in een
God die het geluk van mensen wil. In dat
geloof voedde ik Jezus op. En dat heeft
Mijn naam is Jesaja. Ik leef in het Hij zo goed verstaan en in daden omgeJeruzalem van de achtste eeuw voor zet, dat wij in verwarring geraakten.
Later begreep ik meer en meer en in stilte
Christus. Ik kots van mijn koning,
werd ik leerling van mijn eigen Kind terzijn volk en priesters als ik zie hoe
wijl de angst als een zwaard dieper en
hol hun hele doen is.
dieper in mijn moederhart drong. Ik stond
Maar ik word vooral
erbij toen Hij stierf. Het was de meest
opstandig als ik zie hoe
verdrietige en tegelijk de grootste dag in
sociaal onrecht welig
mijn leven. Want ik wist: mijn Kind is mij
tiert in de stad. Daarom
ontnomen, maar Hij heeft de moed gehad
noem ik de dingen bij hun naam,
te leven en te sterven voor Zijn conseklaag ik aan. Want het kan anders!
quent geloof in God zijn Vader. En Hij is
Vroeg of laat wordt Hij geboren:
opgestaan uit de dood. Toen, met Pasen,
Emmanuel, God met ons, zal zijn
was het voor mij pas Kerstmis... Mensen,
naam zijn. Hij zal recht doen,
elk kind draagt een nieuwe wereld in
zwaarden omsmeden tot ploegen,
de misdadiger met de adem van zijn zich. Kijk naar mijn Kerstkind. En als
lippen doden. Wat een zalige wereld je straks Zijn geboorte viert, vergis je
dan niet in de datum: Zijn
zal het zijn waar een wolf zich bij
geboortedatum en Zijn
het lam neervlijen kan, de jongen
van koe en berin samen stoeien, een stervensdag vallen samen. Maar
kind met een slang speelt; waar de
dat zal je pas begrijpen, wanneer
woestijn in bloei staat en het verje zelf in je leven dit Kind laat
schroeide land een groene oase is.
geboren worden en groot laat zijn...

November: Sint Maarten en Advent
EEN TIJDSEIN
Dit gedicht is geen gedicht
en niet mooi, maar een
pleidooi
voor wie wakker ligt in de
nacht
en zich geen raad weet. Het is
een pamflet tegen de wet
van het machtsevenwicht
tussen donker en licht.
Zolang ik nog dit verzet
aanteken houd ik het uit
oog in oog met de duisternis.
Leven is onderscheid.
Ik ben nog niet uitgewist.
Maar een stem in de nacht
die de uren in pacht
heeft, scharniert op de wind
hier binnen waar ik mij
bevind
en stelt vast, numeriek,
hoe ziek ik ben, ziek
van de tijd die vergaat
als de regen op straat
en er is geen respijt
omdat ik van te voren
voordat ik was geboren
de strijd al had verloren.
De klokken en de wind
melden wie wint,
wie er altijd al won
sinds de wereld begon
en het erfelijk pleit
van de sterfelijkheid
en wie steeds winnen zal
tot het rijk van het getal
wijken moet voor het régime
van het woord. Intiem
is het woord, het weet
hoe ik heet. Zegt het voort.
Zegt het voort, maar niet luid,
roep het woord niet uit,
roep het niet om,
want het zegt wel 'ik kom',
maar alleen aan uw oor
en het schuifelt door,
onherkenbaar voorbij
als een woord in de rij,
tenzij het wordt begroet
als het ene woord dat moet,
waar heel de nacht
op is gewacht…
Willem Barnard

God, een klein lichtje brandt, het maakt ons helder en warm. Sint
Maarten heeft zijn mantel gedeeld, hij heeft de bedelaar geholpen.
Hij was een lichtje in de duisternis. God, help ook ons om dit kleine
lichtje te verspreiden om voor anderen licht te kunnen zijn. Zo zal het licht
steeds groter worden. Amen. We vieren Sint Maarten kerkelijk in
Rimburg en in Lauradorp: in Rimburg op vrijdag 9 november om
19.00 uur in de kerk; in Lauradorp zaterdag 10 november eveneens
om 19.00 uur in de kerk (geen H. Mis maar korte gebedsdienst
rondom Sint Maarten).

Adventskransen
De misdienaars zullen in de dagen voor de eerste adventszondag net
als vorig jaar weer de nodige adventskransen maken, voor hun eigen
families maar ook om te koop aan te bieden. Wie er een wil
reserveren neme contact op met de mensen van het parochiekantoor! Op
zaterdag en zondag 1 & 2 december mag men de adventskrans van thuis
meebrengen naar de kerk om die te laten zegenen, als teken van begin van
de advent. Hoe maak je ’n adventskrans?
Je begint met een ronde krans van stro of van oase. Rond, want een krans
heeft geen begin en geen einde, net als God. Die krans bedekken we met
groene takken. Groen is de kleur van hoop en leven. Denk maar aan de
natuur. Midden in de winter is er leven! Op de krans zetten we vier kaarsen:
elke week wordt er één kaarsje meer aangemaakt. Het licht groeit. Als Jezus
geboren wordt met Kerstmis branden ze alle vier: Hij is het Licht der wereld.
Om de krans komt ook paars lint of paarse strikken. Paars is de kleur van
‘boete’: dat wil zeggen we bereiden ons voor op de komst van Jezus met
Kerstmis en we zorgen ervoor dat Hij in ons hart en onze wereld welkom is!
Hallo Jongens en Meisjes, op woensdag 21 nov. 2007 van 14.00 tot 16.00
uur willen wij jullie uitnodigen om samen met ons in het gebouw van Jong
Nederland naast de kerk van Waubach een adventskrans te maken, voor
jullie zelf en voor andere mensen. Het zou wel fijn zijn als jullie allemaal iets
van groen meenemen vanuit de tuin. Voor de kosten een klein beetje te
dekken vragen wij een klein bedrag van € 2.00, mee te brengen op de
woensdag. Meld je voor 14 november aan op de pastorie.

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

Opening carnavalsseizoen
De carnavalsverenigingen hebben de koppen bij elkaar gestoken om
op 11-11 het seizoen te openen met een viering in de kerk! Voor de
eerste keer zal dat dit jaar plaatsvinden in de kerk van Abdissenbosch op
zondag 11-11 om 11.30 uur. Simply Brass doet mee! NB: er is dan geen
H. Mis op dat tijdstip in Waubach. Wel op zaterdag om 18.00 uur.

