H. Bernadette
Abdissenbosch
H. Joseph
Waubach-Groenstraat
H. Drievuldigheid
Rimburg
H. Theresia & Don Bosco
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Parochiecluster
Ubach over Worms
Pastoor E. Smeets,
Kerkberg 7, Waubach
 5312378 fax 5332039
pastorie.waubach@hetnet.nl
Pastoor ed.smeets@hetnet.nl

Parochie-assistent
H. Verhaeg,
 06-23115067

Secretariaat - Intenties
Pastorie, Kerkberg 7, iedere
werkdag van 10.00-12.00 uur
 5312378

Misintenties
Door de week € 7
Weekend € 21

Kosters
Waubach-Groenstraat:
Th. Gielen  5312387
J. Post  5310449
Abdissenbosch:
M. Rutten  5312313
Rimburg:
A. Kaufholz  5320891
Lauradorp:
A. Erps  5314538

’t Kirkebledje
Vrede op aarde…!

Jaargang 2007 nr. 13
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De Heer is gekomen om ons zijn vrede te
brengen. We wensen elkaar die vrede met
Kerstmis van harte toe. Het is de hartenwens van
God en van ieder mens. Maar wat betekent het
eigenlijk? Daarover willen we met Kerstmis
nadenken! Welkom!

Kerstavond – maandag 24 december
17.00 uur A’bosch Peuter- en Kleuterviering - alleen voor peuters, kleuters en
hun ouders (géén H. Mis!). Muziek: Jeugd-ensemble Ubach over Worms
17.00 uur Rimburg Vroege Kerstavondmis – Zangvereniging Eendracht
19.00 uur Waubach Gezinsmis
GK Don Bosco & The Young Singers
21.00 uur A’bosch Vroege nachtmis –
Gemengd Koor St. Jan
23.00 uur Waubach Late nachtmis –
Zangver. Vriendenkring St. Rochus
Buiten aan de kerk: Kon. Fanfare Eendracht
Eerste Kerstdag – dinsdag

Kerkbijdrage
Par. H. Jozef
Giro: 38 55 500
Rabobank: 15 17 02 136
Par. HH.Theresia en Don Bosco
Giro: 10 49 378
Rabobank: 15 17 02 276
Par. H. Bernadette
Giro: 10 48 849
Rabobank: 15 17 00 753
Par. H. Drievuldigheid
Giro: 15 64 348
Rabobank: 15 17 04 007
Missiecomité Landgraaf

15.17.00.303
Voor € 300 per jaar
kan er een priesterstudent
in een missieland worden
geadopteerd.

Adverteren in dit blad?
Drukkerij Antwan
 5316550

www.rkubachoverworms.nl

25 december
09.30 Waubach Par. Dames- en Herenkoor
10.30 uur Heereveld Zangkoor Vriendenkring Heereveld
14.30-16.30 uur Waubach: kerststalbezoek en kinderzegen
Ook de allerkleinsten, met name de dopelingen van de voorbije jaren worden niet
vergeten! Op 1e kerstdag zijn ze welkom tussen 14.30 en 16.30 uur voor de kinderzegen.

Tweede Kerstdag –

woensdag 26 december
10.00 uur Rimburg – Fanfare Victoria
11.30 uur A’bosch - Jeugdkoor A’bosch

Op vrijdag 28 december vervalt de avondmis van 19.00 uur !
Zaterdag 29 december 18.00 uur A’bosch – Fanfare Abdissenbosch
Zondag 30 december: als zondag!

Oudjaarsavond maandag 31 dec.
Nieuwjaarsdag dinsdag 1 januari

A’bosch 17.30 uur Dankmis Gioia
10.00 u. Rimburg - Gregoriaans

11.30 u. Waubach-Volkszang

Aansluitend
Aansluitend aan beide diensten bent u van harte welkom voor een
Nieuwjaarsontmoeting,
Nieuwjaarsontmoeting , in Waubach op de pastorie, in Rimburg in D’r
Eck.
Eck. Pastoor, kerkbestuur en Dorpsraad Rimburg nodigen u van harte uit!
uit
Boeteviering
Vrede op aarde… maar lang niet altijd is die vrede te bespeuren: om ons heen
niet en in ons diepste binnenste niet. Daarom dat we willen blijven stilstaan bij
de onvrede in ons bestaan, in de boetevieringen in Waubach op donderdag 20
december om 19.00 uur en in Rimburg op vrijdag 21 december om 19.45 uur.

Voettocht Wittem 2008
Ook in 2008 zullen wij weer de traditionele voettocht
naar Wittem organiseren. De 24e tocht zal gehouden
worden op 5 januari. Het startpunt zal zijn om 05.30
uur ‘s morgens bij de St. Jozef kerk te Waubach.
Van daaruit vertrekt men richting Nieuwenhagen
(6.00 uur), waarna de tocht zich naar Schaesberg
zal begeven. Vervolgens zal de tocht zich al
slingerend door het mooie Mergelland richting
Wittem begeven waar we om ongeveer 9.45 uur
hopen te arriveren. De Heilige Mis met mgr. E. de
Jong zal beginnen rond 10.00 uur. Na de H. Mis zal
iedereen naar een eetzaal in het klooster kunnen
lopen waar iets te eten en te drinken gekocht kan
worden. Hier zal tevens bij het bestuur van de
Voettocht Wittem de mogelijkheid bestaan om een
buskaartje te kopen voor de prijs van € 3,50 euro.
De vertrektijd zal zijn tussen 12.00 uur en 12.15
uur. Voor beide bussen geldt: vol is vol. Wij willen u
er ook nog eens een keer op wijzen dat het geheel
een Voettocht, bezinningstocht betreft en geen
hardloopwedstrijd. Wij verzoeken u dan ook om hier
rekening mee te houden en zich strikt aan de
aanwijzingen van de medewerkers te houden.
Onderweg zal er ook weer bij de diverse
kruisbeelden gebeden worden. Wij hopen dat er
weer veel mensen zullen deelnemen en wensen
iedereen alvast mooie Kerstdagen en een Zalig
Nieuwjaar. Tot ziens op 5 januari!

Harmonie Laura invulling geeft aan deze
concertmiddag. Reserveer nu alvast uw
kaartjes voor dit onderhoudende concert. Dit
kunt
u
doen
bij
de
volgende
voorverkooppunten: Versboetiek Weijers in Lauradorp,
Gemeenschapshuis D'r Sjtee Uul in Lauradorp en
Herenkapsalon Smeets in Waubach, of bestel per mail
bjmsmeets@gmail.com of via de Laura Reserveerlijn:
0655 – 88 44 88. De zaal is open om 13.00 uur, aanvang
om 14.00 uur. Voorverkoop: 3 euro. Dagkassa: € 4,50.

