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
Maria Tenhemelopneming 15
augustus 19.00 uur Waerderkapel

H. Bernadette
Abdissenbosch
H. Joseph
Waubach-Groenstraat
H. Drievuldigheid
Rimburg
H. Theresia & Don Bosco
Lauradorp
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De jaarcyclus van Maria’s feesten
15 aug. t/m 12 sept.
kent zijn seizoenen. Op 8 december
– Maria Onbevlekt Ontvangen - is
het winter: alles slaapt nog, maar de kiem van nieuw leven zit diep
in de aarde, zoals Maria in Anna’s schoot. Op 25 maart – Maria
Boodschap - is het al lente: dan daagt het heil na eeuwen
wachten. De Zon komt voorgoed op in Maria’s schoot. Op 31 mei
– Maria bezoekt haar nicht Elisabeth – breekt alles uit in bloei. En
op 15 augustus – Maria Tenhemelopneming - is het volle zomer
en de tijd om te oogsten: vruchten zijn er, overvloedig, voldragen,
kleurrijk, uitbundig, zowel buiten op het veld als in de kerk.
Daarom is het zo mooi 15 augustus te vieren in de buitenlucht in het veld
aan de Waerderkapel! Als je op die dag naar Maria kijkt zie je haar tweemaal: in
het klein en in het groot, dichtbij en veraf. Met andere woorden: je ziet op die dag
Maria en de Kerk, de mensheid. Maria’s Hemelvaart wil zeggen dat zij met ziel en
lichaam bij de Heer is: verrezen – helemaal – zoals haar Zoon. Zij deed Hem
geboren worden, week niet van zijn zijde, ook niet onder het kruis en geloofde in
zijn verrijzenis. Zij deelt dan ook volop in dat nieuwe leven van en bij de Heer.
Maar 15 augustus is meer! Wie naar Maria kijkt, ziet ook de hele
kerkgemeenschap. Haar voorrechten zijn onze vooruitzichten, haar vreugde
is onze hoop. Het wonder van haar tenhemelopneming is het geheim van onze
verlossing. Wij zijn erbij betrokken. Want wie is die vrouw die de bijbel iedere keer
bezingt? Ja, het oude volk. Ja, ook Maria. Maar ook de kerk! Maria en de kerk (wij)
vloeien in elkaar over. De kerk zingt over de hele wereld op deze dag in de
prefatie: ‘Op deze dag is de Maagd, de Moeder van God,
ten hemel opgenomen. Zij is het begin, het beeld van de
Kerk der voleinding. Zij houdt de hoop in ons levend en is
een troost voor het volk onderweg. Terecht hebt Gij haar
het bederf van de dood niet laten zien omdat zij op
wonderbare wijze de Moeder is geworden van uw Zoon,
de gever van alle leven.’ Laten we samen haar of eigenlijk
ons aller feest vieren op 15 augustus!

Is er nog plaats voor de Kerk van de toekomst?
Hans Geybels (37), theoloog en woordvoerder van Godfried kardinaal Danneels, is
overtuigd van wel. Voor de Kerk behoort ’onbevangenheid’ tot de belangrijkste
ervaringen van na de jaren zeventig van de vorige eeuw. Tijdens de socioculturele
revolutie die in de golden sixties tot een hoogtepunt komt, keren vele mensen de
Kerk de rug toe. De instelling wordt geïdentificeerd met autoritarisme, moreel
conservatisme en cultuurpessimisme. Gezien de sterke invloed die de Kerk in de
periode daarvoor op de samenleving had, zijn de reacties tegen de Kerk fel. Vanaf
dat ogenblik gaat het aantal praktiserende gelovigen elk jaar langzaam achteruit.
Evenwel, het aantal mensen dat een beroep blijft doen op de Kerk voor de
jaarlijkse hoogfeesten van Kerstmis en Pasen en om de belangrijke
momenten in het leven te vieren (doopsel, communie, huwelijk, overlijden) daalt
veel minder. Ook het aantal gelovigen dat op vrijblijvende basis
bedevaartplaatsen bezoekt, daalt veel minder sterk: ’God ja, Kerk neen!’
Bij de generatie van de jaren zeventig en duidelijker nog van de jaren tachtig is de
situatie anders. De hevige antireacties zijn haast volledig afwezig. Religie is aan
een revival toe. Wie eind jaren zestig het einde van het christendom voorspelde,
komt bedrogen uit. Maar, dit keer is niet de Kerk, maar God zelf het slachtoffer.
Het geloof van de kinderen van de babyboomers wordt omschreven als
’ietsisme’: mensen geloven in ‘n kracht, ‘n wezen, iets: ’God neen, religie ja!’
Voor de Kerk opent dat onverwachte perspectieven en uitdagingen. De grote
uitdaging voor de Kerk is onder meer dat ’ietsisme’. Slaagt de Kerk erin om het
ietsisme als voedingsbodem te gebruiken voor het christendom? Eenvoudig is dat
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Ouderavond E.H. Communie-Sjtee Uul
Catechese misdienaars (Valkenburg)
Bijbelavond - voor nieuwe deelnemers
Kinderkorendirigentendag Roermond
Paarden- & Koetsendefilé Rimburg
Bijeenkomst Rome-reiz igers 2008
Korenoverleg (19.00 uur)
Aanbidding Waubach (14.00 uur)
Kerkbestuurs vergadering
Bijbelavond (zie artikel verderop)
Schoolmis An d’r Put (9.00 uur)
Kruis verheffing (Kapel Groenstraat)
Monumentendag: kerk L’dorp/R’burg
Bedevaart Zonnebloem Kevelaer
Geen avondmis!
Bijeenkomst Lourdespelgrims
Feestweekend KF Eendracht Waubach
Fes tival Musica Sacra te Maastricht
Dekenale Vormelingen Startdag
H. Mis Rimburg pas om 11:00 uur
Catechese misdienaars
Openings viering 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
Bestuurs vergadering misdienaars
Bijbelavond
Studiedag Mus ica Gregoriana
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
Kerkbestuurs vergadering
Oudercatechese Communicanten
Aanbidding Waubach (14.00 uur)
H. Mis Waubach om 18.00 uur
Sint Maartensviering Rimburg 19.00 u
Korenavond Nieuwenhagen
Jubileum GKDon Bos co 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
Concert Landgr. Voc. Ens. te Waubach
Kerstconcert ZV Eendracht Rimburg
Boeteviering voor Kers tmis Waubach