Stille dag – Bezinningsdag
Enkele jaren reeds zijn we gewoon met een aardige groep
parochianen gezamenlijk een bezinningsdag te houden. Je trekt
je voor een dag terug uit het drukke leven, om het stil te maken
en in die stilte God te ontmoeten. Je neemt je rust en tijd om je
leven te overdenken en er de boodschap van het evangelie overheen te
leggen. In de Advent vindt deze dag plaats op zaterdag 8 december van
9.30 uur tot 16.00 uur te Rolduc. We beginnen ’s morgens met de
eucharistie. Er worden enkele inleidingen gehouden. Voor de rest nemen we
de stilte in acht. Iedereen is welkom! Opgave bij pastoor Smeets. Voor een
lunchpakket dient men zelf te zorgen. 8 december is trouwens de feestdag
van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria. Zij was ‘onbevlekt’ - dat wil
zeggen niet door de zonde aangetast - in de schoot van haar moeder Anna
ontvangen. Niet voor niets wordt dit feest exact negen maanden vóór het
feest van Maria Geboorte (8 september) gevierd. Zij is 'vol van genade'. 8
december is in zekere zin het feest van ons allemaal – ‘es God bleef’. Eens
zullen ook wij door God zelf verlost worden van het kwaad dat ons in welke
vorm dan ook aangetast heeft en met Hem mogen leven voorgoed.

Eerste heilige communie ’08:
Ga mee vissen!
De eerste ouderavond heeft
inmiddels plaatsgevonden, de
boeken zijn uitgereikt en de
lessen gestart! Velen hebben
gevraagd naar de kinderbijbel
waarnaar tijdens de lessen vaak
wordt verwezen. Deze is voor €
9,50 te koop op de pastorie
(weekdagen van 10.00 tot 12.30 uur), alsook
tijdens de ouder-catecheseavonden die telkens
op de eerste donderdag van de maand
gehouden worden in Hoeve Kallen te Rimburg!

Postzegels voor Bethel
Een aantal jaren geleden ontstond vanuit het
familiekoor La Liesse, na ontvangst van een
omvangrijke postzegelverzameling, het idee
daar
een
zinvolle
nietcommerciële
bestemming aan te geven. Er werd contact
gelegd met Bethel, een stichting op christelijke
basis in Bielefeld, die zich sinds 1867 inzet
voor
de
opvang
en
behandeling
van
gehandicapte kinderen en volwassenen. Deze
instelling komt o.a. aan financiële middelen
door het verzamelen, verwerken en verkopen
van gebruikte postzegels. Bethel is een
compleet dorp, waar 2300 gehandicapten en
3700 gezonde mensen samen leven en
werken. Het was indrukwekkend wat hier tot
stand is gebracht. Wilt U meer weten over dit
project,
kijk dan op www.bethel.de. Een
aantal van deze gehandicapten werkt onder
leiding in de postzegelafdeling, als therapie en
voor het in stand houden van Bethel. Zij
weken, wassen en sorteren de postzegels en
maken ze klaar voor de verkoop. Het is een
echt bedrijf waar postzegels vanuit heel
Duitsland en daarbuiten aankomen en na
verwerking over de hele wereld worden
verhandeld. N.a.v. de actie van La Liesse werd
bij thuiskomst in Waubach het idee geboren
om Bethel te blijven helpen. Zeven jaar
geleden begonnen de leerlingen van B.S. An
d´r Put met het verzamelen van gebruikte
postzegels en inmiddels hebben ook andere
basisscholen zich bij dit initiatief aangesloten.
Ieder jaar gaat een flinke zending naar Bethel
en intussen zijn er al 34,8 kg postzegels
afgeleverd. Als U deze sympathieke actie van
de jeugd wilt steunen, dan kunt u uw gebruikte
postzegels via de kinderen meegeven naar
school of achter in de kerk van Waubach in de
daarvoor bestemde doos deponeren. Dan
komen ze op de goede plaats terecht. Alvast
bedankt namens Bethel!

130-jarig verenigingsjubileum
Z.V. Eendracht Rimburg
Op 3 februari 1877 richtte een groep
Rimburgers in hun dorpje een mannenkoor op.
In de loop van de tijd wijzigde de vereniging
diverse keren van naam en in 1934 kreeg het
koor de huidige naam “Zangvereniging

Eendracht Rimburg”. In het voorjaar van 1966
werd tot oprichting van een gemengd koor
overgegaan waarbij een 25-tal dames tot de
vereniging
toetraden.
Op
zondag
18
november
zal
“Zangvereniging
Eendracht
Rimburg”
haar
130-jarig
verenigingsjubileum vieren. Begonnen wordt met een
feestelijke eucharistieviering om 10.00 uur in de parochiekerk
van Rimburg (die door het jubilerend koor zelf wordt
opgeluisterd met o.a. een uitvoering van de “Missa Quarta” van
componist Bárdos Lajos). Na de lunch in gemeenschapshuis
“D’r Eck” in Rimburg (voor leden en genodigden) vindt om
14.00 uur de feestvergadering plaats waarin een groot aantal
jubilarissen zal worden gehuldigd: Jozef Wassen (70 jaar), Piet
Nickel (60 jaar); Arno Kaufholz en Cees Schurer (50 jaar); Resi
Beckers-Peters, Leni Huntjens en Jet Kruyen-Hanssen (40
jaar); Mia Cremer-Trommels, Jeanny Schwanen-Janssen, Rudi
Cremer, Michiel Heunen en Helmuth Rösler (25 jaar); Jan Zaad
(25 jaar dirigent); Mientje Huntjens-Pauly, Hub Huntjens, Mia
Schroeder-Schnitzeler, Tiny Zitzen-Thomas, Harry Zitzen en Nic
Czerw, (12½ jaar). Aansluitend zal dan iedereen, die de
“Zangvereniging Eendracht Rimburg” een warm hart toedraagt,
in staat gesteld worden om tijdens de feestelijke receptie van
15.30 tot 17.00 uur vereniging en jubilarissen te feliciteren.