Jan Nienhauspenning Albert Verreck
Albert Verreck (76) heeft woensdag 7 november in Ede
de Jan Nienhauspenning 2007 gekregen. De KBO, de
bond waar de meeste besturen van katholieke
basisscholen bij zijn aangesloten, geeft jaarlijks een
eervolle penning uit aan iemand die zich op een
bijzondere manier verdienstelijk heeft gemaakt voor het
katholiek primair onderwijs. Verreck, uit Rimburg, werd
door de Stichting ABL - de advies- en begeleidingsdienst
voor godsdienst en levensbeschouwing in Limburg - aan
de landelijke bond voorgedragen. Uit meerdere
kandidaten werd hij uiteindelijk uitverkoren, omdat hij in
tal van functies telkens de eigen ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen en leerkrachten stimuleerde.
De penning is genoemd naar mgr. Jan Nienhaus, van
1982
tot
2000
hulpbisschop
van Utrecht.
Als
onderwijsbisschop was het zijn wens om tussen gewone
mensen te staan. Zijn bezieling was aanstekelijk voor
andere mensen, omdat hij hen op een open, uitnodigende
wijze tegemoet trad. Hij was geen man van grote
theologische woorden, maar van verhalen waaruit een
grote evangelische wijsheid sprak. Doordat hij de taal van
het hart sprak, wist hij mensen te raken, zoals hij op zijn
beurt zich liet raken door het leven van andere mensen.

Fototentoonstelling oud gemeentehuis
Nieuwjaarsconcert Harmonie Laura
Op zondag 6 januari 2008 sluit Harmonie Laura haar
lustrumjaar (60 jaar Harmonie Laura) af met het
altijd drukbezochte traditionele nieuwjaarsconcert in
‘D’r Sjtee Uul’. Vorig jaar heeft de vereniging haar
bezoekers getrakteerd op een spectaculair concert
van Brass Band Limburg en het trendy koor
Thirdwing. Ook de komende editie belooft één groot
muzikaal avontuur te worden. Wat dacht u van een
mix van traditionele en populaire hafa-muziek,
american folksong, authentieke bigbandmuziek,
gospel, sjtimmungsmuziek, operette en rock & roll
tijdens één concertmiddag? Buiten harmonie Laura
zal o.a. Triple B (Bigband Brunssum) garant staan
voor de muzikale invulling. Dit professioneel
ingestelde
orkest
zal
u
onderhouden
met
authentieke bigbandmuziek en in een tweede
gedeelte met Rock & Roll en Sjtimmungsmuziek.
Tevens zal de Hongaarse sopraan Veronika Juhasz u
op aangename wijze verrassen. Deze talentvolle
zangeres timmert flink aan de weg en is op weg
naar nationale en internationale bekendheid. Bij de
Noord-Nederlandse finale van het Prinses Christina
Concours in 2006 won zij met vlag en wimpel de
publieksprijs vanwege haar bijzondere en veelzijdige
vocale gaven en haar ontwapenende presentatie.
We zijn dan ook bijzonder trots dat zij samen met

In het voormalige gemeentehuis van Ubach over Worms
aan de Hovenstraat opende pastoor Ed Smeets een
expositie van foto's die genomen werden in de kerken
van Waubach, Lauradorp, Abdissenbosch en Rimburg. De
tentoonstelling vormt de afsluiting van een project van de
fotohobbygroep van SeniorWeb Landgraaf. Mede in het
kader van 25 jaar Landgraaf, werden door leden van deze
groep in de vier kerken foto's genomen waarmee zij een
bijzondere bijdrage leverden aan het digitaliseren van een
belangrijk cultureel en religieus erfgoed. Met hun digitale
camera legden ze beelden vast van versieringen en
details waarop dikwijls niet wordt gelet tijdens een
normaal kerkbezoek. De activiteiten van de groep resulteerde in een unieke verzameling foto's. Een groot aantal
ervan wordt geëxposeerd op A3 formaat. Daarnaast werd
er een diashow gemaakt waarbij foto's worden
geprojecteerd op een groot scherm. Tijdens de opening
en gedurende de kerstmarkt op 16 december wordt de
diashow doorlopend vertoond. De tentoonstelling laat niet
alleen unieke beelden zien, maar doet ook recht aan de
inspanningen van SeniorWeb bij het verzorgen van
cursussen op gebied van digitale fotografie. De expositie
is geopend van maandag tot en met donderdag van 8.30
tot 12.30 uur en van 13.00 tot 16.30 uur. Op vrijdag
alleen in de ochtenduren. De expositie is tevens geopend
tijdens de Waubachse kerstmarkt. Bezoekers hebben dan
tevens de gelegenheid het voormalige gemeentehuis nog
Fotokaarten
eens
van
binnen
te
bekijken.

(ansichtkaarten) van de vier kerken zijn per
set van 8 te verkrijgen a € 3,95 op de pastorie.

