Parochiecluster
Ubach over Worms
Pastoor E. Smeets,
Kerkberg 7, Waubach
 531.23.78 fax 533.20.39
Pastoor ed.smeets@hetnet.nl

Secretariaat-Intenties
Pastorie, Kerkberg 7, iedere
werkdag van 10.00-12.00 uur
pastorie.waubach@hetnet.nl
 531.23.78

Misintenties
Weekdag € 7 -Weekend € 21

Kosters
Waubach-Groenstraat:
Th. Gielen  531.23.87
J. Post  531.04.49
Abdissenbosch:
M. Rutten  531.23.13
Rimburg:
J. Jacobs  533.02.20
Lauradorp:
A. Erps  531.45.38

Parochie-assistent
H. Verhaeg 06-23115067

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

Kerkhofbeheer
H. Jozef – Waubach
W. Senden  533.22.40
H. Bernadette - Abdissenbosch
L. Douven  533.26.01
H. Drievuldigheid - Rimburg
C. Schurer  531.41.40
Missiecomité Landgraaf

15.17.00.303
Voor € 300 per jaar
wordt er een priesterstudent
in een missieland geadopteerd!

Adverteren in dit blad?
Drukkerij Antwan
 5316550
www.rk-ubachoverworms.nl

’t Kirkebledje
Wereldjongerendagen Sydney
‘Let’s go and activ8…’

H. Bernadette
Abdissenbosch
H. Joseph
Waubach-Groenstraat
H. Drievuldigheid
Rimburg
H. Theresia & Don Bosco
Lauradorp
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Waar ben jij deze zomer? Jongeren uit heel de
11 juli t/m 15 aug.
wereld, ook uit ons eigen midden, vertrekken dezer
dagen naar Australië om het grootste jongerenevenement ter wereld mee te maken: samen met anderen in geloof, één groot
feest van ontmoeting, voor groot en klein. In 1984 nodigde paus Johannes-Paulus
II de jongeren van de hele wereld uit naar Rome te komen om het internationale
jubileum van de jeugd te vieren. Vanaf dat moment keren de
Wereldjongerendagen tweejaarlijks terug. De mondiale ontmoetingen van
katholieke jongeren met de paus vinden steeds in een ander gastland plaats en
waar mogelijk roulerend per continent. Na Rome, Buenos Aires, Santiago de
Compostela, Czestochowa, Denver, Manilla, Parijs, weer Rome, Toronto en Keulen
is nu het Australische Sydney aan de beurt.
Oorverdovend plezier maken. Maar ook: stil zijn, klein
worden. Onvergetelijk en waardevol. Een enorm
avontuur! Get up! Pak je rugzak! What’s happening…?
Van 10 tot 13 juli vindt het voorprogramma plaats in
bisdommen rondom Sydney. Op 14 juli reist iedereen naar
Sydney, waar op 15 juli de spectaculaire opening plaats vindt.
Hoogtepunten uit het programma zijn de verwelkoming van de
paus op 17 juli, de avondwake onder de sterrenhemel van
Sydney op 19 juli en de slotviering op 20 juli. Naast het grote
jongerenfestival, met tijd voor ontmoeting en verdieping van het geloof, kunnen ze
er aan een uitgebreid cultureel programma deelnemen.
Het thema is heel simpel: ‘de Heilige Geest’. De paus schrijft erover: ‘De Geest
van God is geen vage macht, maar een Goddelijke Persoon. Dat is een
mysterie dat we nooit helemaal kunnen begrijpen, maar tijdens de Wereld
jongerendagen mogen we er samen iets van ontdekken. Alleen als wij deze Geest
van Jezus aannemen, ervaren we de passie van Zijn hart. Als we hierdoor in vuur
en vlam gezet worden, kunnen wij als persoon getuige worden van Hem en alles
waar Hij voor staat. Echt getuige zijn betekent dat we ons hele leven aan Hem
geven, in waarheid en liefde voor Hem leven en dienstbaar zijn aan anderen.’
In zijn brief wijst paus Benedictus XVI op het belang van het leren kennen van
de heilige Geest, want ‘op deze manier zul je verheven doelen kunnen bereiken:
herkenning van de ware identiteit van de Geest, voornamelijk door naar Gods
Woord te luisteren, geopenbaard in de bijbel,
een steeds helderder bewustzijn
van zijn blijvende, actieve aanwezigheid in het leven van de Kerk, met name
wanneer je herontdekt dat de heilige Geest de 'ziel' is, de levensadem van het
christelijk leven, via de sacramenten van Doopsel, Vormsel en Eucharistie,
om
daardoor te groeien in het begrijpen van Jezus, dat steeds dieper en vreugdevoller
wordt,
en tegelijkertijd het Evangelie in de praktijk te brengen aan het begin
van dit derde millennium.’
Paus Benedictus XVI schrijft verder in zijn brief aan de jongeren: ‘In deze
boodschap bied ik jullie graag een kader voor overdenking, dat je verder kunt
verkennen. Daarmee kun je de mate van je geloof in de heilige Geest toetsen, het
opnieuw ontdekken als je het verloren hebt, of versterken als het verzwakt is.
Vergeet nooit dat de Kerk, eigenlijk de mensheid zelf, alle mensen om je
heen die je kent en degenen die op je wachten in de toekomst veel van
jullie, jongeren, verwachten, omdat je de opperste gave van de Vader in je
draagt, de Geest van Jezus.’
(Op Nederland 2 is er 14 t/m 18 juli een Kruispunt WJD Journaal van 17.05 – 17.30 uur.)
Trots zijn we op de jongeren uit ons eigen midden die o.l.v. pater Victor
uit Brunssum samen naar de Wereldjongerendagen reizen. De jongeren
hebben zelf besloten deze reis te ondernemen en hun best gedaan de reis
zoveel mogelijk zelf te bekostigen: Jill Hanssen, Marco & Maria Weng,
Suzanne en Laurien Deckers, Lionne Kockelkoren, Inge Steins en Celine
Schyns. Goede reis en we horen graag hoe het geweest is!
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H. Mis 18.00 u. vw huwelijksjubileum
Aanbidding Waubach (14.00 uur)
Kampmis Jong-Nederland Waubach
Zomerdagen misdienaars & jeugd
Maria Tenhemelopneming (19.00 uur)
Katholieke Jongerendag te Maastricht
Jongerenkamp te Sprimont
Ouderavond E.H. Communie-Sjtee Uul
Catechese misdienaars (Valkenburg)
Bijbelavond - voor nieuwe deelnemers
Kinderkorendirigentendag Roermond
Bijeenkomst Rome-reizigers 2008
Korenoverleg (19.00 uur)
Aanbidding Waubach (14.00 uur)
Kerkbestuursvergadering
Bijbelavond
Schoolmis An d’r Put (9.00 uur)
Kruisverheffing (Kapel Groenstraat)
Bedevaart Zonnebloem Kevelaer
Geen avondmis!
Feestweekend KF Eendracht Waubach
Festival Musica Sacra te Maastricht
Dekenale Vormelingen Startdag
H. Mis Rimburg pas om 11:00 uur
Catechese misdienaars
Openingsviering schooljaar Wegwijzer
Mis Lauradorp H. Theresia 19:00 uur
Bijeenkomst kindernevendienstgroep
Geen avondmis!
Bernadettetriduum Adbissenbosch
Oudercatechese Communicanten
Bernadettetriduum Abdissenbosch
Aanbidding Waubach (14.00 uur)
Bernadettetriduum Abdissenbosch
Bestuursvergadering misdienaars
Bijbelavond (zie artikel verderop)
Gezinsbedevaart naar Lourdes
Vrijwilligersavond parochies D’r Eck
Allerzielenlof Waubach
Zegening graven kerkhof Lauradorp
Catechese misdienaars
Bijbelavond
Bijeenkomst diaconiegroep
Allerheiligen (18.00 uur A’bosch)
Allerzielen (10.00 Rb & 11.30 Wb)
Paardenzegening
Allerzielenlof Rimburg
Zegening graven kerkhof A’bosch
Kerkbestuursvergadering
Oudercatechese Communicanten
Aanbidding Waubach (14.00 uur)
H. Mis Waubach om 18.00 uur
Sint Maartensviering Rimburg 19.00 u
Korenavond Nieuwenhagen
Jubileum GKDon Bosco L’dorp 18:00 u
Kinderzangmiddag Welten
H. Mis Waubach om 18.00 uur
Sint Maartensviering Lauradorp 19.00
Opening carnavalsseizoen te Rimburg
Geen avondmis te Waubach
9.00 u. Mis Ouderensociëteit Rimburg
Diakenwijding te Roermond
Rome-reis
Catechese misdienaars
Hoogfeest Christus Koning
Bijbelavond
Parochiële Stille dag te Rolduc
Opening Advent 2008
Feestavond ZV Eendracht Rimburg
Oudercatechese Communicanten
Aanbidding Waubach (14.00 uur)
Bijbelavond
Bijbelavond
Avondmis Zij-Aktief te Waubach
Kerstconcert ZV Eendracht Rimburg