niet, want het ietsisme is bij uitstek een postmoderne ’religie’: het
individu bepaalt zijn of haar eigen godsbeeld, beslist zelf over goed
en kwaad, voert zelfgeconstrueerde rituelen uit, enzovoort. Maar de
kansen voor evangelisatie zijn desalniettemin aanwezig. Er is over
het algemeen geen onvoorwaardelijk ‘njet’ meer terug te
vinden bij de jongere generatie. Er is eerder nieuwsgierigheid en
ontdekkingsdrang. De hamvraag voor de Kerk is hoe die mensen
warm gemaakt kunnen worden voor het evangelie?
De grootste troef van de Kerk van de toekomst is wellicht haar
visioen: terwijl het de maatschappij ontbreekt aan grote
projecten blijft de Kerk werken aan haar droom van het Rijk
Gods. Hoewel de kwantiteit van het aantal christengelovigen niet
meer is wat het geweest is, is het enthousiasme niet gedaald. Het
kleiner worden van de christelijke gemeenschap maakt dat die zich
meer en meer bewust wordt van haar identiteit en die
bewustwording maakt de Kerk op haar beurt een stuk
aantrekkelijker!

Oude tijden herleven
… in Rimburg op zondag 31
augustus 2008, want dan wordt
op de ‘Rimburgerhoeve’ en in de
dorpskern van Rimburg het
tweede Landgraafse ‘Tractorenen Koetsentreffen’ georganiseerd.
Na de tractoren van vorig jaar
zijn dit jaar de koetsen aan de
beurt. Dit is het resultaat van de
passie van Herman Dassen voor
paarden en die van Wim Logister
voor tractoren. Aangevuld met
Toos Dassen, Rob Hanssen en
Leo Lutgens ontstond zo de
groep, die zich tot doel gesteld
heeft er een jaarlijks terugkerend
evenement van te maken. Vanaf
11.00u is op de ‘Rimburgerhoeve’
te zien hoe de paarden worden
ingespannen
en
hoe
de
passagiers gekleed zijn in de stijl, behorende bij de tijd van
herkomst. Kinderen, bruidsparen, enz. zullen een mooie indruk
geven van het verleden. Aansluitend wordt er vertrokken naar de
Brockgank in Rimburg, waar men zich zal opstellen, om 12.00 uur
start dan de rondtocht. Via de Brugstraat en Rinckberg komt de
stoet in de Broekhuizenstraat. Ter hoogte van café Simons zal het
defilé afgenomen worden. Een deskundige spreker zal een
toelichting geven over de koetsen. Nadat vervolgens de paarden
traditioneel voorzien zijn van de bijbehorende rozet wordt de tocht
vervolgd om via de Kapelweien weer bij de kerk van Rimburg aan
te komen. Als de opstelling weer gereed is, zal de stoet de route
nogmaals afleggen, maar nu in draf, om te eindigen op de
‘Rimburgerhoeve’ van de familie Dassen. Het gehele defilé zal ca. 2
à 3 uur duren. De dorpskern van Rimburg zal dan ook tussen 12.00
uur en 15.00 uur voor alle verkeer gesloten zijn. Vanaf de
terugkomst op de ‘Rimburgerhoeve’ kunnen de bezoekers genieten
van diverse activiteiten: een messenslijper, mandenmaker,
tuigmaker, hoefsmid en andere oude ambachten zijn te
bewonderen. Natuurlijk staan ook de koetsen opgesteld. Er is een
drankbuffet, barbecue en – voor de kleinsten – een springkussen
aanwezig. Muziek wordt verzorgd door enkele accordeonspelers.
Vanaf 18.00 uur wordt het publiek vermaakt door DJ ‘Bram’. Om
22.00 uur zal het comité de dag sluiten. In het gratis
programmaboekje wordt een overzicht van de activiteiten gegeven
en zullen ook de sponsoren van de dag worden genoemd. Er wordt
geen entree gevraagd; een vrije gave is welkom. Mocht de dag
financieel goed verlopen, heeft de vriendengroep besloten de winst
aan de kerk van Rimburg te schenken. Succes aan de
organisatie en ‘n mooie dag toegewenst aan vele bezoekers!
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ebt u al eens gehoord van
‘piëteitstechniek’? Dat hoort thuis in
de categorie ‘schwere Wörter’ en wil
voer zijn voor de scrabbelaars, maar
wat een woord! Het stond op een
catalogus die in de bus viel voor het
kerkhof. Het bedrijf in kwestie met
als ondertitel ‘piëteitstechniek’ levert
allerhande
toestellen
om
het
begraven zo piëteitsvol mogelijk te
laten plaatsvinden. Zo zijn er
constructies waardoor de familie zelf
de kist kan laten zakken, halfautomatisch. Horten en stoten met
touwen op poreuze kerkhofgrond
hoeft dan niet meer. Is daarmee
meteen ook ouderwets. Door een
mechanische installatie kan iemand
van de familie met een klein radertje
de kist bij wijze van spreken met één
vinger laten zakken. Er zit ook een
beveiliging op om te voorkomen dat
deze of gene van de spelende
kleinkinderen niet in een onbewaakt
moment
opa
ook
weer
kan
opdraaien. Natuurlijk is het goed dat
dit soort toestellen (of ‘toestanden’)
er
zijn,
maar
om
dat
nou
‘piëteitstechniek’
te
noemen…
rouwens, de leverancier zelf drukt
vet een citaat van Charles Darwin op
z’n catalogus wat met z’n eigen
ondertitel vloekt: ‘Its is not the
strongest that survives, but the one
most responsive to change’. Zoiets
zeg je toch niet aan het graf van een
overledene: dat is geen piëteit, dat is
gewoon een trap na!
enzelfde creativiteit wordt ook in
de krant aan de dag gelegd. Sinds
die op tabloidformaat verschijnt,
springen de rouwadvertenties flink in
het oog. Maar er staat me
tegenwoordig toch ook wat bij elkaar
in die annonces! Groot mag de
creativiteit genoemd worden van de
uitvaartondernemers
om
alle
hedendaagse gezinssamenstellingen
in één kolom onder te brengen in
dikke, dunne, cursieve, grote en
kleine dan wel inspringende druk.
Maar let op dat je de kleinkinderen
(al dan niet geboren) niet verward
met de hond of poes, die eveneens
blijkbaar langs de weg van de krant
medeleven wil betuigen. Een hartje is
doorgaans een telg op komst, maar let op! – met al die pootjes: met vijf
teentjes is het een kindje, met vier
de hond of de poes. Zou Fikkie weten
hoeveel brokjes hem een regel in de
krant kost? Dan zou hij misschien
langs andere wegen uiting geven aan
zijn verdriet…