‘Jong en hemels’
Zo moet ‘men’ zich als katholiek inmiddels toch wel voelen
met al die nieuwe jonge pastoors. Of zoals iemand het
anders verwoordde van de week: ‘Ut verrèkt van de nuuj
jong geistelike in de buurt…’ Tel daar nog eens bij dat alle
nieuwe ook nog eens ‘doorgeleerd’ hebben na hun
wijding… man, dat gaan we merken aan de toekomst van
de kerk! Minstens hopen we dat!
Freek Jongen (39) werd op 2 december geïnstalleerd
tot pastoor van de vier parochies van Schaesberg.
Freek Jongen, geboren in Chevremont en opgegroeid in
Bleijerheide, is door bisschop Frans Wiertz benoemd tot
pastoor van de parochies H.H. Petrus en Paulus en de OLV
van de Berg Carmel, H. Michaël (Eikske) en H. Barbara in
de Kakert. Jongen werd in 1998 door de bisschop tot
priester gewijd. Daarna studeerde hij vier jaar psychologie
en spiritualiteit aan de Pauselijke Universiteit Gregoriana in
Rome die hij cum laude afsloot. Sinds mei 2004 is hij
kapelaan in de parochies van Boshoven en Laar in de
gemeente Weert.
Marc Heemels (37) wordt de nieuwe
pastoor van Eygelshoven. Eygelshoven krijgt
definitief een nieuwe pastoor. De 37-jarige
kapelaan Marc Heemels, geboren in het MiddenLimburgse Melick, zal op zondag 6 april 2008
worden geïnstalleerd als de nieuwe pastoor van
de parochie H. Joannes de Doper/H. Pastoor van
Ars. Hij volgt pastoor Theo van Dooren op die de
parochie twaalf jaar heeft gediend en eind
januari op zijn 65ste verjaardag met pensioen gaat. Het
kerkbestuur heeft de afgelopen week een zeer prettig
kennismakingsgesprek gehad met de nieuwe pastoor, is
onder de indruk van zijn enthousiasme en dan ook zeer
ingenomen met diens komst naar Eygelshoven. Voor
sommigen in Eygelshoven is hij geen onbekend gezicht.
Tijdens zijn studie aan het seminarie Rolduc liep hij
midden jaren negentig stage in de toenmalige basisschool
De Ansel. Heemels zal zijn intrek gaan nemen in de
pastorie aan de Veldhofstraat. Kapelaan Heemels keerde
enkele maanden geleden terug uit Rome waar hij sinds
2001 op aanvraag van bisschop Wiertz bijbelgeschiedenis
studeerde en waar hij ook al die tijd heeft gewoond. Aan
het Pauselijk Bijbelinstituut verwierf hij het zogenoemde
licentiaat. ‘Ik kijk uit naar het contact met parochianen. Ik
heb dat jaren weinig gehad. En ik hoop een bijdrage te
kunnen leveren aan een sterk gemeenschapsleven.’
Heemels zal gelijk met zijn benoeming in Eygelshoven ook
voor enkele uren per week benoemd worden tot docent
aan het seminarie Rolduc.

Column van stagiair Pascal Verkest
Enkele weken geleden viel na vijven 's avonds onder meer
in Kerkrade en een deel van Landgraaf het licht uit. In een
Kerkraads schakelstation was iets gebeurd waardoor de
elektrische stroom het finaal liet afweten. Gevolg: een
paar vervelende tot zelfs gevaarlijke uren voor menigeen.
Bij ons in Rolduc ging alles op de tast: in de lange gangen,
op de trappen, voorzichtig schuifelend naar de Abdijkerk,
als schimmen in het duister naar de eetzaal, enz. Het was
ook wel even leuk: afgelopen met studeren, samen-

zweerderig bij elkaar zijn op de kamer, de fantasie
even de vrije loop,... Maar handig voor geen meter!
En voor de reeds slechtziende paters
in ons midden een doemscenario! In
de kerk hadden we echter geluk. Er
werkte nog een lamp op het
noodcircuit, en zo hadden we, met
enkele kaarsen erbij, zowaar de
meest sfeervolle viering van het jaar.
Het avondeten vervolgens werd een 'candle light
dinner', heel sober, maar je móet het eens
meegemaakt hebben...
Kennen we dit ook niet in ons geloof? Hoeveel doen
we niet met licht in onze vieringen!
En juist daar waar het heel donker is,
komt ons het symbool van een
lichtende
vlam
tegemoet:
het
symbool van ons geloof en onze
hoop, het symbool van Christus zelf!
Het is me bijzonder opgevallen die
voorbije weken in onze parochies: kaarsen en
fakkels ter afsluiting van het Bernadettetriduüm;
kleine theelichtjes op het altaar: onze overledenen,
verlicht door de krachtige vlam van de Paaskaars als
symbool van Christus! En verder: fakkels als vurige
zwaarden op het Martinusfeest; fiere kaarsen
rondom de baar van een overledene, als een stem
in alle droefheid: "Zie, uw dierbare leeft ..." . En dan
nu in de Advent: de lichtende kaarsen in de krans,
het worden er steeds meer... Tot Jezus komt, het
Licht van de wereld ... en het kleurrijke licht in de
Kerstboom bij de kerststal een nieuwe schoonheid
zien laat. Het zijn zinvolle symbolen, die lichten.
Tekens van een blijvende, duurzame werkelijkheid.
Tekens van een God die ons niet verlaat.
Aan de vooravond van de eerste
wereldoorlog zei een Engels staatsman
eens: ”De lichten gaan uit over heel
Europa.” Nu, vandaag, overvalt ons
(ook mij) soms de neiging hem na te
zeggen: “De lichten gaan uit over de
hele wereld”. Moorden in het gezin, op
school, in oorlogen en conflicten, branden hier,
aardschokken daar, vereenzaming, gebrek aan
verantwoordelijkheid, angst in de samenleving,
meedogenloze ziektes, ga maar door...
Maar: Jezus' aanbod van Licht blijft. De Vlam is er
(Hijzelf!), ook in de duisternis. Zij mag in deze tijd
weer ons hart veroveren. Zij mag ons in beweging
brengen, naar deze wereld toe. Zij mag overslaan
naar alle mensen van goede wil die wij ontmoeten,
ja, zelfs naar die van slechte wil opdat hun hart zich
mag bekeren. Zij mag licht doen schijnen daar waar
mensen tastend zoeken in het donker, daar waar
hoop en standvastigheid omslaan in droeve
moedeloosheid... Zij mag er zijn voor ieder op deze
wereld, voor u, voor mij ...en voor allen die bereid
zijn Licht-dragers te zijn daar waar zij leven...
Zalig Kerstfeest!