Deze dopeling, Tycho
(links), hadden we vorige
keer
vergeten
aan
te
kondigen in het parochieblad.
Daarom nu maar helemaal
erin, met grote broer Justin
(ook dopeling) en al! Tja,
hoe kun je zo’n menneke nou
vergeten! Zo kijkt hij ook!
Sorry, Tycho!
Op 2 juli
werd het op het midden van
de dag ineens toch wel zo
donker, dat de reiger meteen kwam ontbijten aan de vijver toen
het tegen de avond iets opklaarde.
Nee, weglopen met de Hostie
wordt niet getolereerd. Ja, pastoor en zijn medewerkers spreken u
daar ter plekke op aan. Dat is hun taak als bedienaren van Heilige
Sacramenten.
Heel wat vormelingenouders toonden zich ineens
heel betrokken bij de vieringen, met name toen het ging over de
plaatsverdeling. Sommigen maakten zich zelfs zorgen over de
geldigheid van het Sacrament als hun zoon of dochter niet door de
bisschop maar door de pastoor gezalfd zou worden. Ze hadden er
andere pastoors over bevraagd (maar de namen deden er niet toe)
en het internet op nagelezen (maar de site waren ze even kwijt)…
God geve dat die betrokkenheid nu na het vormsel doorzet!
Bij de orgelconcerten te Heerlen (zie verderop) stond dit
icoontje over de entree. Zouden we dat niet in dit blad bij
elke Mis gaan vermelden? Je weet nooit of het helpt.
Ik heb
me nog nooit zo opgelaten gevoeld als laatst op de
jaarvergadering van een van de verenigingen. Ik was te laat en
kwam voor een volle zaal binnen: vijfenzeventig vrouwen die
allemaal zittend aan lange tafels met honderdvijftig ogen tegelijk
dwars door je heen kijken bij binnenkomst, je aanlachen of eerder
zelfs uitlachen, waarbij sommigen schampere opmerkingen maken
en geniepig lachen. Verschrikkelijk! Zeker als je geen flauw idee
hebt waar het om gaat! Ik ben er toch bijna ieder jaar en na vier
jaar ben je toch bekend? Wat is er dan? Zie ik er niet uit? Zou
kunnen, want ik kwam van een huisbezoek aan een bruidspaar af
en die hadden een hele grote witte ‘ruuzelende’ Labrador in
ponyformaat die tegelijk met mij op de bank plaatsnam en meteen
geschoten had dat ik niet bang was voor honden. Hij zou zijn
baasjes wel eens laten zien dat hij erg lief was voor het bezoek
door in volle ornaat over de bezoeker heen te hangen. Zeker met
deze bezoeker die met hem stoeide. Zat ik daarom misschien van
boven tot onder vol haar? Nee, toch niet. Hadden kinderen op
school iets op mijn rug geplakt? Dan had dat toch al lang iemand
gezien of gezegd? ’s Middags was een receptie en daar is het een
en ander gedronken, maar een knalrode kop… nee, ook niet. Wat
dan? Het kapsel kan ik niet gauw door elkaar hebben zitten en in
een mum van tijd had ik gecontroleerd of ik mogelijk mijn rits had
vergeten te sluiten. Het zou natuurlijk allemaal gekund hebben,
maar niks van dat alles. En die vrouwen maar grinniken.
Doodnerveus ga je dan maar zitten op de stoel die je aangewezen
wordt in de hoop dat de sfeer opklaart. Maar toen de voorzitster
verder ging met waar ze gebleven was vlak voor ik binnen kwam,
werd alles duidelijk: ‘Dames, dan gaon ich noe inderdaad euver tot
punt veer van de agenda: zo es geer zelf kent zeen op de
oehtneudiging… er sjteit os un verrassing te wachte’. Oh…
Trouwens, op diezelfde avond bleek dat een van de trouwste leden
voor een grote operatie stond. ‘Ich sjtaek un kaers veur dich aan’,
hebben minstens twintig dames haar op het hart gedrukt, waar
pastoor bij stond. Maar waar die dat dan gedaan hebben… niet in
Waubach in ieder geval!
Het overkomt je op het kerkhof in
Waubach: een gulle gever, en nog wel een ‘buitenstaander’, die
zomaar een donatie ter beschikking stelt voor een goed doel zodat
de kosten voor het H. Vormsel beperkt konden blijven. Bedankt!
Veel dank zijn we ook verschuldigd aan de medewerkers van het
kerkhof te Rimburg: de paden zien er nu weer perfect uit!
De
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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).