VERLIES VERWERKEN
Dit najaar zal pastor Jacques Vestjens, acht
bijeenkomsten houden voor mensen die een dierbare
verloren hebben. We luisteren naar muziek, gedichten
en zelfgemaakte of gevonden teksten die ons
aanspreken. Vanuit dat luisteren wisselen de deelnemers hun
ervaringen uit. Het is een groep van lotgenoten, die zelf een
ernstig verlies hebben meegemaakt. Het gaat om de onderlinge
steun die mensen elkaar kunnen geven. Mensen uit onze
parochies die de afgelopen twee jaar een dierbaar persoon
verloren hebben zijn van harte welkom. De koffie staat klaar.
De kennismakingsbijeenkomst heeft inmiddels plaats
gevonden. Meer informatie is te verkrijgen op de
pastorie.
De
bijeenkomsten
vinden
plaats
in
de
Ontmoetingsruimte ofwel het Huiskamerproject An d’r Put
(Past. Scheepersstraat 65). De overige 8 bijeenkomsten zijn
altijd op dinsdagmiddag om half drie, op 20 november; 4 en 18
december: 5 en 29 januari; 12 en 26 februari; 11 maart 2008.

Geestelijk voedsel
Het brood. Het is 'vrucht van de aarde en werk van onze
handen' zegt de priester tijdens de aanbieding van de gaven
(offerande). In het eucharistisch gebed bidt hij met de handen
uitgestrekt over de gaven: 'Stort uw Geest nu uit over deze
gaven, zodat zij voor ons geheiligd worden tot lichaam en bloed
van Jezus Christus, uw Zoon.' Graankorrels zijn in de aarde
gestorven om een veelvoud aan nieuwe graankorrels voort te
brengen. Deze laatste zijn op hun beurt gemalen en in de oven
gebakken. Waarom? Om helemaal brood te worden. Al die heel
stoffelijke, aardse handelingen zijn gestuurd door één
bedoeling: voedsel worden voor de mensen. Brood is dat dan
ook helemaal. Het dient er helemaal toe om gegeten te worden
door de mensen. Het bevat geen pitten, er zijn geen schillen
omheen. In brood is alles, maar dan ook alles dienstig. Het
dient ertoe om helemaal gegeven en gegeten te worden. Het
heeft geen andere bedoeling, zin of motivering, dan het voeden
van en leven geven aan de mensen. Dat is z'n enige reden van
bestaan: het wil gebroken, gedeeld en gegeten worden om
mensen te doen leven. Is dat geen liefde in de meest letterlijke
zin van het woord? Het brood doet datgene wat echte liefde wil
doen: zichzelf geven, opdat de ander zou kunnen leven. Het is
dan ook helemaal niet verwonderlijk dat Jezus op de avond
voor zijn dood uitgerekend brood nam om zichzelf helemaal aan
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ons te geven. Van alle stoffelijke dingen doet
brood op de beste manier al datgene wat Jezus
wilde doen toen Hij ging sterven. Hij wilde
zichzelf helemaal geven uit liefde voor ons,
opdat wij leven zouden hebben. Daarom neemt
Hij brood. Hij breekt het, deelt het uit en
vraagt dat allen zouden eten. Zoals dit brood
is, zo is Hij. Het is over de hele linie een door
en door stoffelijk, materieel gebeuren. Het
brood is letterlijk die liefdesdynamiek die God
zelf is. Daarom is het geestelijk voedsel… Alles
wat we hebben en zijn is bestemd om ook zo
te worden. Geld en goed en talenten en kennis
en noem maar op. En uiteindelijk ons hele
bestaan. In de mate dat het op brood en wijn
in de eucharistie gaat lijken, is het 'geestelijk'
aan het worden…

Is alle muziek kerkmuziek?

stille momenten. Een cd is vaak wel om te huilen. Niet alleen
omdat het vaak illegaal gebrande versies betreft die tijdens het
afspelen nog al eens willen haperen. Nee, je merkt vaak dat de
impact van een cd zo groot is dat er een schok van emotie door
het kerkvolk gaat. Zo verwordt de lievelingsmuziek tot een
traumatische ervaring voor de luisteraar. Een ervaring die
steeds weer terugkeert bij het horen van hetzelfde nummer ook
bij een andere gelegenheid. Het luisteren naar die muziek zal
nooit meer losgekoppeld kunnen worden van die ene
gebeurtenis. Favoriete lievelingsmuziek op de cd kan je elk moment via de radio of televisie overvallen en confronteren met
een gebeurtenis waar je met pijn in het hart aan terug denkt.
Nu zijn we bij de kern van de zaak. De cdmuziek is (meestal)
niet in harmonie met de liturgie en de ruimte. Waar onze
gewijde muziek probeert zich in te passen in het liturgisch
geheel zonder echt op de voorgrond te treden, wordt een cd
een hoogtepunt op zichzelf. Natuurlijk hebben we het hier niet
over liturgische muziek op cd. Het zal zelden voorkomen dat
mensen een speciaal gregoriaans gezang op cd aandragen of
een mooi Nederlandstalig kerklied. Het gaat om de wat
onbegrijpelijkere keuzes van jankende gitaren en snikkende
zangers met liedteksten die met de beste wil van de wereld,
niet te koppelen zijn aan de harmonie van de dienst.
Wat is de dieper liggende oorzaak van die, in onze liturgische
ogen totaal misplaatste, muzikale verzoeken? Allereerst dienen
we dan te denken aan de onmiskenbare geestelijke
verarming bij vele mensen die gebruik willen maken van de
kerk en haar liturgie. ‘Gebruik maken van’ in plaats van
‘meedoen met’. Steeds minder vind je nog mensen die bekend
zijn met de inhoudelijke tradities en symboliek in onze liturgie.
Is het dan vreemd dat men zoekt naar eigen wegen? Is het dan
vreemd dat je een botsing krijgt tussen twee culturen? Hier ligt
een grote uitdaging voor de tegenwoordige kerk!
Overigens: voor de bruidsparen is er (op eigen verzoek) een
lijst beschikbaar met liturgisch verantwoorde gezelschappen om
de viering op goede wijze muzikaal te ondersteunen. Die lijst
kan ook gebruikt worden voor uitvaarten!