Eigenlijk zijn het gewoon omgangsvormen. Op een receptie kwamen ze met hapjes rond. Eenvoudig, maar
goed. Iedereen pakt een hapje van de schotel af met duim en vinger en nuttigt het hapje ter plaatse,
waarderend wat de kok heeft gemaakt en met respect voor de servering. Waarom ‘rijten’ sommigen je dan de H.
Communie in de kerk uit de handen om Die vervolgens ‘slenterentaere’ ergens gaandeweg naar binnen te
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werken?
Nog zo iets, ook een kwestie van omgangsvormen: in een opera van drie uur en een
toneelvoorstelling van twee uur werd niet een keer hoorbaar gekucht. Waarom kan dat in de kerk niet?
Een groepje
Sommigen gaan zitten en laten dan van binnen uit ineens alles eens goed los komen…
beginnende oma’s was onder de koffie aan het orakelen dat oma’s veel trotser zijn op hun kleinkinderen dan
opa’s. Maar Hub Loo dan?
Met Sint Maarten vieren we dat Sint Maarten de bedelaar niet in de kou heeft laten
zitten. Maar menigeen heeft dit jaar omwille van datzelfde weer Sint Maarten met bedelaar en al in de kou laten
staan!
Een mooi gezicht was het ergens wel, en achteraf lijkt de schade mee te vallen, maar het zag er even
anders uit: op Allerheiligen droop de kerk van Waubach van het water. Een lek in de waterleiding buiten zorgde
voor een kleine meter water in de stookruimte. Dat vocht kroop in de toevoerbuizen van de hete lucht en zo
werd de kerk beneveld met een dikke laag vocht. De kerk stond al op de nominatie om geschilderd te worden,
waarschijnlijk in 2009. Maar eerst is het nog wachten hoe al dat vocht zich heeft vastgezet in stukwerk, orgel,
houtwerk en elektriciteit. De grootste paniek was er bij de verzekering: die had net kromgelegen met eenzelfde
probleem elders in den lande. Daar liep eenzelfde schade uiteindelijk op tot drie ton! Toen de verzekeringsagent
zag dat WML verantwoordelijkheid en schade op zich zou nemen, kreeg hij weer wat kleur in het gezicht. Wel
was het mooi te zien dat mensen spontaan kwamen helpen de kerk weer enigszins op orde te krijgen in de
dagen erna. En veel dank aan de vaste poetsploeg die vloer en houtwerk pas na weken boenen weer in de oude
staat heeft gekregen!
À propos, poetsploeg, de trits orgel- verf- en kunstdeskundigen die naar de schade is
komen kijken, had gedrieën iets aan te merken op de kerk: ‘Wat is het hier allemaal proper en wat blinkt het
De ramen in Abdissenbosch zijn weer terug, na een peperduur uitstapje naar
hier!’ A la bonheur, dames!
Atelier Felix te Maastricht. Schandalig dat de aanstekers van de vuurwerkbom nooit het lef hebben gehad zich te
melden en verantwoordelijkheid te nemen. Nu is e.e.a. weer eens hersteld op rekening van de verzekering. Maar
wat is de verzekering anders dan gemeenschapsgeld?
Zijn alle leden van ‘d’r Ouwe Hap’ op 6 januari a.s. weer
present in het MFCentrum bij het Nieuwjaarsmatinee na de ‘traditionele’ H. Mis van 11:30 uur?
Dat de
adventskransen (gemaakt door leden van de koren en misdienaars) van
goede kwaliteit waren viel af te leiden uit de enorme verkoop. Dank aan de
afnemers, die de boodschap van de jeugd goed begrepen en hiermede een
goed doel steunden.
Ze zijn er weer, die mooie kerstbomen, met of
zonder kluit, uit eigen kweek en diverse soorten; Apollolaan 45 NieuwenTegenwoordig sta je nergens meer van te kijken, op
hagen, tel. 5310392.
het kerkhof van Waubach werd zelfs een urnenplaat ontvreemd! Wie draait
nu voor de kosten op?
In Rimburg weten ze nog steeds niet wat een
“deadline” voor misintenties betekent !! Dank je wel, Kiwanis, voor het
sponsoren van beamer en alle bijbehorende benodigdheden voor Familiekoor
Liesse! Er wordt zeer dankbaar gebruik van gemaakt!

Huiszegen 2008
Misschien kent u ze: de huiszegen van Driekoningen. Werd het vroeger wel
eens met krijt op of boven de deur getekend, tegenwoordig zijn er kaarten
zoals hiernaast. Wat het betekent? C + M + B staat voor de namen van de
drie koningen: Caspar Melchior Balthasar. Maar ook verwijst het naar de
drie momenten aan het einde van de kersttijd waarop Christus
geopenbaard werd als de gezondene Gods: Cana de bruiloft van Kana, Magi de drie wijzen, en Baptisma
verwijzend naar de doop. Met deze 3 letters vormen zij het acrostychon: Christus mansionem benedicat:
Christus zegene dit huis. Traditioneel wordt de huiszegen aan parochianen uitgereikt op Driekoningen en aan de
binnenkant boven de ingang van elk huis opgehangen. Op 5 & 6 januari zijn de kaarten mee te nemen voor € 1,-

Eerste heilige communie ’08: Ga mee vissen!
De teksten en liedjes zijn inmiddels klaar en de voorbereidingen in de klassen lopen voorspoedig. Ook in
2008 vinden er weer oudercatecheseavonden plaats waarbij men de gelegenheid heeft het
communieproject van de kinderen mee te volgen als ouders. De bijeenkomsten zijn gepland op 10 januari, 14
februari, 6 maart en 3 april, om 20.30 uur in de ruimte van Liesse in Hoeve Kallen te Rimburg. De kinderbijbel
die in de lessen gebruikt wordt is voor € 9,50 te koop op de pastorie (weekdagen van 10.00 tot 12.00 uur).

Eerste communie ‘09
In 2009 vindt de E.H. Communie in Abdissenbosch en Waubach op de gebruikelijke datum plaats: in
Abdissenbosch op Hemelvaartsdag (21 mei), in Waubach op de zondag na Pinksteren (7 juni). Voor
Lauradorp moet er omwille van vervanging van de pastoor in de andere kerken uitgeweken worden: dat wordt
net als Abdissenbosch Hemelvaartsdag, 21 mei.
per sé de eerste serie avonden
Bijbelleesgroep
meegemaakt te hebben om te kunnen
Na drie maal zes avonden bij elkaar te zijn geweest in het instromen.
kader van een geloofscursus, is er een verzoek vanuit de groep
Toren beklimmen
deelnemers om ook in 2008 voort te gaan. We zullen de bijbel
gaan lezen. De bedoeling is dat men zelf de aangegeven De gerestaureerde toren
passages leest, dat er achtergronden bij verteld worden en dat er van
Waubach
is
te
vervolgens samen over gepraat kan worden. de avonden zijn als volgt beklimmen
tijdens
de
gepland: 30 januari, 13 februari, 19 maart, 23 april, 14 mei en 4 juni. kerstmarkt
op
16
De avonden beginnen om 20.30 uur in Hoeve Kallen. Men hoeft niet december, vanaf 13.00 uur!
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Verlies verwerken…
De resterende bijeenkomsten olv pastor Jacques Vestjens voor mensen die een dierbare verloren
hebben, in Huiskamerproject An d’r Put, zijn op 18 december, 5 & 29 januari, 12 & 26 februari & 11 maart 2008.