og zoiets: Soms regent het. Ook
tijdens uitvaarten. Dan krijg je af en
toe een seintje van deze of gene of
de gang naar het kerkhof wel of niet
doorgang kan vinden. Maar het kan
best zijn dat de een ja knikt en een
ander nee: het ja is van ‘ja, het
regent flink’ maar kan ook zijn ‘ja,
we kunnen gaan, het regent niet
meer’ en nee kan zijn ‘nee, we
kunnen niet naar het kerkhof door
dat weer’ of ‘nee, het regent niet
meer’. Per saldo weet je dan
eigenlijk nog niks.
n Elsevier werd laatst volmondig
onderstreept: ‘Alleen al vanwege de
uitvaart zou je katholiek willen
worden. Met enige jaloezie kijken
nogal wat buitenstaanders naar de
schoonheid van de plechtigheid
waarmee roomsen afscheid nemen
van hun dierbaren. Gregoriaans,
wierook, imponerende gewaden,
rituelen en dat allemaal in een
doorgaans oude en sfeervolle kerk’.
e kunt het natuurlijk niet allemaal
één op één vergelijken, maar dat ze
in andere delen van Europa veel
serieuzer omgaan met de Initiatiesacramenten van Eerste Heilige
Communie en Vormsel, mag ons
aan het denken zetten. Zo kwam er
dezer weken de vraag of de pastoor
een stempel wilde zetten in het
kerkboekje
van een Hongaars
jongetje hier op vakantie dat aldaar
dit jaar de Communie hoopt te
mogen doen. Hoopt te mogen doen,
want dat gaat allemaal zomaar niet!
Je moet eerst goede rapportcijfers
halen voor de catecheseles, de
bijbehorende pittige examens, inzet
en betrokkenheid bij de parochie.
Zondags kerkbezoek en deelname
aan het verdere Sacramentele leven
van de kerk (Boete en Verzoening)
is een vereiste-zonder-welke-niet,
waarop ook de zondagen in de
zomervakantie geen uitzondering
vormen. En ook
ouders zijn
gehouden aan een voorbereiding:
maandelijks catechese, verplicht.
Thema’s worden geput uit de
actualiteit: hoe geloof en leven anno
2008
met
elkaar
naar
best
vermogen in overeenstemming te
brengen. Het hele ‘traject’ wordt
begeleid door wat bij ons peetouder
heet (iemand vanuit de geloofsgemeenschap die de kinderen helpt
een goede weg te vinden). En dan
nog heet het ‘hoopt te mogen doen’,
want alleen als alles in orde is en de
priesters de indruk hebben dat

communicant en ouders er ook
echt achter staan, mogen ze op
een aangegeven zondag voor het
eerst communiceren. Vanuit de
Nederlandse
kerken
gezinssituatie kijken wij raar op.
Ons Nederlands belerend vingertje
dreigt dan al gauw weer de lucht in
te gaan. Maar vanuit de kerk
wereldwijd gezien kijkt men heel
raar naar ons bekrompen landje
waar alles moet kunnen, zelfs met
het Allerheiligste.
én Nederlander: een theoloog.
‘
Twee Nederlanders: een kerk.
Drie:
een kerkscheuring’. De
pastoor werd aan het einde van de
vormselviering vergeleken met de
bondscoach (Nederland zat toen
nog in het EK!), maar als dat
ergens klopt dan is het wel op het
vlak
van
de
adviseurs:
de
bondscoach heeft er evenveel als
dat er Nederlanders zijn en de
pastoor evenveel als parochianen.
Tja, niet naar alles kan geluisterd
worden! En mensen met kritiek
moeten zelf ook kritiek kunnen
verdragen. En eerlijk onder ons
gezegd
en
gezwegen:
tegen
sommigen zou je vanuit de grond
van je hart kunnen verzuchten:
‘Man, zet eens ‘n andere plaat op’.
emand beklaagde zich dat zijn
tandarts zo duur was geworden. Hij
had een tand laten ‘plomberen’. De
tandarts had er zich een paar
honderd euro voor geteld. Maar ja,
als je het zo noemt – plomberen –
dan mag het toch ook wat meer
kosten dan bij gewoon ‘vullen’. Het
kost wat, maar dan mag je er ook
overal voor uitkomen dat je over
een geplombeerde tand beschikt.
emand anders vroeg al hoe het
naar aanleiding van het rookverbod
in de horeca nu dan gesteld is met
het wieroken in de kerk. Maar ja,
het ziet toch niet uit als de pastoor
tijdens de Mis in een uur tijd drie
keer naar buiten moet om te
roken?
eze rubriek is en blijft bedoeld
om met een glimlach en een
knipoog te lezen. Namen staan er
zelden in en nooit is er iets bedoeld
om mensen te beledigen. Veel
meer is het een ‘uit het leven
gegrepen’, waardoor blijkt dat we
een levendige kerkgemeenschap
zijn waar van alles en nog wat zich
afspeelt. Het geeft toch ergens aan
dat we ons mogen verheugen over

een levende parochiegemeenschap,
waar ook hartelijk gelachen kan
worden! En… het blijkt dat de
Kirkeklatsch de leesbaarheid van het
blad aardig heeft verhoogd! Er wordt
over gepraat, waarbij de pastoor
stiekem hoopt dat als ze het dan
toch over het Kirkebledje hebben,
dat ze dan ook eens over de andere
artikelen ‘klatschen’.
en jarenlange trouw vrijwilligster
van een van de parochies moest
gezien haar leeftijd stoppen met haar
vrijwilligerswerk. Er was haar gezegd
dat pastoor en secretaris graag een
keer op bezoek zouden komen om
haar
te
bedanken
voor
haar
jarenlange trouwe dienst. Maar… ze
had haar werk destijds op zich
genomen in de geest van haar

