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
Vacature  531.23.78
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
Allerzielenviering

H. Bernadette
Abdissenbosch
H. Joseph
Waubach-Groenstraat
H. Drievuldigheid
Rimburg
H. Theresia & Don Bosco
Lauradorp

Aan het einde van oktober, begin november,
Jaargang 2008 nr. 10
wanneer de natuur stilaan haar glans verliest en zich
opmaakt voor de winterperiode, viert de kerk
10 okt. t/m 14 nov.
Allerheiligen
en
Allerzielen, waarbij haar
aandacht bijzonder uitgaat naar hen die de winter
van de dood zijn ingegaan: onze dierbare
overledenen, die we wellicht in deze tijd van het jaar
bijzonder aan onze zijde missen.
We willen hen bijzonder gedenken in de parochies
van waaruit de uitvaart heeft plaatsgevonden
• in Abdissenbosch op zaterdag 1 november
tijdens de reguliere avondmis van 18.00 uur,
• in Rimburg op zondag 2 november tijdens een
Allerzielendienst om 15.00 uur,
• in Waubach op zondag 26 oktober tijdens een
Allerzielendienst om 15.00 uur, waarbij ook de
overledenen van Lauradorp worden herdacht.
Na de diensten in Rimburg en Waubach trekken we
in processie naar de kerkhoven naast de kerk.
Aansluitend zal er om 16.30 uur een kort gebed en
zegening van de graven plaatsvinden op de
kerkhoven van Lauradorp (26 okt. Vogelzankweg) en
Abdissenbosch (2 november Reeweg).
Alle overledenen worden daarin herdacht. ‘Met
name’ worden genoemd zij die ons sinds Allerzielen
vorig jaar zijn ontvallen. Zo willen we uitdrukking
geven aan ons geloof – te midden van alle verdriet
en gemis – dat de dood het laatste woord niet heeft,
maar dat ons sterven is als de winter in gaan: zoals
de natuur krachten verzamelt om in het nieuwe
voorjaar opnieuw tot bloei te komen, zo geloven we
dat onze dierbaren bij God thuis ten volle leven.
Wij nodigen u hiervoor van harte uit. Wij zouden het zeer op prijs stellen wanneer
u ook de overige familieleden van deze viering op de hoogte wilt stellen. Tijdens
deze dienst zal u ook een gedachtenisprentje worden aangereikt met de namen
van onze dierbare overledenen. Ik hoop dat de viering van het afscheid u gesterkt
heeft en getroost. Ik hoop eveneens dat het herdenken van onze dierbaren rond
Allerheiligen en Allerzielen u verdere kracht mag schenken. Dat we door onze
tranen heen mogen groeien in het geloof zoals afgebeeld op de oude preekstoel te
Waubach: dat Christus, de Verrezen en Levende Heer hen allen bij de hand
neme en hen in veilige haven thuis brengt.
Pastoor E. Smeets