Ziekencommunie
Het is een oud gebruik dat de H. Communie op gezette tijden naar mensen thuis gebracht wordt
die omwille van hun gezondheid niet meer naar de kerk kunnen komen. Voor deze ziekencommunie
bestaat in onze contreien het gebruik dat eens per maand voorheen de pastoor, zijn kapelaan en
twee diakens maandelijks op pad gingen op de eerste vrijdag van de maand. De laatste jaren heeft
diaken Jonker deze taak alleen behartigd. Vanaf kerstmis zal er in de gang van zaken een
verandering plaatsvinden, ingegeven door praktische overwegingen, maar ook vanuit een zinvolle
beleving van de liturgie. Vanuit de diaconiegroep heeft zich een groepje gevormd dat samen met pastoor en
parochie-assistent vanaf nu deze ziekencommunie zal gaan verzorgen. En wel maandelijks aansluitend aan en
vanuit de zondagsliturgie. We vieren in de kerk Gods Woord en zijn Sacrament, en enkelen van de deelnemers
aan die heilige liturgie nemen vervolgens Woord en Sacrament mee naar de zieke thuiszitters. Dat is iets moois
en goeds! We zijn blij dat we dit belangrijk werk op deze manier kunnen invullen. Met degenen die op zondag
geen hulp hebben in huis en derhalve beter de Communie op een andere dag ontvangen, zijn afspraken
gemaakt. Overigens is en blijft het zo dat men alleen in aanmerking komt voor de ziekencommunie als men echt
niet naar de kerk kan, maar toch verlangt naar deelname aan de liturgie. Contact en afspraken: pastorie

Nieuwe Romereis in november 2008
Er is een Rome-reis gepland voor 2008: 16-21 november. De kosten liggen rond € 525 (zoals steeds: volledig
voor eigen rekening!). Men moet goed kunnen lopen! Info bij de pastoor. Opgave kan t/m 1 januari 2008!
Datum

Kerk

Bijeenkomst

H. Doopsel

13 januari
10 februari
2 maart
9 maart
20 april
27 april
11 mei

Waubach
Ab & Rb
Waubach
Waubach
Waubach
Ab & Rb & Ld
Waubach

wo. 9 jan.
wo. 9 jan.
wo. 27 feb.
wo. 27 feb.
ma. 14 april
ma. 14 april
ma. 14 april

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
18-11: Kimberley en Kyara Nelissen, Burg. Beckersstraat
18-11: Joleine Hoogeveen, Groenstraat-Oost

Heilige maagd Maria, wees gegroet. Gij zijt de moeder
van God. Uit u is geboren de Zon van de gerechtigheid,
het waarachtige Licht, onze Heer Jezus Christus: Hem
hebt Gij gevoed en in uw armen gedragen, in vreugde
en verdriet hebt Gij Hem groot gebracht. Zo wilt Gij ook
onze Moeder zijn en zijt Gij onze Voorspreekster bij uw
Zoon. Gij staat ons bij in onze nood, Gij, de troost en
de steun van allen die u zoeken. Wij vragen u: wees
ook een Moeder voor deze kleinen, zodat zij kunnen
opgroeien in goede gezondheid en in de gemeenschap
met uw Zoon, waartoe zij in dit doopsel geheiligd zijn.
Laat deze kinderen in hun leven langs veilige wegen
gaan, beschermd tegen alle gevaren, zodat zij
ongeschonden het zegel van Gods Geest mogen
bewaren. Mogen zij blijmoedig de mensen dienen en
zich inzetten voor de komst van het koninkrijk van God.

Doopsel bij presentatie communie
Als er zich nog enkele mensen aanmelden kunnen we
even mooie vieringen van de presentatie van
communicanten maken als vorig jaar. 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.
Wekelijks probeert de pastoor het ziekenhuis te
bezoeken. Geeft u zelf door wanneer u of iemand
anders in het ziekenhuis verblijft en een bezoekje op
prijs stelt. Hetzelfde geldt voor de diaconiegroep:
voor een bezoek kunt u terecht bij Hanny van der
Wouw op de pastorie (wo. en do. ochtend).

02-12: Nick, Jesse en Bryan van Rens, Eikehof
09-12: Valentina Plum, Groenstraat-Oost
09-12: Hub Loo, Kerkstraat

Overledenen
07-11: Mia Regterschot-Cornips, VKH Sevagram, 73 jr
07-11: Lies Meerten-Mors, Zorgc. Heereveld, 87 jaar
10-11: Wiel Cox, Bernadettelaan, 71 jaar
10-11: Mie Senden, Bernadettelaan, 79 jaar
13-11: Annemie Wolters, Gravenweg, 63 jaar
15-11: Fien Houben-Weerts, Heereveld, 89 jaar
17-11: Wilie IJzer, Groenstraat-West, 84 jaar
25-11: Barbara Plantaz-Wouters, Hambos, 87 jaar
04-12: Regina Goeman, vh. K. Doormanstraat, 80 jr
08-12: Resi Beckers-Peters, Lindegracht, 86 jaar
Wij kunnen het nog niet bevatten, God, dat zij er niet
meer zijn, dat wij afscheid moesten nemen, een
afscheid dat zo moeilijk te aanvaarden is. Toch willen
wij U danken, God, voor alle tijd die wij met hen
mochten beleven, dat U ons aan elkaar hebt
geschonken. Herinner U hun namen, opdat zij leven
bij U, voorbij de tijd. Help ons elkaar te steunen. Wij
proberen te geloven dat niet de dood het laatste
woord heeft: dat laatste woord bent U, voor altijd en
eeuwig.

Urnenmuur
Er wordt wel eens gedacht en vermoed dat een
urnennis in het columbarium op het kerkhof Waubach
duurder zou zijn dan de er naast gelegen
urnengrafjes. Dat ligt eraan hoe je telt: de plaats in
de urnenmuur is inderdaad duurder, maar voor de
urnenmuur hoeft geen dure deksteen gegraveerd (en
betaald) te worden. Per saldo zijn de kosten van de
grafjes duurder dan een plek in het columbarium!