organisatoren van het Tractorfestival (dit jaar onder naam:
Authentiek Koetsendefilé) op de Rimburgerhoeve, dat dit jaar
gehouden zal worden op zondag 31 augustus 2008, hebben
aangegeven een gedeelte van de opbrengst te spenderen voor de
renovatie van het kerkhof van Rimburg. Chapeau en veel dank!
‘Naar schatting drie miljoen mensen waren samengestroomd in
het centrum van Madrid om de Europese kampioenen toe te juichen’, heette het in een heel vroeg
nieuwsbulletin. Pardon? Drie miljoen?! Allemaal in het centrum van Madrid?! Op een doordeweekse avond?!
Natuurlijk lopen dit soort happenings in de zuidelijke landen gemakkelijker en gemoedelijker dan bij ons, en
Spanje is katholiek genoeg om dit soort van bijbelse telwijzen er op na te houden, maar drie miljoen?! Nog eens
luisteren: jawel, drie miljoen! Er zijn wel eens manifestaties van één miljoen mensen, zoals de
wereldjongerendagen en de uitvaart van de vorige paus. Maar daar zijn ze dan ook zeer ruim van tevoren mee
bezig om e.e.a. enigszins in goede banen te leiden. En hier zouden ineens spontaan drie miljoen mensen zonder
problemen op de markt van Madrid passen?! Je mag aannemen dat het voor de nieuwslezer ook nog erg vroeg
was, te meer daar andere nieuwsbronnen spraken van enkele tienduizenden…
vuur gegooid voor een gezellige BBQ. Via Hyves kunnen met
H. Vormsel schooljaar 08-09 het
krabbels en andere contacten makkelijk onderling reisafspraken
Volgend schooljaar vindt er twee keer een gemaakt worden: http://jeugdenjongeren.hyves.nl/ Be There!
vormselviering plaats: op vrijdag 12 juni See
you
@
Mestreech!
Aanmeldingen
of
vragen:
voor de school te Abdissenbosch en vrijdag jongeren@bisdom-roermond.nl Kosten: € 15,00; aanmeldingen
19 juni voor de scholen van Waubach en vóór 4 augustus slechts € 10,00! Na aanmelding krijg je géén
Lauradorp. Voor 19 juni geldt net als dit jaar bevestiging meer, maar verwachten we je gewoon op 16
dat de grootte van de gezamenlijke groep augustus in Maastricht.
vormelingen bepalend is voor de keuze
Overgenomen uit een ander parochieblad…
tussen de kerk van Lauradorp en Waubach
(hoogstwaarschijnlijk zal dat Lauradorp zijn). …dit ijzersterke betoog onder de titel ‘Hier klopt iets niet’
Voor de speler Khalid Boularouz heeft het EK voetbal een
Bezoekje ‘De Kluis’ te
dramatische wending gekregen door het overlijden van zijn
pasgeboren dochter. De 22 weken bleken te kort te zijn om deze
Valkenburg voor kinderen
prille mens levensvatbaar te laten zijn. Bij het diepe persoonlijke
Woensdag 27 augustus willen we samen met
leed waardoor deze speler en zijn vrouw werd getroffen, past
de catechesegroep van de misdienaars een
oprecht medeleven en een gebed om kracht en sterkte. De
bezoekje brengen aan de eeuwenoude
Nederlandse spelers zelf speelden tegen Rusland met zwarte
kluizenaarswoning
in
Valkenburg.
We
rouwbanden. Niets is tragischer dan de dood van een eigen kind.
vertrekken om 14.00 uur richting Valkenburg
Toch schoot mij ook de Nederlandse abortuswetgeving door het
en hopen om ongeveer 16.00 uur terug te
hoofd toen ik hoorde van dit bericht. Daar is bepaald dat de
zijn. Dit kan natuurlijk wat uitlopen. Vergeet
foetus tot 24 weken zwangerschap volgens de wet niet zeker is
niet om een paar goede wandelschoenen aan
van zijn leven. Er zijn omstandigheden die het mogelijk maken
te trekken want we lopen een klein stukje
om de vrucht af te drijven. Met deze omstandigheden wordt
door het bos. En mocht het regenen vergeet
gedoeld op het rekbare begrip “noodsituatie van de vrouw”, dan
je ‘pluutje’ niet. Lijkt het je leuk en wil je
wel dreigend fysiek of psychisch letsel. Hoe het ook zij, tot 24
mee? Meld je dan aan bij Peggy van der
weken spreekt de Nederlandse wet niet over een mens, maar
Wouw, Groenstraat-Oost 184 (5322181) of
over een foetus, een vrucht of “de zwangerschap”. Deze kan
Linda
Dietzenbacher,
Olmenstraat
62
volkomen legaal afgedreven of afgebroken worden, indien de
(5318051). Geef dan ook even aan of er
moeder dat wenst. Tegen deze achtergrond is het vreemd dat
ouders zijn die willen rijden.
een groot deel van Nederland sprak over het dochtertje van
Boularouz. Na 22 weken was er sprake van een overlijden van
Limburgse jongerendag
Op 16 augustus is het weer zover! De een heel kwetsbare mens. Niet alleen op straat, maar ook in de
inmiddels traditionele afsluiting van de diverse media werd er gesproken en geschreven over “het verlies
schoolvakanties, met een relaxt programma van zijn kind.” De vraag is of de Nederlandse wet niet dwaalt
voor en door jongeren uit heel Limburg. door bij 22 weken niet te spreken over een mens? Een
Deze keer wordt de dag gehouden in meerderheid van de mensen in Nederland voelde dit in ieder
Maastricht. Start is vanaf 10.00 uur bij de St. geval wel zo aan bij de dochter van Boularouz. Misschien een
Servaasbasiliek. Om 10.30 uur start het aanleiding voor de politiek om zich af te vragen of de huidige
ochtendprogramma, in en om de basiliek. wetgeving eigenlijk wel zo menselijk is.
Rond
de
middag
worden
de
zelf
meegenomen
lunchpakketten
genuttigd,
waarbij vanuit de organisatie voor drank
wordt gezorgd. Het middagprogramma zal
vooral
spannend
zijn.
Volgens
Maastrichtenaren moet je dit minstens één
keer in je leven gedaan hebben. Watte?? Dat
zeggen we nog niet, maar neem van ons aan
‘het is de moeite waard!’. Om 18.30 uur
wordt aangesloten bij de eucharistieviering
die dan in de O.L.V.-basiliek wordt
gehouden. Aansluitend worden de kolen op

Sponsorfietstocht Santiago de Compostela
Zoals u ongetwijfeld nog weet, werkt onze alom bekende Pater
Maas sinds 1991 in Mozambique. Overigens is hij momenteel
tot en met september in ons land!Tegenwoordig houdt hij zich
in de straatarme sloppenwijken rondom de hoofdstad Moputo
bezig met sociaal-pastoraal werk. Martin Creuwels afkomstig uit
Urmond, is als vrijwilliger drie keer in Moputo geweest en kent de
situatie ter plekke. Samen met zijn buurman, Sjaak Janssen wil
hij 9 augustus vanuit Urmond per fiets vertrekken naar de
bedevaartsplaats in Spanje. 2400 kilometer! De opbrengst van
deze sponsortocht zal geheel besteed worden aan onderwijs,
sport en voorlichtingsprojecten voor de kansarme jeugd in de
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sloppenwijken. Pater Maas staat garant dat
het geld goed besteed wordt! Het zou
geweldig zijn als u, als vereniging, buurt,
vrienden, of individueel mee wil doen en een
bedrag(je) per kilometer wil sponsoren. Uw
bijdrage is meer dan welkom op gironummer
84 85 088 ten name van de Stichting Pater
Maas
Mozambique
te
Urmond
onder
vermelding van sponsorfietstocht. De beide
fietsers zijn volop in training en wij wensen
hun een heel goede en voorspoedige reis
toe! Namens Pater Maas, Martin Creuwels,
Sjaak Janssen, maar vooral namens de jeugd
van Moputo, alvast hartelijk dank!