ouders en het als haar taak voor
God, kerk en gemeenschap gezien.
Enige vorm van dankbetuiging wilde
ze per sé niet. Integendeel, bij haar
afscheid heeft ze nog een flinke
envelop achtergelaten voor de kerk!
Heel veel dank daarvoor en voor alle
trouwe werk in al die jaren! Het
getuigt van grote oprechtheid zo
met deze zaken om te gaan.
Overigens zullen we de inhoud van
deze envelop gebruiken voor het
aanbrengen van gedachteniskruisjes
voor overledenen achter in de kerk
van Waubach.
e flat aan de Kerkstraat heeft
sinds de (mooie) renovatie een
nieuwe naam gekregen: ‘An de
Meswegh’. Klopt, zo heette die
straat vroeger. Nu die naam zo

groot op de gevel prijkt mag
menigeen zich inderdaad weer
eens realiseren waarom die weg er
vroeger ook al weer ooit getrokken
is…
ven leek het in de krant op een
serieus artikel over de in Kerkrade
opgedoken Pius X Broederschap,
maar uit het gesprek met de koster
in Landgraaf Actueel van deze
week bleek duidelijk dat die indruk
verkeerd was. Wie heeft er nou
nergens
verstand
van:
de
journalist of de koster? In ieder
geval minstens één van de twee.

Bezoekje ‘De Kluis’ te Valkenburg voor kinderen
Woensdag 27 augustus willen we samen met de catechesegroep van de misdienaars een bezoekje brengen aan
de eeuwenoude kluizenaarswoning in Valkenburg (14.00 - 16.00 uur). Vergeet niet om een paar goede
wandelschoenen aan te trekken. En mocht het regenen vergeet je ‘pluutje’ niet. Lijkt het je leuk en wil je mee?
Meld je dan aan bij Peggy van der Wouw, Groenstraat-Oost 184 (5322181) of Linda Dietzenbacher, Olmenstraat
62 (5318051).
Datum
Kerk
Bijeenkomst

Gedoopt

13-07: Ryan Konings, Maastrichterlaan
13-07: Abby van Dierendonck, Hovenstraat

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). Als we zo naar je kijken, beseffen we goed dat we
jou gekregen hebben, ontvangen uit Gods hand. Je bent niet ons
maar zijn eigendom… zijn liefdepand. Een kostbaar kleinood gaf U
ons. God, wat is uw goedheid groot. U gaf ons dit mensenkind en
vertrouwt het aan ons toe. Ademloos stil kijken we naar dit jonge
leven. Wij vragen U, Heer, begeleid ons kindje met uw zegen…

Overleden
22-07: Bertha Huijts-van der Broeck, Heereveld, 84 jaar
22-07: Leo Erkens, Heereveldje, 75 jaar
04-08: Hubert Willems, Veeweg, 73 jaar
07-08: Netta Schurer-Vrolijk, Heereveld, 96 jaar
09-08: Ria Dalu-Klaassen, Brugstraat, 74 jaar
God, Gij zijt van alle tijden, maar wij mensen, wij gaan voorbij.
Broos en breekbaar zijn wij en als ons aardse leven is beëindigd,
rest ons nog enkel toekomst bij U. Daarom bidden wij tot U
omwille van hen die hun leven hebben voltooid. U dankend voor
de liefde en de trouw die wij van hen kennen, vragen wij U:
bewaar hen in uw hart. Wees licht en vrede voor hen en haal hen
uit onze tijd naar de toekomst die van U is.

5 okt.
19 okt.
23 nov.

A’bosch
Waubach
R’burg/A’bosch

Di. 30 sept.
Di. 30 sept.
Wo. 5 nov.

30 nov.
14 dec.

Waubach
Waubach

Wo. 5 nov.
Wo. 5 nov.

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 bijbel-avonden 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

Huwelijken 2008

Broeder Jan Wessels…

22-08 Nieuwenhagen John Kockelkoren & Angel Boessen, R.
Fischerstraat. 29-08 Waubach Chrêtiên Vroomen & Eveline Rieger,
Rechtstraat. 29-08 Schaesberg John Prikken & Miranda vd Berg,
Europaweg. 30-08 Waubach Richard Visser & Peggy Hubbers, Kantstr.
18-10 Waubach Robert Frehen & Eveline Cortenraad, Hulsberg.

…bij velen (na 18 jaar verblijf in Lauradorp en
Abdissenbosch) bekend als de laatste uit onze
regio vertrekkende Salesiaan, herdenkt op 16
augustus a.s. zijn 50-jarig professiefeest. Het
wordt gevierd op 14 september om 11.00 u. in
de O.L.Vrouwekerk te Hengelo. Het adres van
broeder Jan is: Haverzatenlaan 3-25, 7557 VW
Hengelo, 074-2506512. Broeder Jan, vanaf
deze kant onze welgemeende felicitaties!
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Rouwverwerkingsbijeenkomst
‘Als we bij elkaar komen dan hebben we iets gemeenschappelijks.
We delen ervaringen met mensen die hetzelfde hebben
meegemaakt. Stuk voor stuk hebben we een dierbare verloren. Wij
missen de ander, die ons ontvallen is en voelen ons veilig binnen
de groep om ons verhaal te doen en daarbij doet het er niet toe
hoe lang het geleden is. Ieder verhaal staat op zich, maar is heel
herkenbaar en dat geeft iets van ‘ik sta in dit leed niet alleen’. Vast
onderdeel van de cursus was elke bijeenkomst een gedicht,
waaruit elke cursist een regel koos die het meest aansprak en die
hij of zij toelichtte. Zo kwam iedereen aan de beurt. De
bijeenkomsten waren mij fijn om te doen en voorzag in mijn
behoefte’. Marianne.