Uit het blad voor de kerkkoren in Limburg
‘Koorgeleide’ van de Sint Gregoriusvereniging
in het Bisdom Roermond
De kerkmuziek is een integrerend onderdeel
van de liturgische viering, eredienstvaardig,
betrokken bij de liturgie. De koren stellen zich
dienstbaar op naar de geloofsgemeenschap.
Bijna altijd kan er een beroep gedaan worden
op de vrijwillige zangers en zangeressen. Menige traan van vreugde of verdriet wordt ook in
de koren gelaten bij huwelijk of uitvaart. De
gezongen muziek wordt zorgvuldig uitgekozen
op passende teksten. Hoe komt het dan toch
dat we steeds vaker aanlopen tegen het
probleem van de moderne geluidsdrager? Het
koor wordt gemakkelijk aan de kant geschoven
ter wille van de cd. Want men wil zo graag de
favoriete muziek horen bij de speciale
gelegenheden in de kerk. De liturgie als een
Nieuwe Romereis in november 2008
soort ‘Arbeidsvitaminen’. U vraagt, wij
draaien. We zijn het er allemaal over eens: een Er is een Rome-reis gepland voor 2008: 16-21 november. De
kerkkoor kan meestal niet concurreren met de kosten liggen rond € 525 (zoals steeds: volledig voor eigen
professionele cd. Maar een cd huilt of lacht rekening!). Men moet goed kunnen lopen! Info bij de pastoor.
niet mee. En kan ook niet inspringen op

De eerste gezamenlijke vrijwilligersavond van de vier parochies was bijzonder geslaagd en gezellig! 140
mensen waren er, en die er niet waren (nog eens 40, los van de koren!) hadden een goede reden: ze waren
elders actief in vrijwilligerswerk, zoals het echte kerk-mensen betaamt!
Een misdienaar uit Abdissenbosch
moest in Waubach de Mis dienen. ‘Wae bes dich dan?’ had de koster gevraagd. Pastoor vertelde dat hij van het
autoschadebedrijf was. ‘Wat is dat, een uitdeukerij?’ vroeg een andere misdienaar. Pastoor legde uit: ‘Als je met
je auto niet goed uit je doppen hebt gekeken en zo stom bent geweest om een paaltje te raken, dan moet je bij
zijn papa de deuk eruit laten halen en de lak laten bijspuiten’. Waarop uitdeuker-junior zei: ‘Ik heb u van de
week toch ook bij ons gezien…?!’.
Als koren het te elfder ure laten afweten, dan is dat niet leuk. Maar Don
Bosco mocht het laatst: bij de organiste had de ooievaar ’s nachts de landing ingezet. Waarom komt de dirigent
dan ook niet? Heel simpel: ze zijn man en vrouw. Proficiat Patrick en Pavlina Heckmanns met de geboorte van
Elena! (4 kg en een paar gram en in de lengte iets meer dan een halve meter)
Als je vóór 1978 geboren bent,
zo bleek laatst uit een artikel, dan zou je eigenlijk al lang… dood moeten zijn. Want boven aan de trap zat toen
nog geen hekje. Niks babyfoon: kwestie van schreeuwen en hopen dat ze je horen. Lood en cadmium in de verf,
ook op de slaapkamer. Auto’s hadden noch gordels achterin, noch airbags. Gevaarlijke flessen hadden
nog doppen die je ook met beperkte motoriek toch open kreeg. Op de fiets achterop moest je je maar
vasthouden aan de schroefveren onder het zadel. Hoezo helm? Gewoon met de zeepkist berg af en
onder pas merken dat het ding geen remmen had. Gewoon effe uithuilen dan maar. Kleurstoffen
waren alom in de limonade aanwezig, want anders konden ze die nooit zo mooi geel, rood en groen
krijgen. Water werd gedronken uit de kraan en niet uit de fles. De school had één of twee maten
banken en dus was het gewoon wachten op groter worden: de meester had altijd gelijk. Ook je ouders
hadden nog niet zo’n grote mond en wisten toen nog niet alles overal van. De meester of
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juf had nog meerwaarde. De fiets geen versnelling: je ging ermee
naar school, weer of geen weer. Watjes werden door mama
gebracht. Met de auto? Never! Je ging gewoon naar vriendjes toe
zonder afspraak. Niemand wist waar je was: er was nog geen
GSM. Je dronk allemaal uit dezelfde fles. De tv begon pas om
18.00 uur en ging om 19.00 uur uit. Daarvoor moesten pap of
mam zelfs opstaan en naar de tv toelopen. Niks geen Nintendo,
Playstation of MSN, maar wel vrienden. Wie iets niet kon, mocht
niet mee doen, en leerde van zijn teleurstelling. Wie voor ‘mietje’
werd versleten, probeerde iets aan zichzelf te doen, in plaats van
aan zijn omgeving. Je kon aan de haardracht zien of iemand
jongen of meisje was… Resultaat? Tot 1978 hebben mensen een
zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en creativiteit meegekregen,
die daarna…nou ja!!
Dat moet toch wel wat heel aparts worden,
die industrie op de Europaweg-Zuid: ‘niet-vervuilend’, ‘aan het
zicht onttrokken door bosjes’ en ‘waar mensen op therapeutische
basis wonen en werken’ Ra-ra?