als vroeger. Het tempo zakt. De adem wordt korter. Alleen de
hulpstukken nemen toe: de bril, de valse tanden, het
hoorapparaat,
de
stok,
de
rolstoel.
Tenslotte is er het bejaardenhuis: boordevol welwillendheid, maar
voor menig mens een loodzwaar offer. Je raakt aangewezen op
de hulp van anderen. Er is meer nederigheid en wijsheid voor
nodig om je te láten verplegen dan om zelf een ander te
verplegen. Je kunt beter driemaal de grote was doen dan
eenmaal gewassen worden. De zin van het resterende leven
bestaat hierin dat je moet leren je te schikken in wat anderen
over je beschikken. “Geloof me, toen je jong was, kleedde je
jezelf aan en ging je je eigen weg. Maar als je oud bent, zul je je
handen uitstrekken. Een ander zal je aankleden en je naar een
andere plaats brengen waar je niet graag gaat.” Dat zegt Jezus
tot Petrus.Uiteindelijk moet een mens zichzelf helemaal uit
handen geven. Dan zijn er die andere handen, die van God, die
ons opvangen en dragen in een nieuw bestaan. Ik wens alle
ouderen onder ons dat gelovige vertrouwen toe. (uit: Levend
Geloof, Frans Delahaye pr.)

Embryoselectie
De Stichting Kerkconcerten Heerlen nodigt
u uit voor de volgende orgelconcerten: ma
21 juli 20:00 uur H. Moeder Annakerk
Bekkerveld - Wolfram Syré; ma 28 juli 20:00
uur Pancratiuskerk Centrum - Jo Louppen;
ma 4 augustus 20:00 uur H. Moeder
Annakerk Bekkerveld - Els Biesemans; ma
11
augustus
20:00
uur
Pancratiuskerk Centrum - Hans Leenders. Marktdagconcerten in de Pancratius elke 1e dinsdag
van 13:00 uur tot 13:30 uur

Orgelkring Kerkrade
De zomerconcerten uit de Orgelcyclus 2008
te Kerkrade vangen aan op zondag 13 juli in
de St. Lambertuskerk te Kerkrade. Tjeu
Zeijen bespeelt het monumentale Müllerorgel. De daaropvolgende drie concerten
worden verzorgd door onze ‘oosterburen’ en
staan in het teken van het Limburgs
Orgelfestival 2008. Paolo Crivellaro uit Berlijn
is op zondag 20 juli te beluisteren te Rolduc.
Aan de hand van teksten van Paul Claudel en
beeldmateriaal wordt dit concert een zeer
bijzondere en onvergetelijke productie. Uit
Keulen is Ludger Lohmann te gast, op
zondag 27 juli in de St. Lambertuskerk. Onze
laatste Duitse gast-organist is Gerhard Blum,
organist en kantor te Keulen. Op zondag 3
augustus zal hij te beluisteren zijn in Rolduc.
De zomerconcerten worden afgesloten met
de Kerkraadse organist Jo Louppen op
zondag 10 augustus in Rolduc. Tezamen met
Kim Savelsbergh (sopraan) wordt een
gevarieerd orgelconcert aangeboden van
19e- en 20ste eeuwse componisten. Aanvang
van alle concerten 19.30 uur. Entree: vrije
gave. www.orgelkring-kerkrade.com

Je laten helpen – Oud worden
Oud worden is de moeilijkste opgave
waarvoor het leven ons stelt. Ieder mens
krijgt op een zeker moment de ontstellende
ervaring te verwerken: ik ben oud aan het
worden. De kracht van de jaren blijkt
voorbij. De crisis van de beperkingen kondigt
zich aan. Het gaat allemaal niet meer zo vlot

Column Buitenhof 8 juni 2008 Nog voordat er
in de Tweede Kamer een spoeddebat
plaatsvond over selectie van embryo’s met
kans op het agressieve borstkankergen, liet
menig meningenleverancier het publiek al weten welk standpunt
hij of zij hierover innam. De wereld lijkt gekrompen tot één
laboratorium van één Nederlands ziekenhuis. Als nieuwsgierige
kinderen tijdens een rondleiding, hangen journalisten en
opiniemakers boven de mijnheer of mevrouw in de witte jas, en
gluren mee door de microscoop: ‘Goh, knap zeg. Maar dat er een
paar van die bolletjes in de prullenbak verdwijnen… Wie weet
gooit u nu wel een Nobelprijswinnaar weg, een groot viooltalent
of een topvoetballer?’ Terwijl de embryoselecteerder kalm
doorwerkt, kibbelen de kinderen steeds feller over hellende
vlakken, de eugenetica van de Nazi’s, over gevaarlijke
christenhonden, het geweten - en over de vraag of ziekte en
dood niet gewoon bij het leven horen. Mij lukt het niet om tot een
helder standpunt te komen. Hoe meer ik over embryoselectie
lees, hoe complexer het probleem wordt. Was ik een genetisch
belaste vrouw met kinderwens geweest, dan zou ik dezer dagen
gek zijn geworden van alle voors en tegens. En hoe voelen de
vrouwen zich die, na intensief nadenken en na zware, pijnlijke
ingrepen, net een paar maanden zwanger zijn van een
geselecteerde embryo – en nu opeens overal moeten horen wat
mensen die ze niet eens kennen, van hun keuze vinden? Voelen
ze niet continu de neiging zich te verantwoorden – terwijl ze
waarschijnlijk liever op een roze wolk zouden willen drijven, net
als andere aanstaande moeders? Meer nog dan om de moeders,
ben ik bezorgd om de kinderen. Vroeg of laat zullen ze horen hoe
controversieel hun verwekking is geweest. Sommigen zullen daar
iets aan ontlenen. Ze gaan misschien boeken schrijven of
documentaires maken over hun geruchtmakende ontstaansgeschiedenis en luid meepraten in weer andere ethische
discussies, als zogeheten ervaringsdeskundigen. Anderen zullen
geloven dat ze hun ouders elk uur van de dag dankbaar moeten
zijn. Ze zullen het misschien als een plicht ervaren om extreem
risicomijdend te leven en nooit zomaar wat durven aanrommelen
in studie of relaties. Als ze toch een keer een uitglijder maken, zal
iedereen weer klaar staan om te oordelen. “Wat?! Parachutespringen? Roken? Ontevreden over je figuur? Een depressie, jij?!
Terwijl je ouders ervoor hebben gezorgd dat je geen borstkanker
kunt krijgen? Hoe durf je!” Het is belangrijk dat medici, ethici,
psychologen en politici samen afgewogen protocollen opstellen en
dat mensen die voor een moeilijke keuze staan zich goed kunnen
laten informeren en begeleiding kunnen vragen – maar laten alle
ondeskundige stuurlui aan wal zich niet teveel bemoeien met
mensen die ze niet kennen en situaties waar ze zelf, goddank,
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niet mee te maken hebben. Zomaar wat
roepen over de intiemste keuzes van
anderen, dat is pas echt onethisch. Geen
mens verdient het gereduceerd te worden tot
omstreden medisch-ethisch geval. Want hoe
een embryo ook tot stand gekomen is, dat
wat een vrouw na negen maanden baart is
altijd een uniek kind. Niets meer of minder.
Het is het geklets dat monsters baart.