Om te overwegen…
Onder de titel ‘Mens Monnik Mamelis’ werd een mooi fotoboekwerk uitgegeven over
de bekende Benedictijnerabdij nabij Vaals. De abt schreef een inleiding, maar al
lezende kreeg je het idee dat als je ‘abdij’ door ‘kerk’ vervangt, en ‘monnik’ door
‘christen’ in algemene zin, het artikel ons heel wat mee te geven heeft…
Christen-worden betekent een radicale keuze voor God. Je doet dat alleen maar
wanneer je hart is aangeraakt door een vuur, dat niet meer te doven is. Je hebt in
je hart een stem gehoord, die niet meer tot zwijgen te brengen is. Er is iets
geweldigs op je weg gekomen, zonder dat je dat op een of andere manier van te
voren hebt kunnen verdienen. Je hebt iets groots ontdekt. Iets groots voor jezelf:
een manier van leven waarin je denkt en hoopt en verwacht gelukkig te zullen
worden, een leven waarin je de talenten die je hebt meegekregen, vruchtbaar kunt
gaan maken. Maar ook iets groots in zich: een God, die liefde is en die jou
persoonlijk met name roept, die zich tot jouw levensgids maakt, en die je meer
belooft dan je zelf ooit zou kunnen bedenken. En daarvoor zou je alles willen
opgeven…
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Studiedag Musica Gregoriana
Gezinsbedevaart naar Lourdes
Vrijwilligersavond parochies D’r Eck
Allerzielenlof Waubach
Zegening graven kerkhof Lauradorp
Catechese misdienaars
Bijbelavond verplaatst naar 13-11!
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
Vespers Roermond zending H.Verhaeg
H. Mis Waubach om 18.00 uur
Sint Maartensviering Lauradorp 19.00
Opening carnavalsseizoen te Rimburg
Bijeenkomst rouwverwerkingsgroep
Geen avondmis te Waubach!
9.00 u. Mis Ouderensociëteit Rimburg
Bijbelavond (Exodus 21-40)
Diakenwijding te Roermond
Rome-reis
Catechese misdienaars
Hoogfeest Christus Koning
Bijeenkomst rouwverwerkingsgroep
Adventskransen knutselen kinderen
Bijbelavond (Leviticus 1-27)
Kinderkoordirigentendag Roermond
Opening Advent 2008
Feestavond ZV Eendracht Rimburg
Oudercatechese Communicanten
Aanbidding Waubach (14.00 uur)
Kerstavond Dameskoor
Bijeenkomst rouwverwerkingsgroep
Bijbelavond (Numeri 1-36)
Parochiële Stille Dag te Merkelbeek
Bijbelavond (Deuteronomium 1-34)
Avondmis Zij-Aktief te Waubach
Concert Landgr. Voc. Ens. te Waubach
Kerstconcert ZV Eendracht Rimburg
Boeteviering voor Kerstmis Waubach
Bijeenkomst rouwverwerkingsgroep
17.00 u Kleuter- en peuterdienst
17.00 u Kerstavondmis Rimburg
ZV Eendracht
19.00 u Kerstavondmis Waubach
GK Don Bosco & Young Singers
21.00 u Kerstnachtmis Abdissenbosch
GK St Jan
23.00 u Kerstnachtmis Waubach
LMK Sint Joseph
10.00 u Kerstdagmis Waubach
Dames- en Herenkoor & ensemble
Middag: Kerstkinderzegen
10.00 u Tweede kerstdag Rimburg
Fanfare Victoria
11.30 u Tweede kerstdag A’bosch
Jeugdkoor Abdissenbosch
18.00 u Oudejaarsviering A’bosch
Gioia
Nieuwjaarsdag 10.00 u Rimburg
Nieuwjaarsontmoeting D’r Eck
Nieuwjaarsdag 11.30 u Waubach
Nieuwjaarsontmoeting pastorie
Voettocht Wittem
Bijeenkomst rouwverwerkingsgroep