Lezingencyclus over priesterschap
Vanwege het pastoraal themajaar van het wijdingssacrament organiseert de afdeling
Catechese en Vorming van het bisdom Roermond een lezingencyclus over het
priesterschap. Tijdens drie avonden spreken vooraanstaande inleiders over één van de
drie dimensies van het priester-zijn: vieren, leren en dienen. De lezingen zijn zowel
informatief alsook bezinnend van karakter. Sprekers zijn respectievelijk Lic. Marc Loriaux
o.s.b. op dinsdag 19 februari, dr. Antoine Bodar op dinsdag 26 februari en Tim de Mey op dinsdag 11 maart. De
bijeenkomsten vinden plaats in Roermond en duren van 19.30 uur tot 21.30 uur. Deelname per avond bedraagt
€ 10,-; voor alle drie de samenkomsten € 20,-. Aanmelding via catechese@bisdom-roermond.nl

Liturgische diensten in onze parochies
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

14-dec

Waubach

19:00 uur

Zaterdag

15-dec

A’bosch

18:00 uur

Zondag
16-dec
Waubach

08:30 uur

Rimburg

10:00 uur

Waubach

11:30 uur

Maandag

17-dec

Waubach

19:00 uur

Dinsdag
Woensdag
Waubach
Donderdag
Vrijdag

18-dec
19-dec
19:00 uur
20 dec
21-dec

Waubach

19:00 uur

Rimburg
Zaterdag
A’bosch

19:45 uur
22-dec
18:00 uur

Zondag
23-dec
Waubach

08:30 uur

Rimburg

10:00 uur

Waubach

11:30 uur

Maandag
24-dec

H. JOHANNES VAN HET KRUIS, PRIESTER EN KERKLERAAR
Accordeonvrienden ‘95 Anna Heinen-Hanssen (flatbew. Kerkstr.); oud. van AssHuyskens; leden en overledenen Zij-Actief, mn Mia Michorius-Plum, Mien Frehen-Rothkrans
en Maria Bastiaens-Philipps; Martin en Maria Dortants-Jungen, schoonz. Zef; Jozef Putmans
Volkszang 1ste jrdst. Trautje Portz-Meintz, tevens Zef Portz; oud. Logister-Kleinen en
overl. kinderen; Joseph en Hubertina Roex; oud. Bisschoff-Luigjes; jrdst. oud. ToenbrekerLeuwer en zoon Willy; Frans Frehen en Mia Frehen-Nievelstein; oud. Classen-Willems; Ton
Strolenberg; Lena Velraeds-Janssen en Zef Velraeds;
DERDE ZONDAG VAN DE ADVENT-ZONDAG “GAUDETE”
Jes. 35 God’ heil zal komen: dat mag ons een bron van vreugde en moed zijn!
Mt. 11 Johannes de Doper wordt genodigd in Jezus Jesaja’s voorspelling vervuld te zien
Gregoriaans om meer rechtvaardigheid in de wereld; vr. roepingen;
Gregoriaans Mien Kaufholz-Hanssen; oud. May en Leny Verreck-Merx; Johan Peter
Hubert Boymans (st); May Rohs-Weerts; Aloys Mennis en eerw. zuster Sulina;
Kon. Fanf. Eendracht zeswekendienst Jan Gerards; zeswekendienst Hub in ’t Zandt; jrdst.
Lei Bisschops (st); Joep Franken; Johanna Dörenberg-Somers (trouwdag); Jo Hageman vw.
verjaardag, Lenie Hageman-Gronenschild; jrdst. oud. Eppels-Heinrichs; Herman Mauer;
Mia Leemans-van Alst, Tiny Leemans-Boymans en wederz. oud.; Paula Urlings en overl.
familie; Piet Hanssen vw. verjaardag; jrdst. oud. Boymans-Clement en zoon Harry;
10.00 uur Heereveld H. Mis
jrdst. Johan Reinartz; jrdst. oud. Plum-Heinen en Mia; bijz. intentie (B); t.e.v Pater Pio(HG)
Waubach 19:00 uur Boeteviering
Lei Spiertz; Mientje en Maria Simons; Wiel Plum; Sjef en Tinie Haan-Lutgens en wederz.
oud.; Martin en Maria Dortants-Jungen en schoonzoon Zef; oud. Adams-Schuncken; Juup
Erkens; Wiel en Fien Evertz-Simons; jrdst. Hans ter Haar; uit dankbaarheid (D); Nelly
Damoiseaux-Boijmans;
Boeteviering
Volkszang zeswekend. Mia Regterschot-Cornips; Zef Vaessen; Anita Heinen-Rutten (verj.)
VIERDE ZONDAG VAN DE ADVENT
Jes. 7 Ongevraagd krijgt koning Achaz een teken: een maagd zal een zoon baren
Mat. 1 Jozef geeft het kind een naam: ‘Jezus’ - ‘God redt’
Gregoriaans de zieken en stervenden; hen die offerden; roepingen;
Gregoriaans Zef Spierts; oud. Hubert Ploemen en Maria Borghans en overl. familie; jrdst.
Martin Joseph Beisman en Maria Josephina Beisman-Wassen;
Par. Dameskoor 1ste jrdst. Piet van Geldorp; Jan Evertsen; oud. Schleijper-Möllenbeck;
oud. Jo en Annie Franssen-Janssen; jrdst. Co Wennekes (st); Marga Kölgens-Quaedvlieg;
jrdst. Zef en Billa Mertens-Jacobs (st); Johanna Dörenberg-Somers (verj.); Hub in ’t Zandt
(oud-collega’s); Joep Franken; overledenen fam. Portz, tevens uit dankbaarheid; ouders
Dassen-Vossen en dochter Tiny;
KERSTAVOND, GEBOORTE VAN DE HEER
Jes. 9 Licht straalt over ons: een Kind is ons geboren, een Zoon ons geschonken
Lc. Heden is u een Redder geboren: Christus de Heer
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Zangvereniging Eendracht echtpaar Damrow-Maessen (st); May Wassen en kleindochter
Cleo; ouders Toussaint-Walkowiak; Alphons en Joseph Kallen;
19:00 uur Gemengd Koor Don Bosco & The Young Singers zeswekend. Lies Meerten-Mors; Mia
Leemans-van Alst, tevens Tiny Leemans-Boymans en wederz. oud.; Paula Urlings en fam.
Waubach