Leven(de) kerkmuziek!
Als pastoor kom ik maar zelden in de kerk. Althans om in de bank
te zitten. En als het dan al eens voorkomt, dan is het bij
begrafenissen, waarbij je geoefende oor en oog precies ziet wat in
de kerk van de collega veel beter of minstens anders had gekund.
Zo gaat dat. En eerlijk gezegd had ik ook zo’n gevoel op zondag 14
oktober. Alweer het zoveelste waar je naar toe ‘moet’ vanuit je
functie bij de Gregoriusvereniging. Het was bovendien prachtig
najaarsweer. Gelukkig kent mijn auto de weg naar het dekenaat
Helden nog bijna vanzelf. Even was er nog de verleiding om
onderweg te stoppen bij een van de gezellig volle terrassen. Maar
ja, de plicht roept, dus hard zijn en doorrijden. Maar ik had nog
niet geparkeerd in Maasbree of mijn stemming werd een beetje als
het weer van die prachtige dag. Een blaaskapel speelde ergens iets
dat mij vriendelijk in de oren klonk, maar dat ik niet direct kon
thuisbrengen. Het geluid kwam uit de kerk (ja, ik was iets te laat,
maar als inwoner van Parkstad is het verkeers-technisch
onmogelijk elders op tijd te komen!) en werd gevolgd door een
volle kerk, zingende: ‘De vreugde voert ons naar dit huis, waar ’t
Woord aan ons geschiedt. God roept zijn Naam over ons uit en
wekt in ons dit lied!’ Toen was ik verkocht…
De Samenzangmiddag in Maasbree… Gewoon samen komen,
zingen en luisteren, en elkaar helpen en bemoedigen en steunen in
het zingend vieren van ons geloof, met oud en nieuw repertoire,
gregoriaans en Nederlands. Voor op het priesterkoor zat het
blaasensemble. De zon speelde dankbaar met hun koper. Het
jubilerende kerkelijk dameskoor van Maasbree, dat het idee en de
organisatie van de middag op zich had genomen, was samen met
de mannenschola present bij het koororgel links: de vaste plaats
van het koor in Maasbree: vooraan in het transept, dicht bij en
dienstbaar aan de liturgie! Terwijl het Jeugdkoor ‘De Breetse
Krekeltjes’ aan de andere kant van de kerk meezong. En zo was en
bleef de hele sfeer: jong en oud zongen elkaar vanuit verschillende
muzikale tradities toe, terwijl het programma ook ruimte liet voor
mooie religieuze muziek door solisten. ‘Programma’ is eigenlijk
fout: het was liturgie, minstens een geheel waarbij verkondiging
en gelovig antwoord naadloos in elkaar overgingen. Mooi waren de
intro’s en tussenspelen van het blaasensemble. Heel fris klonk het
geluid en het repertoire van het Jeugdkoor. Groot was gelukkig
ook de belangstelling van velen uit de omstreek en van nagenoeg
het voltallige bestuur van de NSGV te Roermond: deze middag
zette wellicht meer zoden aan de dijk dan de gemiddelde
vergadering! Hartelijk en voldaan was de sfeer na afloop bij de
koffie.
Het was in ieder geval een middag waarop de kerkmuziek leefde
‘als vanouds’: tot lof van God en tot stichting en bevestiging van
allen die erbij waren. Buiten scheen de zon, maar ook binnen was
het stralend weer. Eigenlijk was ik op de “terugrit” blij nog eens zo
in de kerk te hebben gezeten! Voor wie ook geïnteresseerd is in de
kerkmuziek: K O M M E E D O E N!
Pastoor E. Smeets

De overledenen van wie we sinds
Allerheiligen 2006 afscheid
hebben moeten nemen:
Kapelaan Roy de Bie
Pastoor Pierre Pörteners

32 jaar
84 jaar

P. H. Bernadette- Abdissenbosch
1. Trautje Portz-Meintz
76
2. May Meens
73
3. Mari Fransen
65
4. Maria Deguelle-Bisschops
89

jaar
jaar
jaar
jaar

P. HH. Theresia en D. Bosco- Lauradorp
1. Piet van Geldorp
74 jaar
2. Kevin van Hattum
23 jaar
3. Piet Venhovens
81 jaar
P. H. Drievuldigheid- Rimburg
1. Leny Verreck-Merx
2. Gerard Gielgens
3. Hans Peters
4. Stephy Samulski-Houben
5. May Rohs-Weerts
6. Funs Janssen
7. Zef Spierts
8. Maria Bastiaens-Philipps
9. Jo Bauer

73
73
81
62
89
79
82
78
78

jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar

P. St.Joseph Waubach- Groenstraat
1. Annie Poulssen-Claessens
70 jaar
2. Ria Hermans-van Dijk
79 jaar
3. Anneke Derks-Coenen
82 jaar
4. Betsie Schmeitz-Meijers
62 jaar
5. Piet Spiertz
70 jaar
6. Roy Rutjens
40 jaar
7. Mia Michorius-Plum
68 jaar
8. Paula Roering
55 jaar
9. Mia Schleijper-Möllenbeck
80 jaar
10. Hein Schmitz
70 jaar
11. Cor Gunter
43 jaar
12. Boud Wetzels
68 jaar
13. Helmi Ooijen-Wick
85 jaar
14. Hub Didderen
85 jaar
15. Zef Vaessen
87 jaar
16. Sjef Reinartz
73 jaar
17. Han Sellier
79 jaar
18. Arnold Hanssen
79 jaar
19. Leo Speth
74 jaar
20. Enny van Dee-Schuncken
87 jaar
21. Jo Spiertz
80 jaar
22. Wiel Meulenberg
64 jaar
23. Fien Nievelstein
88 jaar
24. Zef Reinartz
84 jaar
25. Fiensche Otter-Hirsch
85 jaar
26. Fien Huth
68 jaar
27. Maria Brück-Remmen
76 jaar
28. Leny Ringens-Schniedt
84 jaar
29. Anna Heinen-Hanssen
84 jaar
30. Mien Frehen-Rothkrans
84 jaar
31. Lorene Ligtvoet
37 jaar
32. Maria Linssen-Everts
87 jaar
33. Marga Kölgens-Quaedvlieg
71 jaar
34. Hein Dreessen
81 jaar
35. Nelly Damoiseaux-Boymans
80 jaar
36. Annie Mallmann-Vuist
85 jaar
37. Peter Mehlkop
53 jaar
38. Lies Pozun-Houtmans
84 jaar
39. Joep Franken
85 jaar
40. Net Dijkstra-Theves
84 jaar
41. Nettie van Dijk-Akse
71 jaar
42. Dylan Kors
14 jaar
Dank, Uitvaartverzorging Bindels, voor het
beschikbaar stellen van de gedachtenisprentjes
met Allerheiligen & Allerzielen!

Datum

Kerk

Bijeenkomst

18 november
2 december
9 december
13 januari
10 februari
2 maart

Waubach
Ab & Rb
Waubach
Waubach
Ab & Rb
Waubach

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

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

Doopsel in presentatievieringen
communie
Vorig jaar bleken er de nodige eerste
communicanten te zijn die nog niet gedoopt
waren. Uiteindelijk is dat heel mooi ingevuld door
dat doopsel te laten plaatsvinden in een met
name daardoor zeer indrukwekkende
presentatieviering. Zou dat dit schooljaar ook
weer kunnen? Communicanten die nog gedoopt
moeten worden zijn er dit jaar bijna niet, maar
misschien zijn er ouders met kleine kinderen die
graag hun kind tijdens deze feestelijke
eucharistievieringen ten doop willen houden. Het
gaat om het weekend van 23 en 24 februari.
Heel graag! Er zijn al wat aanmeldingen,
gelukkig!