Christen-worden doe je ook in vrijheid. Je gaat nooit tegen je zin
naar De kerk. Je blijft er, niet omdat je daartoe van buitenaf
gedwongen wordt, maar omdat je het persoonlijk wilt, uit
overtuiging en uit trouw. Het opgeven van veel dingen op zondag,
en het volharden in de gemaakte keuze zijn niet vanzelfsprekend.
Want zelfs binnen de kerkmuren zijn er nog heel wat dingen die
ons kunnen afleiden. Dingen die uit ons eigen hart komen. Maar
ook dingen die over de kerkmuren naar binnen waaien. Die dingen
proberen allemaal ons het vuur en de stem te laten vergeten,
waarop ons leven berust. Of ze proberen minstens de bron van ons
leven te vertroebelen. Zo is christelijk leven dan ook vaak met een
geestelijke strijd vergeleken. De christenen hebben in de loop van
de geschiedenis veel bijgedragen aan de ontwikkeling van kunsten
en wetenschappen. Hun kerken waren plaatsen waar architectuur,
literatuur, muziek, wijsbegeerte en theologie (om maar enkele
voorbeelden te noemen) hoog in ere stonden. Die bezigheden
stonden in dienst van, en werden gevoed door een plechtig en
groots gevierde liturgie. Maar de tijden veranderen. De kerk is
betrekkelijk klein geworden. Het omringende kerkelijke en
religieuze landschap stelt geen indrukwekkende toename van het
aantal christenen in het vooruitzicht. Zo staan wij voor de
uitnodiging om ons christelijk leven steeds meer op een zo
wezenlijk mogelijke manier te beleven. Niet meer ter wille van de
opzienbarende vruchten die het voor de maatschappij en de
beschaving in het verleden zo vaak heeft opgeleverd. Niet om
bewondering te oogsten. Maar vanuit de kern van het Evangelie: de
navolging van Christus, en wel omwille van Hem. Deze navolging
van Christus proberen wij te verwezenlijken door de trouw aan ons
eenmaal gegeven woord, door trouw te zijn aan deze kerk, aan een
levenswijze die de hoogste prioriteit geeft aan een verborgen leven
van bidden en werken. Wat ons overeind houdt, zijn niet
menselijke wilskracht en doorzettingsvermogen. Wij zijn op de
eerste plaats zeker van de trouw van Degene die ons geroepen
heeft zelf. Door zijn hand gedragen, hoeven wij geen belangrijke
dingen meer te presteren die ons bestaan zouden rechtvaardigen.
Soberheid
van
de
dagelijkse
omgeving,
onbaatzuchtige
dienstbaarheid, eerbied voor elkaar en voor alles wat bestaat, de
vreugde van een tot het eenvoudigste teruggebracht leven: dat zijn
enkele van onze krachtbronnen. Vaak blijken deze dingen ook voor
onze tijdgenoten interessant te zijn… En zo heeft dit christelijk
leven toch opeens ook weer een duidelijke sociale betekenis.
+ fr. Ad Lenglet O.S.B. abt van Sint Benedictusberg

Zangdag belangstellenden kinderkoren…
…met een workshop ‘Gregoriaans zingen met kinderen, kan dat?’,
met een workshop Annie Jansen ‘Wat zingen we nog meer?’, met
medewerking van een projectkinderkoor, met veel samen zingen en
een repertoiretafel, met een toelichting op het boekje ‘Zingen en
geloven’ door pastoor E. Smeets, en met Sergio van SantvoortVorst die ons zal vertellen over het project Da Capo. Op zaterdag
29 november te Roermond (aanvang 10.30 uur, sluiting 15.00
uur). Info en aanmelding: nsgv@bisdom-roermond.nl of via pastoor
Smeets. Voor meer informatie: Joke Halmans tel: 0478-583806.

Muziek is de sleutel tot ieders...
Uitnodiging aan alle kinderen om deel te nemen
aan de KinderZangMiddag, die op zondag 9
november 2008, om 14.00 uur in de Martinuskerk
van Heerlen-Welten wordt gehouden. Zoals altijd
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staat bij de KinderZangMiddag saamhorigheid en het plezier van ‘t
zingen voorop. Dit jaar zullen bij de workshops niet alleen de
koorleden, maar ook broers, zusjes, ouders èn grootouders
betrokken worden. Zo kunnen drie generaties ervaren, hoe leuk
het is om samen muziek te maken. Uiteraard wordt het
eindresultaat na afloop gepresenteerd! Deze middag is vrij
toegankelijk. Daarom een oproep aan alle jonge gezinnen die
gezinsactiviteiten èn muziek hoog in het vaandel hebben staan:
zorg dat deze gezellige middag, niet aan jullie neus voorbij gaat!

1938 – 70 jaar GK Don Bosco - 2008
En dat vieren we in een H. Mis op zaterdag 8 november om 18.00
uur in de kerk van Lauradorp. Ook Br. Jan Wessels zal te gast zijn.

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).