Even weg van de kerktoren
Afgelopen week is er vanuit elke parochie
een lid van het kerkbestuur naar een
bijeenkomst van het dekenaat ThornHeythuysen gekomen om elkaar te zien en te
horen in het kader van het thema
“clustering”. De aanwezigen hadden zich
even buiten hun parochiële reservaat
begeven, de eigen kerktoren voor één
moment uit het zicht verliezend, om mensen
uit andere parochies met eenzelfde passie
voor de Kerk te ontmoeten. Deze avond was
overigens niet de eerste, maar de zoveelste
in een reeks. De reden is dat mensen in nood
niet alleen God opzoeken, maar ook elkaar.
Die nood is er, omdat we steeds meer voelen

dat structuren uit het verleden allesbehalve succes bieden in het
heden. Een hele lijst met punten zou op te sommen zijn die
illustreert dat menige parochiële schoen begint te wringen. We
zien een slinkende kwantiteit van gelovigen, financiën, priesters,
en vrijwilligers. De gevraagde kwaliteit die God en mensen van
de Kerk vragen, staat daarmee onder druk. Van een koor met vijf
leden mag niet veel worden verwacht; een priester die vier
kerkbestuurvergaderingen voorzit per maand wordt de zin om
nieuwe initiatieven te ondernemen ontnomen; een bestuur dat
vergadert met de vraag of er wel bloemen voor de kerk moeten
worden aangeschaft gezien de hoge prijs, schiet z’n doel voorbij;
een vrijwilliger die 24 taken doet omdat er geen andere
vrijwilligers zijn, doet zichzelf tekort. Die avond zochten mensen
elkaar op en deelden dezelfde overtuiging: de Kerk is geen
monumentenwacht, noch een instelling ter bevordering van
nostalgische gevoelens, maar een volk van God dat op haar tocht
door de geschiedenis in haar woorden en daden getuigt van het
grote geheim dat God mens geworden is, dat Hij geleden heeft,
gestorven en verrezen is. Blijkbaar moet je af en toe even uit het
zicht van je eigen kerktoren zijn om die overtuiging met anderen
te kunnen delen. Blijkbaar zijn deze bijeenkomsten ook nodig om
samen concrete stappen te zetten die de ruimte creëert om in de
nabije toekomst het evangelie in onze streek waar te kunnen
blijven maken… (overgenomen uit een ander parochieblad)

H. Doopsel
U bent welkom op deze data. Ouders worden op de
voorafgaande bijeenkomst verwacht. In principe worden telkens
twee kinderen in één viering gedoopt. Aanmelding via de
pastorie ( 5312378).

Gedoopt
22-06:
22-06:
29-06:
29-06:
29-06:

Joris & Emma Martens, Ereprijs
Justin & Tygo Reinartz, Kerkrade
Joep Reubsaet, Elsloo
Rafe Bodelier, Eikehof
Ize Pijls, De Tichel

Datum

Kerk

Bijeenkomst

17 aug.
31 aug.
7 sept.
5 okt.
19 okt.
30 nov.
14 dec.

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

Wo.
Wo.
Wo.
Wo.
Wo.
Wo.
Wo.

Overleden
11-06:
18-06:
20-06:
22-06:
27-06:
28-06:
04-07:

Beppie Heidstra, Karel Doormanstraat, 75 jr.
Demi Blume, Apollolaan, 5 jr.
Maria Janssen-Abram, Pastoor Scheepersstr., 87 jr.
Jo Vijgen, Heerlen (voorheen o.a. Kerkstraat), 86 jr.
Gerrie Lutgens-Toussaint, Heereveldje, 79 jr.
Jan Szablewski, Heereveldje, (Abdissenlaan), 57 jr.
Heinz Beckers, Maastrichterlaan, 76 jr.

Nieuwe kerkhofbeheer Waubach
Zoals reeds aangekondigd volgt Wim Senden, Kloosterstr. 22,  533.22.40
vanaf 1 juli Ton Gielen na jarenlange trouwe dienst op als kerkhofbeheerder.

Huwelijken 2008
01-08 Waubach Kevin Kruyen & Sendy Heinrichs, Dassenhoorn. 08-08
Nieuwenhagerheide Maarten Hollemans & Miranda Hendriks, Europaweg-Nrd. 22-08
Nieuwenhagen John Kockelkoren & Angel Boessen, Rector Fischerstraat. 29-08
Waubach Chrêtiên Vroomen & Eveline Rieger, Rechtstraat. 29-08 Schaesberg John
Prikken & Miranda vd Berg, Europaweg-Nrd. 30-08 Waubach Richard Visser & Peggy
Hubbers, Kantstr. 18-10 Waubach Robert Frehen & Eveline Cortenraad, Hulsberg.

‘Personalia’
We zeggen heel veel dank aan Sylvia Tahapari voor 10 jaar inzet voor de
Kindernevendienst in Abdissenbosch! Succes en veel zegen voor haar en haar
gezin met de verhuizing naar en het wennen in Meppel! Proficiat en succes
wensen we de vice-voorzitter van ons kerkbestuur, Ger Nievelstein, met zijn
benoeming in de bisschoppelijke economische adviescommissie REA (Raad
Economische Aangelegenheden) van het bisdom Roermond.

13 aug.
13 aug.
13 aug.
24 sept.
24 sept.
5 nov.
5 nov.

bâwxÜá u|wwxÇ‹
[xxÜ ÉÇéx ZÉw? ã|} ÄxzzxÇ wx
ÇtÅxÇ ätÇ ÉÇéx ~|ÇwxÜxÇ |Ç
hã éxzxÇxÇwx {tÇwxÇA
fv{Ü|}y éx wttÜ|Ç xÇ äxÜzxxà
{xÇ Ç|xàA [Éâw ÉÇéx ~|ÇwxÜxÇ
ätáà? tÄá ã|} {xÇ ÄÉá ÅÉxàxÇ ÄtàxÇ
xÇ é|} {âÇ x|zxÇ ãxz wÉÉÜ {xà
ÄxäxÇ zttÇA Wtà é|} äÉÉÜà zttÇ
ÉÑ xxÇ ätáàx ~ÉxÜá xÇ Ç|xà wx
ÄxäxÇááà|}Ä äxÜÄtàxÇ w|x hã éÉÉÇ
ÉÇá {xxyà äÉÉÜ zxÄxxywA jxxá
{âÇ àÜÉÉáà xÇ uxÅÉxw|z|Çz tÄá
é|} xxÇéttÅ é|}Ç xÇ utÇzA
UÄ|}y {xÇ Çtu|} tÄá {xà wÉÇ~xÜ
ãÉÜwà |Ç {âÇ ÄxäxÇ? tÄá é|} wx
ãxz ~ã|}à é|}Ç w|x ÇttÜ äÜxwx
Äx|wà‹
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Bijbelavond & Stille Dag
Ook in het nieuwe schooljaar zijn
er weer bijbelavonden en Stille
Dagen gepland. De Stille Dagen
(op Rolduc): 29 november, 7
maart & 4 juli. De bijbelavonden tot kerstmis staan in de
parochie-agenda voorin. De serie
bijbelavonden begint met een
inloopavond voor mensen die
eerder nog niet hebben
deelgenomen: op 27-08 vatten
we de voorbije cycli samen zodat
nieuwe deelnemers de draad
kunnen oppakken. We gaan
daarna als volgt met de oude en
de nieuwe groep verder:
10-09 Exodus 1-12
08-10 Exodus 13-20
29-10 Exodus 21-40
26-11 Leviticus 1-27
10-12 Numeri 1-36
17-12 Deuteronomium 1-34