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 de pastorie ( 5312378).

Gedoopt
21-10:
21-10:
21-10:
21-10:

Fin Kleijnen, Gank
Joris Franiczek, Dassenhoorn
Thom Walravens, Grensstraat
Jade Kochen, Mies v.d. Rohestraat

Overledenen
10-10: Jo Bauer, voorheen Rimburg, 78 jaar
29-10: Jan Gerards, Past. Scheepersstraat, 78 jaar
30-10: Hub In ’t Zandt, Heereveldje, 79 jaar
Goede God, Gij hebt gezegd: ‘Ik maak alles nieuw’. Zie ons
aan, zo bidden wij: laat uw oog vallen op deze gestorven
mensen. Doe uw woord gestand en maak hen nieuw in uw
nabijheid. Mogen zij leven voor altijd in uw eeuwig licht.

Geloofscursus & Stille Dagen
De geloofscursus: op 20-11 & 03-12. De stille dagen op
Rolduc op 08-12, 23-02 & 07-06. Info: pastorie.

Foto-expositie Ubach over Worms.

Van 1 tot 23 december aanstaande is er in het voormalige gemeentehuis te Waubach een fotoexpositie uit de
kerken van Ubach over Worms. De tentoonstelling is een initiatief van de foto hobbygroep van Senior Web
Landgraaf. Mede in het kader van 25jaar Landgraaf hebben de leden van deze hobbygroep in de afgelopen
maanden in genoemde kerken opnamen gemaakt. Een en ander heeft geresulteerd in een kleurrijke verzameling
foto’s waaruit een keuze is gemaakt voor de foto-expositie. Een groot aantal foto’s is afgedrukt op A3 formaat.
Daarnaast is er een diashow gemaakt waarin alle foto’s zijn opgenomen. De tentoonstelling laat niet alleen
unieke beelden zien, maar getuigt er ook van, dat de inspanningen van Seniorweb wat
betreft het verzorgen van cursussen op gebied van de digitale fotografie geleid hebben tot
een zinvolle toepassing. De opening vindt plaats op zaterdag 1 december om 14.00 uur door
pastoor Smeets. De tentoonstelling is geopend van ma. t/m do. 8.30 – 12.30 uur en 13.0016.30 uur alsmede tijdens de Kerstmarkt op 16 december. Zie www.jacosimons.nl

Liturgische diensten in onze parochies
Vrijdag
Waubach
Zaterdag

Waubach

09-nov
KERKWIJDING BASILIEK VAN LATERANEN
18:00 uur vr. vrede en rechtvaardigheid in de wereld; vr. onze zieken;
10-nov
H. LEO DE GROTE, PAUS EN KERKLERAAR
Volkszang Zef Vaessen; Sjef en Tinie Haan-Lutgens en wederz. ouders (st); Maria en Jozef
Dautzenberg-Römkens (st); Maria Dörenberg-Oellers (st); jrdst. ouders Joseph en Maria
18:00 uur Janssen-Vreuls (st); Frits Scholtz; Ria Hodenius-Quint en ouders Quint-Lambermont (st);
Ger Wijshijer; Hubert en Mia Michorius-Scholle en ouders Michorius-Sonjé; overl. fam.
Frijns-Haan (st); jrdst. Roza Wetzler-Boessen;
TWEEENDERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
2 Mak.7 God laat de zijnen niet achter in de dood
Lc.20,27-38 Jezus bevestigt het geloof in het eeuwig leven: God doet opstaan uit de dood

Zondag
11-nov
Waubach

08:30 uur

Rimburg

10:00 uur

A’bosch

11:30 uur

Maandag

12-nov

Waubach

19:00 uur

Dinsdag
Woensdag
Waubach

13-nov
14-nov
19:00 uur

Gregoriaans jrdst. echtpaar Schnitzeler-Meens (st); vr. hen die offerden;
Gregoriaans Wiel Cruyen (st); echtpaar Contzen-Wintgens (st); ouders Rutten-Langohr
(st); Stephy Samulski-Houben (verjaardag);
Simply Brass bgv opening carnavalsseizoen Marga Kölgens-Quaedvlieg; jrdst. Mathieu en
Gerard Gilissen (st); jrdst. Jacq. Schuivens (st); jrdst. Els Quaedvlieg, tevens André
Quaedvlieg (st); ouders Speck-Herbergs en Trautje en Nellie Speck; ouders Maas-Lataster;
H. JOSAFAT, BISSCHOP EN MARTELAAR
Mia Leemans-van Alst, tevens Tiny Leemans-Boymans en wederz. ouders; Paula Urlings en
overl. familie; Jakob Wolters (verjaardag) (st); jrdst. fam. Arnold Nievelstein-Plum en
zonen (st); ouders Vaessen-Delahaye en Juup Vaessen; echtpaar Frijns-Vroomen en Johan
Gorissen; Nettie van Dijk-Akse (LK); vr. vrede in een familie (B);
Heereveld H.Mis 10.00 uur
wederz. ouders Dautzenberg-Andrieu en zoon Alfons; echtpaar Hubert Smeets en Elisabeth