Cursus rouwbegeleiding
Vanuit de parochies wordt momenteel de nodige aandacht en zorg
besteed aan rouwende mensen. Werk dat veelal door vrijwilligers
gedaan wordt. Vandaar dat in de parochies van Parkstad een
cursus voor rouwbegeleiders georganiseerd wordt. Voelt u zich
aangesproken en denkt u dat is wel iets voor mij, dan bent u van
harte uitgenodigd. De cursus omvat 8 donderdagavonden, te
beginnen op 25 september, in het parochiecentrum te
Nieuwenhagerheide. U kunt zich aanmelden via uw pastoor.
H.Vossen Stafmedewerker Dienst Kerk & Samenleving van het
bisdom (Op de pastorie kunt u ook terecht voor een folder)

Jongeren terug uit
Sydney na geslaagde
Wereldjongerendagen
‘Onze grootste uitdaging is niet
de logistieke beweging van zo’n
grote groep, maar de spirituele
beweging: in geseculariseerde
landen
zoals
Australië
en
Nederland is het vaak moeilijk in
contact te komen met jongeren.
Nu kunnen we hen laten zien dat de armen van de kerk wijd voor
hen open staan en dat Christus de Heer deel wil uitmaken van
hun leven. Dat is ons doel!’ zei de verantwoordelijke bisschop in
Australië vlak voor het begin van de WJD. Ook uit ons eigen
midden is er een aardige delegatie naar toe geweest. Jill Hanssen
schreef onderstaand mooi verslag:
‘Een paar weken geleden zijn we met een groep van 14 jongeren,
diaken Kessels, de zusters Santa en Golgota en Pater Victor naar
Australië gereisd, naar de WereldJongerenDagen in Sydney.
Voordat de WJD echt begonnen, was er eerst een voorprogramma
van 4 dagen en dat was voor ons in Canberra. Hier hebben we
kennis gemaakt met de Australiërs en ook een Philipijnse groep en
hun manier van de mis vieren. Tegen het einde van het
voorprogramma was er een dag voor alle jongeren in de buurt van
Canberra en Goldburn. Er waren verschillende jongerengroepen uit
Australië aanwezig die uitleg gaven over het ontstaan van de
groep en er waren ook verschillende bands. Aan het einde van de
dag was er een Mis met de bisshop. De reis ging verder naar
Sydney. Hier vond het hoofdprogramma plaats. Alle jongeren die
van over de hele wereld waren gekomen verbleven hier dan ook.
Je zag overal groepen met de vlag van hun land door de straten
lopen. De eerste gezamenlijke Mis met alle jongeren in Sydney
was op Barangaroo, samen met alle bisschoppen en de
aartsbisschop van Australië. Ik heb nog nooit zoveel vlaggen uit
zoveel verschillende landen bij elkaar gezien. Gewoon fantastisch
dat je samen met mensen uit Amerika maar ook uit Irak de Mis
hebt gevierd! Natuurlijk waren we ook aanwezig bij de aankomst
van de Paus. Dat was echt geweldig, we stonden helemaal
vooraan! De lezing van de Paus na zijn aankomst ging erom
waarom de WJD voor de jongeren zo belangrijk zijn en over de

Heilige Geest. Het thema tijdens de WJD was
namelijk: 'You will receive power when the
Holy Spirit has come upon you, to be my
witnesses.'
Samen met de andere Nederlandse jongeren
hebben we ook catechese gehad van bisschop
Van den Hende en hulpbisschop De Jong. Het
ging over de Hoop die centraal staat in het
geloof en over het Vertrouwen dat je in het
geloof moet hebben. Dit was een goeie les om
nog eens na te denken over waar je nou
precies in gelooft. De laatste 2 dagen vonden
plaats op de Racecourse, dit is een enorme
paardenrenbaan waar alle jongeren geslapen
hebben. Hier hebben we de aanbidding gehad,
geslapen en de afsluitingsmis op zondag. De
tocht ernaar toe was alleen al indrukwekkend.
Zoveel mensen uit zo veel verschillende
landen, maar ook veel groepen die liepen te
zingen en muziekinstrumenten meenamen.
De aanbidding was heel indrukwekkend.
De sfeer was natuurlijk al super: het was
donker
en iedereen had
een kaarsje
aangestoken. Maar als dan 350.000 mensen en
de leider van een wereldgodsdienst knielen
voor het Allerheiligste, dan weet je zeker dat
je niet in ‘zomaar iets’ gelooft. De volgende
ochtend was de afsluitingsmis. In de preek
benadrukte de Paus nog eens hoe belangrijk
de Heilige Geest voor ons is, waar we hem aan
kunnen herkennen, wat hij voor ons kan doen
en dat we ons voor hem moeten openstellen.
Deze WJD hebben we heel veel geleerd en is,
denk ik, iedereen wel gegroeid in zijn geloof in
God. We hebben door de lezingen en catechese
vaak de kans gekregen om nog eens na te
denken over ons geloof: wat betekent het voor
jou, wat doe jij ermee in het dagelijks leven,
enzovoort. Door de WJD weet je in ieder geval
zeker dat je niet de enige op de wereld bent
die gelooft in God en het is super om dan
samen met al die jongeren te zingen,
dansen, lachen en het geloof te delen!’

Bedevaarten in ‘08 en ‘09
De Gezinsbedevaart naar Lourdes in de
herfstvakantie staat stilaan voor de deur. Voor
de ouders wordt er een avond met een
bezinnend
karakter
gehouden
op
18
september. Die avond is ook toegankelijk
voor alle anderen die interesse hebben in
het verhaal van Lourdes (20.00 uur Hoeve
Kallen). Ook in ’09 organiseert de OLB weer
Lourdesreizen (www.lourdesbedevaarten.nl).
Voor jongeren staat er een pelgrimsreis naar
Israël in de zomervakantie. Vanuit de eigen
parochie wordt er ook in ‘09 weer een
Romereis gehouden: in de herfstvakantie (2631 oktober 2009. Kosten plusminus €550).
Info en aanmelding bij past. Smeets.
Daarnaast biedt S&S Reizen een 11-daagse
vliegreis aan naar Israël: 16/03 t/m 26/03;
reissom: € 1550,-. Info: www.sens-reizen.nl

Cursussen gregoriaans
Voor alle informatie verwijzen we u graag
naar het vorige parochieblad of het
bisdom: www.nsgvroermond.nl !
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Sponsorfietstocht
tbv het werk van
Pater Jacq Maas.
Giro 8485088

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).