Op bedevaart in 2008 en 2009
Voor dit jaar is er alleen nog plaats in de Gezinsbedevaart naar
Lourdes in de herfstvakantie. Het programma ligt er en belooft
heel mooi te worden. Ook in 2009 staat er weer het nodige op het
programma. De Limburgse Bedevaarten organiseren natuurlijk wederom
de jaarlijkse reizen naar Lourdes (zie: www.lourdesbedevaarten.nl). Voor
jongeren staat er een pelgrimsreis naar Israël in de zomervakantie. Vanuit
de eigen parochie wordt er ook in 2009 weer een Romereis gehouden, en
wel in de herfstvakantie (26-31 oktober 2009. Kosten plusminus €550).
Info en aanmelding bij past. Smeets. Daarnaast biedt S&S Reizen een 11daagse vlieg- en busreis aan naar Israël: tijdens deze rondreis leren we
het land, onder begeleiding van een deskundige Nederlandssprekende
Israëlische gids, in haar volle omgang goed kennen. U kunt naast de
Bijbelse plaatsen een indruk krijgen van de geschiedenis, de cultuur en de
natuur van dit land. Reisdata: 16/03/09 t/m 26/03/09; reissom: € 1550,(eenpersoonskamertoeslag: € 225). Meer info: www.sens-reizen.nl

Cursussen gregoriaans

Teneinde ook in de toekomst te voorzien in
scholaleid(st)ers heeft de Sint-Gregoriusvereniging bisdom
Roermond een 1-jarige cursus op conservatoriumniveau
ontwikkeld. Naast de zorg voor een nieuw kader toekomstige scholaleid(st)ers, is het gewenst
ook aandacht te schenken aan de kwaliteiten van de huidige scholaleiders. Ook in het
gregoriaans heeft de tijd niet stil gestaan en het is van belang, dat de resultaten van
muziekonderzoek en de daaruit voortvloeiende nieuwe inzichten aan de huidige scholaleiders
worden doorgegeven. Om die reden hebben we voor de huidige scholaleiders een korte cursus
ontwikkeld, met als doel hun kennis van het gregoriaans weer up-to-date te brengen.
1. Cursus Gregoriaans (conservatorium-niveau) voor toekomstige scholaleid(st)ers gedurende
30 cursusbijeenkomsten (60 lessen) op vrijdagmiddag van 14.00–16.30 uur te Roermond.
Docenten: dr. A. Kurris, Franco Ackermans, Cyriel Tonnaer en past. Ed Smeets (november 08 - juni 09)
2. Bijscholingscursus post-HBO conservatorium-niveau voor scholaleid(st)ers gedurende 6 bijeenkomsten op
woensdagavond van 17.30 – 19.30 uur achter de O.L.Vrouwebasiliek te Maastricht op 10, 17 & 24 september en
1, 8 & 22 oktober 2008. Docenten: dr. Kurris, Franco Ackermans, prof. dr. Stefan Klöckner en Hans Leenders.
Informatie en aanmelding via de NSGV, nsgv@bisdom-roermond.nl of via pastoor Smeets.

Liturgische diensten in onze parochies
Op maandag, woensdag en vrijdag is er in Waubach om 17:45 uur gelegenheid samen de vespers te bidden en te zingen. Een
‘Klein Getijdenboek’ ligt voor u klaar. Aansluitend wordt het Allerheiligste uitgesteld ter aanbidding en om 18.30 uur de
rozenkrans gebeden. Biechtgelegenheid is er op zaterdag om 16:00 uur in de kerk, of volgens afspraak met de pastoor. Op
de eerste vrijdag van de maand wordt het aanbiddingsuur om 14:00 uur gehouden. Wekelijks wordt er ook een H. Mis
opgedragen ter ere van O.L. Vrouw van Lourdes en de H. Bernadette’ voor de pelgrims-intenties van de Lourdesbedevaarten.

Vrijdag
Waubach
Zaterdag
A’bosch

11 juli
19:00 uur
12 juli
18:00 uur

Zondag
13 juli

H. BENEDICTUS, ABT, PATROON VAN EUROPA
echtp. Laumen-Schmitz (st); Sjeng Roebroeks (verj);
Volkszang jrd. echtp. Hendriks-Vogt; May Meens; Ger Wijshijer; David Kraft (verj);
VIJFTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Js. 55 10-11 Het woord dat God tot ons spreekt heeft effect
De zaaier zaait en als het zaad in goede aarde valt, draagt het rijke vrucht

Waubach
Rimburg

08:30 uur
10:00 uur

Waubach

11:30 uur

Waubach
Maandag

14:30 uur
14 juli

Waubach

19:00 uur

Dinsdag
Woensdag

15 juli
16 juli

Waubach

19:00 uur

Gregoriaans vrede en meer rechtvaardigheid in de wereld; hen die offerden;
Gregoriaans jrd. oud. Paulssen-Meijers (st); Erich Wermelskirchen;
Par. Dameskoor Sjeng en Maria Thonon-de Kock; Marga Kölgens-Quaedvlieg; jrd. Maria
Dautzenberg-Römkens, Jozef Dautzenberg (st); Sjir Moonen (verj.) (st); Isabel Wilbers, Jo
De Bruijn (verj); Zef Gigase; jrd. Peter Steins; jrd. Anneke Bogman (st); jrd. oud. SmeetsEppels;jrd. Jos Brull (st); Frans en Maria Heidendael-Toenbreker en kinderen (st); Robert
en Annie Adams-Claus; Annie Franken-Renneberg (verj.); Nicolaas en Victorine SwelsenHorstermans (st); Mia Michorius-Plum;
H. Doopsel Rijan Konings, Maastrichterlaan en Abby van Dierendonck, Hovenstraat
H. CAMILLUS DE LELLIS, PRIESTER
Paula Urlings en fam; Cap Reulings; Lambertus C. Leemans, Mia Leemans-van Alst en Tiny
Leemans-Boymans en oud.; oud. Piet en Fien Houben-Weerts; overl. dochter & kleindochter
H. BONAVENTURA, BISSCHOP EN KERKLERAAR 10.00 uur H. Mis Heereveld
HEILIGE MAAGD MARIA VAN DE BERG KARMEL
oud. Boijmans-Simons en wederz. oud.; Martin en Maria Dortants-Jungen, dochter Mia en
schoonzoon Zef (st); Hubert Huntjens en Mia Huntjens-Simons; Wilie Ijzer;Hans Lenders en
overl. familieleden; overl. oud. Simons-Niehsen, kinderen en kleinkinderen;
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Vrijdag
Waubach
Zaterdag
A’bosch
Zondag
20 juli
Waubach
Rimburg
Waubach
Maandag
Waubach
Dinsdag
Woensdag
Waubach
Vrijdag
Waubach
Zaterdag
A’bosch
Zondag
27 juli
Waubach
Rimburg
Waubach
Maandag
Waubach
Dinsdag
Woensdag
Waubach
Vrijdag
Waubach
Waubach
Zaterdag
A’bosch
Zondag
3 aug
Waubach
Rimburg
Waubach
Maandag
Waubach