Sjef Reinartz (sl); Lorene Ligtvoet; Zef Reinartz (M), echtp. Wijnand en Anna Haan-Dautzenberg; Maurice Ederveen; Ger Wijshijer en Ronnie en Wiely; Gerard en Trautje SchurerPlum (verj.); Jan Gerards; Frits Scholtz; oud. Dirven-Smeets
Gemengd Koor St. Jan Kapelaan Roy De Bie; May Meens; Johan Schulteis en oud.
21:00 uur
Delahaye-Hanneman; Peter Lenzen; Hubert Lenzen;Maria Deguelle-Bisschops; oud. Nellissen-Dörenberg; overl. fam. Velraeds-Hanssen; oud. Sjef en Johanna Bindels-Heuvelman
A’bosch
en dochter Finy; oud. v. d. Kar-Schoonen; oud. Schulteis-Janssen, Joseph Jurgens en Sjir
Vaessen; Jacques Schuivens en zoon Herm; Hein Vanovermeere; Jacques Lafleur; oud. van
Boekel-Lassouw;Finy Rutten-Drossaert; overl. fam. Pelsers-Cornelissen, Annie JongenJanssen en Mia Hanssen-Hubben; Bertha Jansen-Gielkens, Wiel Jansen en László Lackó;
ZV Vriendenkring St. Rochus pastoor Pierre Pörteners; Fien Nievelstein; Jo Gerards (st);
Waubach
23:00 uur
Johanna Simons-Janssen; oud. No en Bertha Schiffers-Wolters; Hub in ’t Zandt;
Dinsdag
25-dec
HOOGFEEST VAN KERSTMIS- GEBOORTE VAN DE HEER
Dames-en Herenkoor 1e jrdst. Roy Rutjens;Mia Michorius-Plum;Cor Gunter; André Röm9:30 uur
kens (st);Nellie Speck-Tilmans (st);Zef Meys; Sjef Reumkens; Leo en Gerda Speth-Jansen
(trouwdag); Arnold Hanssen; Han Sellier (buurt); oud. Sjeng en Theresia Nievelstein-Becks
(st); echtp. Jacques en Maria Elisabeth Verstappen-Vreuls; Werner Abel (st); jrdst. echtp.
Waubach
Hein en Annie Pelzer-Ratajczyk (st); oud. Vaessen-Reumkens (st); jrdst. Wiel Hoenselaars;
Danny van Gestel en opa Wiel Smeijsters; Nettie van Dijk-Akse;wederz. oud. Severens-van
den Oever,zussen Tieny en Gerda;Piet Venhovens;Jos Brull, Nico van den Bogaard; Herman
Schoormans, schoonzus Elly Heunen; Wil van der Laan; ouders Reumkens-Dortants (st);
Heereveld
10:30 uur Koor Vriendenkring Heereveld H. Mis
Woensdag 26-dec
TWEEDE KERSTDAG-H. STEFANUS, EERSTE MARTELAAR
Fanf.Victoria oud. Douven-Wetzels en Maria Janssen-Douven;Johan en Elisabeth PetersBeckers, tevens Antoon en Catharina Gielen-Dautzenberg (st);Jan Janssen;Juup Logister;
echtp. Schroeder-Borghans en oud.Gielgens-Gröls; Gerard Gielgens;Frans Dohmen en Lies
Rimburg
10:00 uur
Janssen, Andreas Dohmen en Maria Thelen;Harrie Janssen en Elisabeth Houben en Mientje
Janssen-Hanssen; Maria Bastiaens-Philipps; ouders Goebert-Scholle en Kremer-Tissen;
Nellie Peters en overl. oud. Wiel en Resi Beckers-Peters
Jeugdkoor Arnold Dörenberg, Gertrud Cremers, Herman en Pierre Dörenberg;Maria Loyen;
A’bosch
11:30 uur echtp. Lenzen-Dörenberg; oud. Hinskens-Rutten; Els Quaedvlieg (verj), André Quaedvlieg;
oud. Speck-Herbergs, Trautje en Nellie Speck; ouders Mauer-Stanneveld en zoon Herman;
Vrijdag
28-dec
HH. ONNOZELE KINDEREN, MARTELAREN Geen avondmis!
Zaterdag
29-dec
H. THOMAS BECKET, BISSCHOP EN MARTELAAR
Fanfare A’ bosch zeswekend. Mie Senden; zeswekend. Annemie Wolters; Trautje Speck
A’bosch
18:00 uur
(st);overl. oud. Bouwman-Eggen en Gossen-Simons;overl. oud. Cox-Boumen en zoon Wiel;
H. FAMILIE, JEZUS, MARIA, JOZEF
Zondag
Sir 3 Vergeving, zegen en redding worden geschonken aan wie zijn ouders hoogacht
30-dec
Mat 2 Jezus is de langverwachte: Gods Zoon geroepen uit Egypte en gezonden naar Israël
Waubach
08:30 uur Gregoriaans Lei Bisschops; vr. hen die offerden;
Rimburg
10:00 uur Volkszang Gerard Gielgens; Zef Spierts; intentie uit dankbaarheid;
Waubach
11:30 uur Volkszang 1ste jrdst. Piet Spiertz; Bern Abel (st); oud. Jo en Anette Knoben-Habets;
Maandag
31-dec
H. SILVESTER I , PAUS
A’bosch
17:30 uur Mia Leemans-van Alst, Tiny Leemans-Boymans en wederz. oud.; Paula Urlings en familie;
Dinsdag
01-jan
HEILIGE MARIA, MOEDER VAN GOD
Rimburg
10:00 uur Gregoriaans waarna nieuwjaarsontmoeting (Gemeenschapshuis d’r Eck)
Waubach
11:30 uur Volkszang uit dankbaarheid (B); waarna nieuwjaarsontmoeting op de pastorie
Woensdag 02-jan
HH. BASILIUS DE GROTE EN GREGORIUS VAN NAZIANZE, BISSCHOPPEN EN KERKLERAREN
Waubach
19:00 uur Greetje Steinfeld-Wauben vw. verjaardag; pater Nicolaas Führen vw. verjaardag (st);
Donderdag 03 jan
10.00 uur Heereveld H. Mis
Vrijdag
04-jan
Waubach
14-15 uur Uitstelling van het H. Sacrament, aanbidding, rozenkrans en vespers
Anneke Bogman; Anna Heinen-Hanssen (flatbew. Kerkstraat); jrdst. Lenie Gerards-WintWaubach
19:00 uur gens, tevens Peter Jozef Gerards (st); Martin en Maria Dortants-Jungen en schoonzoon Zef
(st); oud. Defèsche-Rinkens en dochter Bertine (st); overledenen fam. Reinartz en Senden
Zaterdag
05-jan
H. KAREL (HOUBEN) VAN SINT ANDRIES, PRIESTER
Waubach
05:30 uur Vertrek Voettocht naar Wittem
A’bosch
18:00 uur Volksz. zesw. Wiel Cox;Mari Fransen & Elise Karsdorp;jrdst. Sjef Gielkens; ‘n zalig sterfuur
Rimburg

17:00 uur
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Zondag
06-jan
Waubach