Pater Maas
vertoont op dinsdag 9
september om 21.30 uur
(na de repetitie van L.M.K. Sint Jozef) in M.F.C. ‘An d’r Put’ een DVD
over zijn werk. Iedereen is van harte uitgenodigd!

Eerste heilige Communie ‘08
Nu het nieuwe schooljaar weer begonnen is kan er ook weer gestart
worden met de voorbereidingen van de E.H. Communie ‘09. De data
waren al bekend: Hemelvaartsdag 21 mei Abdissenbosch en
Lauradorp en op de zondag na Pinksteren (7 juni) Waubach.
De eerste ouderavond voor alle ouders van de verschillende
scholen is inmiddels ook gepland: op dinsdag 26 augustus om 20.00 uur in
‘D’r Sjtee Uul’ te Lauradorp. Via de school ontvangen ouders en kinderen alle informatie. De maandelijkse
oudercatechese vindt ook dit jaar weer plaats op de eerste donderdag van de maand vanaf oktober.

Miva-collecte 23 & 24 augustus & collecte Zonnebloem 6 & 7 september
Eind augustus vindt in de kerken traditiegetrouw de collecte voor MIVA plaats. De MIVA (MIssie
Verkeersmiddelen Aktie) werd in 1935 opgericht met als doel om missionarissen te voorzien van transport zodat
ze pioniersarbeid kunnen verrichten op terrein van kerkopbouw, onderwijs en gezondheidszorg. Bgv de
Nationale Ziekendag wordt zoals gebruikelijk na elke H. Mis een deurcollecte
gehouden voor de Zonnebloem Ubach over Worms. Warm aanbevolen!

Stagiair van Rolduc: Patrick Lipsch
De rector van het grootseminarie heeft wederom gevraagd of een student uit het laatste
jaar voor de diakenwijding in de parochies van ons cluster gedurende het nieuwe
studiejaar zijn parochie-stage alhier mag verrichten. Natuurlijk geven we er graag
gehoor aan. Het betreft Patrick Lipsch (32 jaar) uit Heerlen. Op de site van het
Grootseminarie schrijft hij: ‘Ik had een goede baan als kwaliteitsmedewerker in het
ziekenhuis in Heerlen. Goed salaris, leuke collega’s. En toch vroeg ik me af of ik wel
gelukkig was. Ik ben toen diep gaan nadenken over wat ik met mijn leven aanwilde.
Tijdens de Wereldjongerendagen in Rome in 2000 is het idee om priester te worden
gaan leven. In het begin heb ik heel sterk getwijfeld, maar intussen merk ik dat je als
priester iets kunt betekenen voor mensen en dat je daar zelf ook gelukkig van wordt. Als
priester ben je bezig met dingen die ertoe doen. Mijn collega’s in het ziekenhuis
stonden er wel even van te kijken, maar reageerden heel erg positief. Ik heb nog steeds een goed contact met
ze. De priesteropleiding is interessant, maar eerlijk gezegd zie ik de stageperiodes wel als een welkome
afwisseling’. We heten hem hartelijk welkom en wensen hem veel succes in zijn laatste jaar!

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 Allerheiligs te 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 aanbiddings uur 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

15 aug

Waerderkap

19:00 uur

Zaterdag

16 aug

A’bosch

18:00 uur

Zondag
17 aug
Waubach

08:30 uur

Rimburg

10:00 uur

HOOGFEEST VAN MARIA TENHEMELOPNEMING
Gregoriaans 1ste jrd. Hein Dreessen; jrd. Nöl Lutgens, en Troutje Lutgens-Boymans (st);
Bertha Franken-Storms en oud. Storms-Verstappen; Martin en Maria Dortants-Jungen,
dochter Mia en schoonzoon Zef (st); Hubert en Mia Huntjens-Simons; Mia Hinskens-Pauli en
wederz. fam.; bewoners en overl. bewoners flat Kerkstraat; Zef Gigase; echtp. Jacques en
Elisabeth Verstappen-Vreuls (st); Gerard en Trautje Schurer-Plum; Sjef Reumkens; Johan
Haenraeths (st); Mia Michorius-Plum; weldoeners van deze kapel; een bijzondere intentie;
H. ROCHUS
Volkszang Annemie Wolters; Z.E.H. Jac. Hutschemakers (st); overl. oud. Gärtener-Wolters
(st); Ger Wijshijer; overl. fam. Rothkrans-Kemperdich (st); Gerard en Mathias Beisman
(st); uit dankbaarheid bgv 50-jarig huwelijksjubileum van Annie Velraeds en Jozef Hansen,
tevens overl. zoon Willy Hansen en overl. fam.; oud. Sjef en Bertha Gerards-Goffin (st);
TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
Jes.56
Vreemdelingen mogen thuis zijn op de heilige berg van God
Mat.15,21-28
Een niet-joodse vrouw wendt zich met groot geloof tot Jezus en bidt om
genezing van haar dochtertje
Gregoriaans jrd. Lisa Gielen-Smeets; weldoeners van onze parochies;
Gregoriaans 1ste jrd. Maria Bastiaens-Philipps, tevens Balt Bastiaens; Andreas en
Hubertina Windmuller-Jansen en kinderen (st); oud. Lutgens-Windmuller (st); oud.
Verhaeg-van Oerle en zoon Jos (st); Liel Kaczmarek-Kluck (st); Mien Kaufholz-Hanssen;