18 juli

H. ODILIA, MAAGD EN MARTELARES
Landgraafs Mannenkoor St. Joseph uit dankbaarheid bgv het 50-jarig huwelijksjubileum
18:00 uur van Hub Kösters en Lieny Janssen; oud. Boymans-Haenbeukers en zoon Harry (st); fam.
Leonard Wolters-Plum en kinderen (st); jrd. Elisabeth Römkens (st);
19 juli
Volkszang 1ste jrd. Joep van Dijk; Annemie Wolters; jrd. Anita Heinen-Rutten; t.e.v. O.L.
18:00 uur
Vrouw en de H. Bernadette (st); pastoor Joseph Kremer (st); jrd. Sjir Vaessen (st);
ZESTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Wijsh.12,13.16-19 In alle vrijheid kiest God voor zachtheid en goedheid. Dat is zijn macht
Mt.13,24-43 God heeft veel geduld met de mens. Zijn Rijk groeit onweerstaanbaar door
08:30 uur Gregoriaans Joseph Schnitseler en oud. Schnitseler-Brouns( st); hen die offerden;
Gregoriaans oud. Kaesler-Beckers (st); Trautje Logister-Ritzerfeld; oud. Schmitz-Hundt,
10:00 uur
zonen en schoonzonen; oud. Bastiaens-Pinckaers en overl. familie;
Volkszang jrd. Annie Külter-Gabric (st); jrd. oud. Houben-Theunissen (st); jrd. Lei Spiertz
11:30 uur (st); Roy Rutjens (verj.) Frits Scholtz; jrd. oud. Willems-Timpe; jrd. Arthur Willems;jrd.Han
Willems; Jup Willems en Regina Becker; jrd. Mia Konings-Thuis (st);Theo Wezendonk (verj)
21 juli
H. LAURENTIUS VAN BRINDISI, PRIESTER EN KERKLERAAR
Sjef en Tinie Haan-Lutgens, wederz. oud. (st); Paula Urlings & fam; Lambertus C. Leemans,
19:00 uur
Mia Leemans-van Alst en Tiny Leemans-Boymans en oud; Mia Steinen-Franken, kleinz. Guy
22 juli
H. MARIA MAGDALENA 10.00 uur H. Mis Heereveld
23 juli
H. BIRGITTA, KLOOSTERLINGE, PATRONES VAN EUROPA
Triena Rothkrantz (verj.), Joseph Rothkrantz, oud. Meulenberg-Gillissen en Johan en Thea
19:00 uur
Meulenberg (st); oud. Goebert-Scholle en grootoud. Scholle-Scholtes; André Römkens (st);
25 juli
H. JAKOBUS, APOSTEL
Anna Erdle-Dautzenberg (verj), Jozef Erdle, zoon Gerard; Martin en Maria Dortants-Jungen,
19:00 uur dochter Mia en schoonz. Zef; bewoners en overl. bew. flat Kerkstraat; Jacques en Elisabeth
Verstappen-Vreuls (st); Jacob en Anna Heinen-Hanssen (naamfeest) (st);
26 juli
HH. JOACHIM EN ANNA, OUD. VAN DE HEILIGE MAAGD MARIA
Volkszang 1ste jrd. Alois Theunissen, dochter Annie; Franz Klancnik, Rosa Kubic en Adolf
18:00 uur
(st); fam. Leonard Wolters-Plum en dochter Mia (st); Annie Wetzler (st); Ger Wijshijer;
ZEVENTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
1 Kon.3,5.7-12 Salomo vroeg voor zichzelf geen rijkdom of macht, maar een wijs inzicht
Mat.13,44-52 Het Rijk Gods gaat boven alles. Men moet er dus alles voor over hebben
08:30 uur Gregoriaans vrede in de wereld; roepingen;
10:00 uur Volkszang Anna en Catharina Douven (st); hen die offerden;
Volkszang zeswekendienst Beppie Heidstra; jrd. Sjef Reumkens; Jan Evertsen (st);echtp
11:30 uur Anny en Frans Milchers-Reumkens (st); jrd. oud. Plum-Heinen, dochter Mia (st); oud.
Herman en Lenie Ringens-Sniedt en schoonzoon Harrie Haan;
28 juli
jrd. Giel en Maria Triepels-Putmans; Paula Urlings en fam; Lambertus Cornelis Leemans,
19:00 uur
tevens echtgenotes Mia Leemans-van Alst en Tiny Leemans-Boymans en wederz. oud.;
29 juli
H. MARTA 10.00 uur H. Mis Heereveld
30 juli
H. PETRUS CHRYSOLOGUS, BISSCHOP EN KERKLERAAR
Hub Cox (verj.) (st); overledenen van de fam. Sluypers-Wienands (st); oud. Piet en Fien
19:00 uur
Houben-Weerts; overl. oud. Suylen-Simons, zoon Huub en schoondochter Marianne;
1 aug
H. ALFONSUS MARIA DE’ LIGUORI, BISSCHOP EN KERKLERAAR
14:30 uur Pl. Huwelijksmis Sendy Heinrichs en Kevin Kruyen
Kampmis Jong Nederland overl. leden Jong Nederland; Ed VanderBroeck; Co Wennekes;
Martin en Maria Dortants-Jungen, dochter Mia en schoonzoon Zef (st); oud. Defèsche19:00 uur
Rinkens en dochter Bertine (st); Anneke Bogman; overledenen van fam. Reinartz en fam.
Senden; Joep Franken; jrd. George Haan (st); Jack Heinen (verj.),tevens vader Matthieu;
2 aug
H. PETRUS JULIANUS EYMARD, PRIESTER
18:00 uur Volkszang Zef Vaessen; Wiel Cox; Lei Simons; Mia Regterschot-Cornips (verj.);
ACHTTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Jes.55,1-3 Komt naar het water, gij dorstigen. Neig uw oor naar Mij en luister, zegt de Heer
Mat.14,13-21 Vijfduizend mannen eten tot verzadiging toe van het brood dat Jezus reikt.
08:30 uur Gregoriaans echtp. Reumkens-Dortants (st); roepingen; hen die offerden;
Gregoriaans Christiaan Beckers en Maria Beckers-Klücken (st); jrd. Leo Wassen; Jan
10:00 uur
Janssen; Zef Spierts;
11:30 uur Volkszang Jo Meessen (verj.) (st); echtp. Sjef en Tinie Haan-Lutgens (st); Frits Scholtz;
4 aug
H. JOHANNES MARIA VIANNEY (PASTOOR VAN ARS), PRIESTER
Coen & Anni Boymans-Speetjens (st);Paula Urlings en fam; May Jeurissen; Theo Walravens
19:00 uur
(verj st); Lambertus C. Leemans, tevens echtgenotes Mia Leemans-van Alst en Tiny
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Leemans-Boymans en oud.; jrd. Gerda Haan-Mulders; oud. Logister-Windmuller (st);
Dinsdag
Woensdag