08:30 uur

Rimburg

10:00 uur

Waubach

11:30 uur

Maandag

07-jan

Waubach

19:00 uur

Dinsdag
Woensdag
Waubach
Vrijdag

08-jan
09-jan
19:00 uur
11-jan

Waubach

19:00 uur

Zaterdag

12-jan

A’bosch

18:00 uur

Zondag
Waubach
Rimburg

13 jan
08:30 uur
10:00 uur

Waubach

11:30 uur

OPENBARING DES HEREN
Jes. 60 Jesaja ziet in een droom hoe alle mensen zich tot Gods licht wenden
Mat 2 Wijzen uit het Oosten vinden Jezus en brengen Hem hun hulde
Gregoriaans echtp. Reumkens-Dortants (st); Mia Erps-Cremers vw. verjaardag;
Gregoriaans 1ste jrdst. Leny Verreck-Merx, May Verreck; Joseph Zitzen (st);overl fam.
Boijmans-Gillissen (st); Jozef Eijgelshoven;
Volkszang zeswekend. Fien Houben-Weerts; zeswekend. Wilie IJzer; zeswekend. Barbara
Plantaz-Wouters; 1ste jrdst. Mia Michorius-Plum; oud. Herman en Lenie Ringens-Sniedt en
schoonzoon Harrie Haan; jrdst. Maria Thonon-de Kock, Sjeng Thonon; Sjef en Tinie HaanLutgens en wederz. oud.; jrdst. Jozef Nievelstein (st); Frits Scholtz; jrdst. Mathieu en Els
Nievelstein-Eydems; leden,oud-leden en overl. van “d’r Ouwe Hap”; ouders Pelzer-Janssen;
H. RAIMUNDUS VAN PENYAFORT, PRIESTER
Coen en Anni Boymans-Speetjens (st); jrdst. oud. Lutgens-Offermans en dochter Maria
(st); Leny Scheeren-Janssen,dochters Jes en Rini; Paula Urlings en familie; Mia Leemansvan Alst, Tiny Leemans-Boymans en wederz. oud.;
H. PETRUS THOMAS, BISSCHOP 10.00 uur Heereveld H. Mis
Jan Gerards vw. Bewonersver. An d’r Put; oud. Boijmans-Simons en wederz. oud.;
overl. fam. Cremers-Höppener (st); jrdst. fam. Pauli-Dautzenberg-Zach (st); jrdst. Anna
Erdle-Dautzenberg, tevens Jozef Erdle en zoon Gerard (st);
Gemengd Koor St. Jan May Rohs-Weerts;Maria Deguelle-Bisschops;jrdst. Henk Boon (st);
Anna Stijfs-Caenen (st);
DOOP VAN DE HEER
Gregoriaans Arnold Hanssen vw. verjaardag; hen die offerden;
Gregoriaans jrdst. Paul Möllenbeck; jrdst. oud. Dortants-Hinskens;
Par. Dameskoor Sjef Reinartz (sl); Jacob en Anna Heinen-Hanssen; Marga KölgensQuaedvlieg; Joep Franken; Jan Gerards; jrdst. oud. Hanzen-Peters (st); jrdst. Jan Smeets;
jrdst. Annie Franken-Renneberg; oud. Offermans-Braspenning en kleindochter Sandra

In de voetsporen van Bernadette...
Waar ben jij, waar bent u met uw gezin in de herfstvakantie van ‘08? Ga met ons mee naar
Lourdes en ervaar één groot feest van ontmoeting met andere jongeren en gezinnen! Samen
plezier maken, stil zijn en klein worden, samen bidden. Het zal onvergetelijk worden: ga jij
mee op avontuur? Jij kunt er bij! Ook al ben je er misschien nooit geweest, je hebt er vast al
eens over gehoord. Temidden van de Franse Pyreneeën ligt het plaatsje Lourdes. Het is de
plek waar hemel en aarde elkaar in 1858 raakten toen Maria er verscheen. Lourdes verkondigt
een boodschap die mensen vreugde en hoop biedt en is daarom tot op de dag van vandaag
een stukje hemel op aarde. In Lourdes ben je nooit alleen. Zelfs 150 jaar na de verschijningen
trekken er jaarlijks miljoenen mensen heen. Jongeren en ouderen, zieken en gezonde mensen
van alle rassen, volken en talen. Maria verscheen aan de 14-jarige Bemadette. Uitgerekend
aan een ongeletterd, arm en onbeduidend meisje met een zwakke gezondheid. Maria
verscheen aan een kwetsbaar iemand en gaf haar opdracht te drinken uit de waterbron. Die waterbron is
symbool van Lourdes geworden! De dagen staan in het teken van ontmoeting, met anderen, maar ook met Maria
die ons de weg wijst naar haar Zoon. Bidden doe je niet alleen met je mond, bidden doe je met je hele lichaam.
Zo trekt er iedere avond een massale lichtprocessie ter ere van Maria. Tienduizenden lichtjes branden als teken
van de hoop die in onze harten leeft. Een opmerkelijk geluid in een wereld waarin zoveel harde woorden klinken.
Dit en nog veel meer staat op ons programma. Nieuwsgierig geworden? Ga dan met ons mee en ervaar Lourdes
met andere jongeren en gezinnen! In het kader van het jubileumjaar –150 jaar Lourdes– vinden er in
2008 niet alleen de gebruikelijke bedevaarten plaats van 5 tot 12 juni, 2 tot 9 september en 25
september tot 2 oktober, maar ook een speciale Gezinsbedevaart van 11-18 oktober 2008. Er zijn al
wat aanmeldingen vanuit onze parochies! Meer info is te verkrijgen op de pastorie.

Veel vreugde bij ‘Gioia’…
De naam is zeer toepasselijk: Gioia betekent vreugde, en die is er! Zowel bij de
zangeressen als bij de dirigent, maar ook bij allen die het koor tot nu toe in de liturgie
hebben horen zingen. Het begon met een project voor de vormselvieringen, maar inmiddels
staat het er! We vieren op 31 december om 17.30 uur samen met Gioia de dankmis bgv
Oudjaarsavond in Abdissenbosch. Wie interesse heeft om mee te komen zingen in 2008:
welkom! Info bij Judith Weijers (Versboetiek Lauradorp).

Het volgend ‘Kirkebledje’ verschijnt op 11 januari en wel voor de periode tot 15 februari
Misintenties kunt u inleveren tot uiterlijk donderdag 3 januari liefst middels een briefje in
de brievenbus van de pastorie (Kerkberg 7) of achter in de kerk van Rimburg.
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