Donderdag
Rimburg
Vrijdag
Waubach
Zaterdag

15 nov
09:00 uur
16-nov
19:00 uur
17-nov

A’bosch

18:00 uur

Zondag
18-nov
Waubach

08:30 uur

Rimburg

10:00 uur

Waubach

11:30 uur

Waubach
Waubach
Maandag

14:30uur
15:30 uur
19-nov

Waubach

19:00 uur

Dinsdag
Woensdag

20-nov
21-nov

Waubach

19:00 uur

Vrijdag

23-nov

Waubach

19:00 uur

Zaterdag

24-nov

A’bosch

18:00 uur

Zondag
25-nov
Waubach

08:30 uur

Rimburg

10:00 uur

Waubach

11:30 uur

Maandag

26-nov

Waubach

19:00 uur

Dinsdag
Woensdag
Waubach
Vrijdag

27-nov
28-nov
19:00 uur
30-nov

Waubach

19:00 uur

Zaterdag

01-dec

Mols (st); echtpaar Leon de Meijer-Manteleers (st); jrdst. fam. Gulpers-Römkens (st);
ouders Boijmans-Simons en wederz. ouders; Lambert Tönnissen (verjaardag);
H. ALBERTUS DE GROTE, BISSCHOP EN KERKLERAAR
vr. alle ouderen van Rimburg m.n. leden en overl. leden van de Ouderensoos;
H. MARGARITA VAN SCHOTLAND
Martin en Maria Dortants-Jungen en schoonzoon Zef (st); fam. Dortants-Meens (st);
H. ELISABETH VAN HONGARIJE
The Young Singers zeswekend. Maria Deguelle-Bisschops; Mathias Gerards, Catharina
Vreuls & Elisabeth Römkens (st); jrdst. Ria Zagar; jrdst. Leo Wetzels; jrdst. oud. Henk &
Berta Wilbrink-Ringens; jrdst. oud. Scholtes-Dahlen; ‘n zalig sterfuur (st); Ton Strolenberg
DRIEENDERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
Mal.3,19-20a De dag van de Heer zal gerechtigheid doen aanbreken
Lc.21,5-19 Er gebeurt van alles wat ons uit het lood doet slaan: de Heer vraagt vertrouwen
Gregoriaans Sjef Reumkens (verjaardag); ouders Robberts-Vrösch;
Zangver. Eendracht Mien Kaufholz-Hanssen; ouders Belillas-Hall en zoon Paul (st); Piet
en Mia Peters-Toussaint; leden en overl. leden van de Zangver. Eendracht;
Fanfare St. Elisabeth kapelaan Roy De Bie; Nicolaas en Victorine Swelsen-Horstermans
(st); Mia Michorius-Plum; Johanna Simons-Janssen (verj).; André Römkens (verj). (st);
Boud Wetzels; jrdst. Wiel Eijdems (st); jrdst. Jacob Heinen, tevens Anna Heinen-Hanssen
(st); jrdst. Harrie en Mia Senden-Reinartz; ouders Herman en Lenie Ringens-Sniedt en
schoonzoon Harrie Haan; Marga Kölgens-Quaedvlieg; Wim en Maria van den DikkenbergFrijns; jrdst. Roos Logister-Eggen; Hein Moritz; jrdst. Claus Schmitz; jrdst. Wiel Büscher;
Nettie van Dijk-Akse (trouwdag); jrdst. ouders Roemkens-Ploum; vr. Wil van der Laan;
H. Doopsel Kimberley en Kyara Nelissen, Burg. Beckersstraat
H. Doopsel Joleine Hoogeveen, Groenstraat
1ste jrdst. Betsie Schmeitz-Meijers; Mia Leemans-van Alst, Tiny Leemans-Boymans, wederz.
oud.; Paula Urlings en overl. fam; overl. fam. Sluypers-Wienands (st); Lenie HagemanGronenschild (verj), Jo Hageman; Jacques en Maria Elisabeth Verstappen-Vreuls (st); fam.
Dortants-Meens (st); fam. Schnitzeler-Brouns (st); Jo Spiertz; uit dank t.e.v. O.L.Vrouw
Heereveld H.Mis 10.00 uur
OPDRACHT VAN DE HEILIGE MAAGD MARIA
fam. Spiertz-Erkens; Hubert en Mia Huntjens-Simons;jrdst. Jozef Rothkrantz, tevens Triena
Rothkrantz-Meulenberg, ouders Meulenberg-Gillissen en Johan en Thea Meulenberg (st);
fam. Andreas Köster-Römkens (st);
H. CLEMENS I, PAUS EN MARTELAAR
1ste jrdst. Kevin van Hattum; Gertie Reinartz-Logister en Johan Reinartz (verj); overl.
bewoners flat Kerkstraat; ouders Scholle-Scholtes (st); Martin Schormans (st); Herman
Lentz (verj); overl. ouders Simons-Niehsen, kinderen en kleinkinderen;
HH. ANDREAS DŪNG-LAC, PRIESTER, EN GEZELLEN, MARTELAREN
Volkszang Johannes Kruyen, Maria van Wersch en Elisabeth Steens (st); Peter Jozef
Jeurissen en Anna Paulus (st); overledenen fam. de Lang-Reumkens;
CHRISTUS, KONING VAN HET HEELAL
2 Sam.5 De stammen van Israel erkennen Gods belofte en zalven David tot koning
Lc.23,35-43 De goede moordenaar erkent Jezus op het kruis als de Gezalfde Gods
Gregoriaans Jo Spiertz; overl. weldoeners van onze parochies; vr. roepingen;
La Liesse zeswekendienst Jo Bauer; Anna en Catharina Douven (st); Frans Schurer (st);
Wiel Beckers (st); Jan Janssen (st); jrdst. Josef Eijgelshoven;
Dameskoor 1ste jrdst. Annie Poulssen-Claessens, Sjef Poulssen; Jan Evertsen; Jo en Annie
Franssen-Janssen; Fien Nievelstein; Sjef Reinartz (M); jrdst. Gerrie Prevo-Quaedvlieg; jrdst
oud. Bisschops-Willems; Frits Scholtz; Truutje Knoben en oud. Knoben-Peeters; Andreas en
Elisabeth Rademacher-Kuijpers; Jo en Anette Knoben-Habets; Thea Reulen-Storms (verj);
Mia Leemans-van Alst, tevens Tiny Leemans-Boymans en wederz. ouders; Paula Urlings en
overl. familie; Agnes Papenborg en Mia Plum (vriendinnen);
Heereveld H.Mis 10.00 uur
Z. MARIA HELENA STOLLENWERK, MAAGD
jrdst. Jozef Eggen (st); vr. de zieken van onze parochies;
H. ANDREAS, APOSTEL
Sjef en Tinie Haan-Lutgens en wederz. ouders (st); fam. Peter Dionysius Dortants en fam.
Jungen; André Römkens (naamfeest) (st); Arnold Hanssen (trouwdag); fam. Andreas
Köster-Römkens (st); Mathieu Frings (verjaardag);
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A’bosch