5 aug
6 aug

Waubach

19:00 uur

Vrijdag
Waubach
Zaterdag
A’bosch
Zondag
10 aug

8 aug
19:00 uur
9 aug
18:00 uur

Waubach
Rimburg

08:30 uur
10:00 uur

Waubach

11:30 uur

Maandag

11 aug

Waubach

19:00 uur

Dinsdag
Woensdag

12 aug
13 aug

Waubach

19:00 uur

Vrijdag

15 aug

15 aug.
Waerderkapel
19:00 uur

10.00 uur H. Mis Heereveld
GEDAANTEVERANDERING VAN DE HEER
Leny Scheeren-Janssen, dochters Jes en Rini; Sjef Reumkens, Herman Bemelmans; oud.
Piet en Fien Houben-Weerts;
H. DOMINICUS, PRIESTER
jrd. Jozef Gerards, tevens Lenie Gerards-Wintgens (st); jrd. Jup Erkens;
H. TERESIA BENEDICTA VAN HET KRUIS (EDITH STEIN), MAAGD EN MARTELARES
Volkszang Lei Jacobs (st); hen die offerden; weldoeners van onze parochies;
NEGENTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
1 Kon.19 Niet in de storm, niet in de aardbeving, niet in het vuur, maar in een bries is God
Mat.14,22-33 Wees gerust, Ik ben het, de Zoon van God, vrees de stormen niet, twijfel niet
Gregoriaans jrd. oud. Mertens-Vaessen (st); vrede in de wereld;
Gregoriaans Juup Logister; Erich Wermelskirchen;
Volkszang 1ste jrd. Marga Kölgens-Quaedvlieg; 1ste jrd. Nelly Damoiseaux-Boymans; Jan
Gerards; Rodney Odekerken (verj.); Isabel Wilbers; Robert en Annie Adams-Claus; jrd. Jo
Gerards (st); jrd. Hubertina Schroyen-Haan (st); oud. Plum-Heinen en dochter Mia (st); jrd.
oud. Hein en Annie Nievelstein-Steijns;
H. CLARA, MAAGD
Paula Urlings en overl. familie; Lambertus Cornelis Leemans, tevens echtgenotes Mia
Leemans-van Alst en Tiny Leemans-Boymans en wederz. oud.;
H. JOHANNA FRANCISCA DE CHANTAL, KLOOSTERLINGE 10.00 uur H. Mis Heereveld
HH. PONTIANUS, PAUS, EN HIPPOLYTUS, PRIESTER, MARTELAREN
oud. Boijmans-Simons en wederz. oud.; oud. Johan Römkens en Caroline Willems (st);
Maria Janssen-Abram (Bewonersver. An d’r Put);
HOOGFEEST VAN MARIA TENHEMELOPNEMING
Gregoriaans 1ste jrd. Hein Dreessen;Sjef Reumkens; Bertha Franken-Storms, oud. StormsVerstappen; Martin en Maria Dortants-Jungen, dochter Mia en schoonzoon Zef (st); Hubert
Huntjens en Mia Huntjens-Simons; Mia Hinskens-Pauli en wederz. familie; bewoners en
overl. bewoners flat Kerkstraat; echtp. Jacques en Elisabeth Verstappen-Vreuls (st); Gerard
en Trautje Schurer-Plum; Johan Haenraeths (st); Mia Michorius-Plum; jrd. Nöl Lutgens,
tevens Troutje Lutgens-Boymans (st); Zef Gigase;
H. ROCHUS
Volkszang Annemie Wolters; Z.E.H. Jac. Hutschemakers (st); oud. Gärtener-Wolters (st);
Ger Wijshijer; overl. fam. Rothkrans-Kemperdich (st); Gerard en Mathias Beisman (st); uit
dankbaarheid bgv het 50-jarig huwelijksjubileum van Annie Velraeds en Jozef Hansen,
tevens vr. overl. zoon Willy Hansen en overl. familieleden;

Zaterdag

16 aug

A’bosch

18:00 uur

Zondag

17 aug

TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

Waubach

08:30 uur

Rimburg

10:00 uur

Waubach

11:30 uur

Waubach
Waubach

14:30 uur
15:30 uur

Gregoriaans jrd. Lisa Gielen-Smeets; weldoeners van onze parochies;
Gregoriaans 1ste jrd. Maria Bastiaens-Philipps, tevens Balt Bastiaens; Liel Kaczmarek-Kluck
(st); Andreas en Hubertina Windmuller-Jansen en kinderen (st); oud. Lutgens-Windmuller
(st); oud. Verhaeg-van Oerle en zoon Jos (st);
ZV Vriendenkring St. Rochus zeswekend. Maria Janssen-Abram; zeswekend. Gerrie
Lutgens-Toussaint; echtp. Anny en Frans Milchers-Reumkens (st); Hub in ’t Zandt; uit
dankbaarheid bgv 50-jarig huwelijksjubileum; leden en overl. leden van de ZV Vriendenkring St. Rochus (st); jrd. oud. Jongen-Steens (st); oud. Sjef en Bertha Gerards-Goffin (st);
jrd. Chris Henraath en Chris van de Roer (st); oud. Maas-Lataster;Sjir Moonen;Frits Scholtz
H. Doopsel Nova Ernes, Kerkstraat en Jamie Lavinio, Esdoornstraat
H. Doopsel Justin en Jolijn Verjans, Namiddagse Driessen

Rouwverwerkingsbijeenkomsten…
…voor mensen die het intense gevoel kennen
een dierbare te moeten missen. De gesprekken
geven troost. Je bent niet alleen in je verdriet.
Het is een steun er samen openhartig over te
kunnen praten, met wederzijds begrip tussen
lotgenoten. Voor mij mogen die bijeenkomsten
periodiek zijn. Het geeft steun hoe andere
mensen met dit verlies leven en accepteren dat
ze alleen verder moeten ( een van de
deelnemers). Na Allerzielen start er wederom
een nieuwe groep. Info vindt u t.z.t. in dit blad.

Het volgend

^|Ü~xuÄxw}x

verschijnt op 15

augustus en wel voor de periode tot 12 september.
Misintenties kunt u inleveren tot uiterlijk
donderdag 7 augustus, liefst middels een briefje
in de brievenbus van de pastorie (Kerkberg 7) of
achter in de kerk van Rimburg.

Goede
vakantie!
vakantie!
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