Waubach

11:30 uur

Waubach
Waubach
Maandag

14:30 uur
15:30 uur
18 aug

Waubach

19:00 uur

Dinsdag

19 aug

Woensdag

20 aug

Waubach

19:00 uur

Vrijdag
Waubach
Zaterdag

22 aug
19:00 uur
23 aug

A’bosch

18:00 uur

Zondag
24 aug
Waubach

08:30 uur

Rimburg

10:00 uur

Waubach

11:30 uur

Maandag

25 aug

Waubach

19:00 uur

Dinsdag
Woensdag
Waubach
Vrijdag
Waubach
Waubach
Zaterdag
Waubach

26 aug
27 aug
19:00 uur
29 aug
13:30 uur
19:00 uur
30 aug
14:00 uur

A’bosch

18:00 uur

Zondag
31 aug
Waubach
Rimburg
Waubach
Maandag

08:30 uur
10:00 uur
11:30 uur
1 sept

Waubach

19:00 uur

Dinsdag
Woensdag

2 sept
3 sept

Waubach

19:00 uur

Zangver. Vriendenkring St. Rochus zeswekend. Maria Janssen-Abram; zeswekend.
Gerrie Lutgens-Toussaint; Frits Scholtz; echtpaar Anny en Frans Milchers-Reumkens (st);
Hub in ’t Zandt; jrd. oud. Jongen-Steens (st); jrd. Chris Henraath en Chris van de Roer
(st); oud. Maas-Lataster; Sjir Moonen; jrd. echtp. Reuvers-Rinkens (st); jrd. Lou Reuvers;
jrd. overl. oud. Potten-Petri; Annie Videler-Potten; overl. oud. Van den Bronk-Michielse;
overl. fam. Renckens-Heunen; Tilla Renckens; jrd. Rika Langius-Kiehlmann, tevens
schoonmoeder Tina Langius-Ackermann (verj.); leden en overl. leden Zangvereniging
Vriendenkring St. Rochus (st); uit dankbaarheid bgv een 50-jarig huwelijksjubileum;
H. Doopsel Nova Ernes, Kerkstraat
H. Doopsel Justin en Jolijn Verjans, Namiddagse Driessen
H. HELENA
Paula Urlings en overl. familie; Lei Spiertz; Lambertus Cornelis Leemans, tevens
echtgenotes Mia Leemans-van Alst en Tiny Leemans-Boymans en wederz. oud.; jrd. oud.
Casper Hennus-Schrijvers en dochter Elisabeth (st);
H. JOHANNES EUDES, PRIESTER 10.00 uur H. Mis Heereveld
H. BERNARDUS, ABT EN KERKLERAAR
Sjef en Tinie Haan-Lutgens en wederz. oud. (st); oud. Piet en Fien Houben-Weerts; Wilie
Ijzer; oud. Goebert-Scholle; een bijzondere intentie (V); vr. Martha Meijvis-Treep;
H. MAAGD MARIA, KONINGIN
Sibilla Speth-Eppels (verj st); Martin en Maria Dortants-Jungen, dochter Mia & schoonz. Zef
H. ROSA VAN LIMA, MAAGD
Volkszang zeswekendienst Jan Szablewski; oud. Portz-Weijers (st); jrd. oud. Brand-Dejalle
(st); jrd. oud. Joseph en Maria Plum-Beumers (st); Maria van den Dikkenberg-Frijns (verj.),
tevens Wim van den Dikkenberg; Gerda Drabbe-Speth; Frits Berkers;
EEN-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
Jes.22 Sebna staat model voor een goddeloze wereld. Vloek en zegen, heil en onheil
Mat.16,13-20 Petrus als volgeling, die belijdt wie Jezus is: de Zoon van de Levende God
Gregoriaans jrd. Zef Hamers, tevens Mia Hamers-Dortants;
Gregoriaans Stephy Samulski-Houben; Frans Dohmen en Lies Janssen; Lou en Wil PetersToussaint
Par. Dameskoor zeswekendienst Heinz Beckers; Jan Evertsen; Johanna Simons-Janssen;
Heinz ter Haar (verj.) (st); Jo en Annie Franssen-Janssen; Karel Lindelauff (verj.); Nettie
van Dijk-Akse; oud. Sjaak Jongen en Lena Winteraeken; oud. Hub en Christientje EngelenLogister, tevens zoon Sjef;
H. LODEWIJK
Paula Urlings en overl. fam; Lambertus Cornelis Leemans, echtgenotes Mia Leemans-van
Alst en Tiny Leemans-Boymans en wederz. oud.; overl. oud. Adams-Schuncken;
10.00 uur H. Mis Heereveld
H. MONICA
oud. Johan Milchers-Vreuls (st); hen die offerden;
MARTELDOOD VAN DE H. JOHANNES DE DOPER
Pl. Huwelijksmis vr. Eveline Rieger en Chrêtiên Vroomen
oud. Plantaz-Wouters; roepingen;
Pl. Huwelijksmis vr. Peggy Hubbbers en Richard Visser
The Young Singers Henk Boon (verj.) (st); May Meens; Ger Wijshijer; jrd. Gerda LenzenEggen; jrd. Ria Zagar; Mia Bentz-Mroz; jrd. oud. Unger-Remmen (st);
TWEE-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
Jer.20,7-9 Twijfel en angst grijpen de profeet aan. Die wendt zich daarop tot God
Mat.16,21-27 Was Petrus eerst nog de rots om op te bouwen, hier wijst de Heer hem terug
Gregoriaans vrede in de wereld; weldoeners van onze parochies;
Volkszang oud. Reinartz-Hermans en kinderen (st); hen die offerden;
Volkszang jrd. Herman Lentz (st); Frits Scholtz;
oud. Coen en Anni Boymans-Speetjens (st); Paula Urlings en overl. fam.; May Jeurissen;
Lambertus Cornelis Leemans, echtg. Mia Leemans-van Alst en Tiny Leemans-Boymans en
wederz. oud.; jrd. oud. Martin Plum en Josepha Hanssen; overl. oud. Adams-Schuncken
10.00 uur H. Mis Heereveld
VERJAARDAG VAN DE WIJDING VAN DE KATHEDRAAL
bewoners en overl. bewoners flat Kerkstraat; oud. Piet en Fien Houben-Weerts; Cap
Reulings (verj.) (st);
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Vrijdag
Waubach