18:00 uur

Zondag
02-dec
Waubach
Rimburg

08:30 uur
10:00 uur

Waubach

11:30 uur

A’bosch
Maandag

14:30 uur
03-dec

Waubach

19:00 uur

Dinsdag
Woensdag
Waubach
Vrijdag
Waubach

04-dec
05-dec
19:00 uur
07-dec
14-15 uur

Waubach

19:00 uur

Zaterdag

08-dec

A’bosch

18:00 uur

Zondag
09-dec
Waubach
Rimburg

08:30 uur
10:00 uur

Waubach

11:30 uur

Waubach
Maandag

14:30 uur
10-dec

Waubach

19:00 uur

Dinsdag
Woensdag

11-dec
12-dec

Waubach

19:00 uur

Vrijdag

14-dec

Waubach

19:00 uur

Zaterdag

15-dec

A’bosch

18:00 uur

Zondag
Waubach

16-dec
08:30 uur

Rimburg

10:00 uur

Waubach

11:30 uur

Jeugdkoor A’bosch Mari Fransen en Elise Karsdorp; ouders Heerings-Klucken (st); Sjef
Gielkens (verjaardag); Maria Loyen (st); jrdst. Joep Jacobs;
EERSTE ZONDAG VAN DE ADVENT
Jes.2 De Heer zal over hen lichten
Mt.24,37-44 Wees waakzaam en bereid: de dag van de Heer komt!
Greg. echtp. Gerard en Agnes Berns-Hall, dochter Anna (st.); jrdst. oud. Plum-Pauly (st)
Gregoriaans Joseph Wetzels,echtgenote en dochter Annie (st); jrdst. Joep Kaczmarek (st);
Koor XinG Marga Kölgens-Quaedvlieg; jrdst. Bertha Gerards-Goffin, Sjef Gerards (st); jrd.
Leo Prevo (st); jrdst. Sjef Janssen & oud. Van den Heuvel-Cerjak; jrdst. Sterre van Diemen
H. Doopsel Nick, Jesse en Bryan van Rens, Eikehof
H. FRANCISCUS XAVERIUS, PRIESTER
Mia Leemans-van Alst, Tiny Leemans-Boymans en wederz. ouders; ouders Coen en Anni
Boijmans-Speetjens; Paula Urlings en overl. fam; Maria Loijen (verj.); ouders LogisterClaessens; jrdst. Hein en Christine Huth-Vincken; Fien Huth en Marga Huth-Lurken;
H. BARBARA, MAAGD EN MARTELARES Heereveld H.Mis 10.00 uur
QUATERTEMPERDAG
ouders Goebert-Scholle verj;jrdst. fam. Willem Ubben-Gärtener (st);overl. fam. Hagenaars;
H. AMBROSIUS, BISSCHOP EN KERKLERAAR
Uitstelling van het H. Sacrament, aanbidding, rozenkrans en vespers
Martin en Maria Dortants-Jungen en schoonzoon Zef (st); ouders Defésche-Rinkens en
dochter Bertine (st); Anneke Bogman; Hubert en Mia Huntjens-Simons; Boud Wetzels vw.
de buurt; overledenen van de fam. Reinartz en fam. Senden; Mia Hinskens-Pauli en wederz.
ouders; Herman en Sylvia Weigle; Hub Märker (st); Leo en Trina Jeurissen-Simons; ouders
Hendriks-Horsch; Leny Scheeren-Janssen en dochters Jes en Rini;
ONBEVLEKTE ONTVANGENIS VAN DE HEILIGE MAAGD MARIA
La Joia overl. ouders Gärtener-Wolters (st); Ger Wijshijer; fam. Offermans-Krisp (st);
ouders Krippner-Heller (st);Dorine en Ernestine Bemelmans (st); intentie uit dankbaarheid;
TWEEDE ZONDAG VAN DE ADVENT
Jes.11 Jesaja’s visioen van de vrede die de Messias brengt. God zal gerechtigheid brengen
Mt. 3 Profeet en brugfiguur Johannes de Doper roept op tot bekering
Gregoriaans vr. vrede in de wereld; vr. hen die offerden;
Gregoriaans pastoor Joseph Gillissen (st); vr. roepingen;
Par. Dameskoor Sjef en Tinie Haan-Lutgens en wederz. ouders (st); Frits Scholtz; Anny
en Frans Milchers-Reumkens (st); jrdst. Jozef Dautzenberg, tevens Maria DautzenbergRömkens (st.); jrdst. Jean Meiser(st); jrdst. Henk Samson (st);jrdst. Ger Jacobs (st); jrdst.
ouders Frehen-Römkens; wederz. ouders Görtzen-Borjans;
H. Doopsel Valentina Plum, Groenstraat en Hub Loo, Kerkstraat
Mia Leemans-van Alst, tevens Tiny Leemans-Boymans en wederz. ouders; Paula Urlings en
overl. familie; jrdst. ouders Dautzenberg-Pauly;
H. DAMASUS I, PAUS Heereveld H.Mis 10.00 uur
H. MAAGD MARIA VAN GUADALUPE
ouders Lutgens-Jacobs;ouders Jacob en Anna Heinen-Hanssen (st);ouders en fam. WeelenHommelsheim; ouders Boijmans-Simons en wederz. ouders;
H. JOHANNES VAN HET KRUIS, PRIESTER EN KERKLERAAR
Anna Heinen-Hanssen (flatbewoners Kerkstraat); leden en overleden leden van Zij-Actief,
m.n. Mia Michorius-Plum, Mien Frehen-Rothkrans en Maria Bastiaens-Philipps;
Volkszang 1ste jrdst. Trautje Portz-Meintz, tevens Zef Portz; jrdst. ouders ToenbrekerLeuwer en zoon Willy; Joseph en Hubertina Roex(st); ouders Bisschoff-Luigjes;Frans en Mia
Frehen-Nievelstein; ouders Classen-Willems; ouders Logister-Kleinen en overl. kinderen;
DERDE ZONDAG VAN DE ADVENT-ZONDAG “GAUDETE”
Gregoriaans vr. meer rechtvaardigheid in de wereld; vr. roepingen;
Gregoriaans Mien Kaufholz-Hanssen; ouders May en Leny Verreck-Merx; Johan Peter
Hubert Boymans (st); May Rohs-Weerts;
Kon. Fanfare Eendracht zeswekendienst Jan Gerards; zeswekendienst Hub In ’t Zandt;
jrdst. Lei Bisschops (st); Joep Franken; Johanna Dörenberg-Somers (trouwdag);

Het “Kerstnummer” verschijnt op 14 december en wel voor de periode tot 11 januari
Misintenties kunt u inleveren tot uiterlijk donderdag 6 december liefst middels een briefje
in de brievenbus van de pastorie (Kerkberg 7) of achter in de kerk van Rimburg.
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