5 sept
14-15 uur

Waubach

19:00 uur

Zaterdag

6 sept

A’bosch

18:00 uur

Zondag
7 sept

Z. TERESA VAN CALCUTTA, MAAGD
Uitstelling van het H. Sacrament, aanbidding, rozenkrans en vespers
Martin en Maria Dortants-Jungen, dochter Mia en en schoonzoon Zef (st); oud. DefèscheRinkens en dochter Bertine (st); Anneke Bogman; oud. Pauly-Theves; overledenen van de
fam. Reinartz en fam. Senden; Jan de Bruijn en zoon Ger;
Gemengd Koor Don Bosco echtpaar Schnitzeler-Meens en fam. Dortants-Meens (st); Zef
Vaessen; Wiel Cox; Jan Boers (verj.) (st); Joseph en Hubertina Roex (st); Lei Simons; jrd.
Jos Aretz; Mathieu Eggen (verj.); jrd. Ger Wijshijer, tevens Ronnie en Wielie;
DRIE-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
Ez.33,7-9 De profeet moet spreken tot het volk: in Gods Naam
Mat.18,15-20 Wanneer wij elkaar steunen in geloof en bidden om Gods Rijk is de Heer erbij
Gregoriaans echtpaar Reumkens-Dortants (st); jrd. Matthias Plum (st);

Waubach

08:30 uur

Rimburg

10:00 uur

Waubach

11:30 uur

Waubach
Waubach

14:30 uur
15:30 uur

Maandag

8 sept

Waubach

19:00 uur

Dinsdag
Woensdag

9 sept
10 sept

Waubach

19:00 uur

Donderdag

11 sept

Waubach
Vrijdag
Waubach

09:00 uur
12 sept
19:00 uur

Schoolmis BS An d’r Put
DE HEILIGE NAAM VAN MARIA
Sjef Reumkens; jrd.fam.VanderBroeck-Schobben (st); jrd.fam.Hubert Goossens-Rongen(st)

Zaterdag

13 sept

A’bosch

18:00 uur

Zondag

14 sept

H. JOHANNES CHRYSOSTOMUS, BISSCHOP EN KERKLERAAR
Gemengd Koor St. Jan Kapelaan Roy De Bie (verj); oud. Gärtener-Wolters (st); jrd. Mia
Erps-Cremers; Joseph en Hubertina Roex (st); Trautje Speck (st); jrd. Harrie Smeets;
FEEST VAN DE KRUISVERHEFFING

Waubach

08:30 uur

Rimburg

10:00 uur

Kapel
Groenstraat

11:30 uur

Gregoriaans Jo Bauer; overl. priesters van onze parochies; Wiel Kaesler en Sjef Janssen;
Volkszang zesw. Leo Erkens; 1e jrd. Piet Venhovens; Sjeng en Maria Thonon-de Kock; Sjef
en Tinie Haan-Lutgens en wederz. oud. (st); jrd. oud. Nievelstein-Beaujean en zoon Arnold,
oud. Schuncken-Bergrath (st); jrd. Jo Meessen; jrd. Johanna Dörenberg-Somers; Maria
Janssen-Abram (oud-buren); jrd. overl. oud. Johan en Lien Snijders-Ehlert en Agnes
Snijders-Dohmen (st); jrd. fam. Gerards-Dreessen (st); jrd. Jakob Wolters (st); jrd. Maria
Scheid-Schuncken (st); Sjef Arts (verj st); jrd. Giel en Maria Triepels-Putmans (st); jrd.
oud. Knebel-Frehen; jrd. Ella Krol-van Boom; jrd. Jo Hageman, Lenie Hageman-Gronenschild; oud. Speck-Herbergs en oud. Houben-vd Boorn; Cleo Wassen en uit dankbaarheid
H. Doopsel Nesha Price en Riley Dekkers, Dassenhoorn
H. Doopsel Anne Nievelstein, Veeweg en Thomas Sparla, Lindestraat
HOOGFEEST VAN MARIA GEBOORTE
Leny Scheeren-Janssen en dochters Jes en Rini; Paula Urlings en overl. fam; fam. KleijnenSneepers; Lambertus Cornelis Leemans, tevens echtgenotes Mia Leemans-van Alst en Tiny
Leemans-Boymans en wederz. oud.; overl. dochter en kleindochter; echtpaar Jacques en
Elisabeth Verstappen-Vreuls (st); oud. Plum-Heinen en dochter Mia (st);
H. PETRUS CLAVER, PRIESTER 10.00 uur H. Mis Heereveld
oud. Boijmans-Simons en wederz. oud.; Maria Janssen-Abram (Bewonersver. An d’r Put);
jrd. Leo Hagenaars;

Gregoriaans fam. Römkens-Ubaghs (st); jrd. Men Hermans, wederz. oud. en familie;
Gregoriaans zeswekendienst Ria Dalu-Klaassen; Willem Scheeren en Josepha Gillissen
(st); echtpaar Vreuls-Wassen (st); Erich Wermelskirchen; Toon en To Cup-Driessen;
Fanfare St. Elisabeth echtp. Anny en Frans Milchers-Reumkens (st); jrd. Harry Bisschops
en Hubertina Herpers (st); Hub in ’t Zandt; Zef Gigase; Robert en Annie Adams-Claus;
overl. fam. Weijers-Knoben en Dautzenberg-Fiala; jrd. oud. Harry Houben-Theunissen (st);
jrd. fam. Joseph Höppener (st); Martin en Anna Rinkens-Crijns en zoon Jo (st); Marga
Kölgens-Quaedvlieg; Mia Michorius-Plum; intentie uit dankbaarheid; leden en overl. leden
fanfare St. Elisabeth m.n. oud-voorzitters Piet Houben en Zef Gigase; Wiel v.d. Wardt (verj)

We mogen dankbaar zijn dat het ondanks de zomer over het
algemeen zeer druk is geweest in de weekenddiensten, met
name in Waubach om 11.30 uur! Vanaf 23 augustus beginnen
de Kindernevendiensten weer: elke zaterdag 18.00 uur te
Abdissenbosch en elke zondag om 10.00 uur te Rimburg en om
11.30 uur te Waubach.Welkom aan alle kinderen en ouders!

Het volgend ^|Ü~xuÄxw}x verschijnt op 12 september en wel voor de periode tot 10 oktober.
Misintenties kunt u inleveren tot uiterlijk donderdag 4 september,liefst middels een briefje
in de brievenbus van de pastorie (Kerkberg 7) of achter in de kerk van Rimburg.
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