Stille Dag
Vanwege allerhande verschuivingen in de
agenda, is de Stille Dag die op Rolduc op 29
november zou plaatsvinden verplaatst naar
zaterdag 13 december. Omdat Rolduc die
dag niet beschikbaar is, houden we deze
bijeenkomst in ‘t Korenveld te Merkelbeek.

Overgenomen uit het
parochieblad Schaesberg
De ziekenzalving is één van de zeven
sacramenten in onze Katholieke Kerk. Bij de
ouderen is dit sacrament wellicht beter
bekend als het Heilig Oliesel, en zeggen we
van iemand die dit sacrament ontvangen
heeft dat hij bediend is. In de beleving van
veel mensen wordt dit sacrament heel sterk
geassocieerd met de overgang van leven
naar dood, als een soort "toegangsbewijs" voor de hemel. Vandaar dat velen het ontvangen van de ziekenzalving
zo lang mogelijk uitstellen, want als je bediend bent dan is de dood nabij. Sommigen stellen het ontvangen van
de ziekenzalving echter zo lang uit, dat het op een gegeven moment niet meer mogelijk is om de ziekenzalving
nog te ontvangen. Regelmatig krijg ik het verzoek om nog iemand te bedienen die al is overleden. Zo vroeg een
familie laatst om het Heilig Oliesel voor pap die al twee dagen lag opgebaard in het mortuarium! U voelt wel aan
dat dit dan helaas niet meer kan. Sacramenten zijn immers bedoeld voor levenden en niet voor doden. Vergelijk
het met een arts die ook geen medicijnen meer toedient als de patiënt reeds is overleden. Wel kan de priester bij
de overledene nog enkele gebeden uitspreken, maar voor het toedienen van de ziekenzalving zijn we dan al een
stadium te ver. Om teleurstellingen te voorkomen is het dan ook raadzaam om in geval van een ernstige of
langdurige ziekte niet te lang te wachten met het verzoek om de ziekenzalving. Praktisch gezien heeft het tot
voordeel dat het ontvangen van het sacrament goed voorbereid kan worden. Er is gelegenheid tot gesprek en er
kan tijdig een afspraak worden gemaakt. Het kan namelijk altijd voorkomen dat wanneer op het laatste moment
nog een priester moet komen, de eigen pastoor niet direct beschikbaar is i.v.m. andere afspraken en
verplichtingen elders. Bovendien beantwoordt het tijdig ontvangen van de ziekenzalving ook inhoudelijk veel
meer aan het eigenlijke doel van dit sacrament: de zieken de kracht van God te geven om hun lijden beter te
kunnen dragen en te aanvaarden. Gelukkig heb ik dan ook reeds bij velen mogen ervaren dat zij na het
ontvangen van de ziekenzalving daadwerkelijk kracht naar kruis kregen. Pastoor drs. Freek Jongen

Nieuwe rouwverwerkingsgroep
Komend najaar zullen er – net als vorig jaar – een achttal bijeenkomsten zijn
voor een kleine groep mensen die iemand door de dood hebben verloren. De
bijeenkomsten zullen bestaan uit het luisteren naar muziek, zelf gekozen of zelf
gemaakte teksten of van teksten uit de afscheidsviering. Vanuit dat luisteren
wisselen de deelnemers hun ervaringen uit. Het is een groep van lotgenoten die
zelf een ernstig verlies hebben meegemaakt. Het gaat om de onderlinge steun,
die mensen elkaar kunnen geven. Als pastor heb ik ervaren dat mensen, die een
dierbaar persoon hebben verloren steun ondervinden wanneer zij bij hun geloven
worden geholpen; met name in deze moeilijke situatie. Een mens die door de
dood iemand verliest, raakt gewond. Pijn, verdriet en leegte zijn dagelijks
aanwezig. Soms zijn er gevoelens van schuld, afgewisseld met herinneringen aan
de gelukkige dagen van vroeger. Er vindt een kennismakingsmiddag plaats op
dinsdag 11 november van 14.30 uur tot 16.30 uur in de Ontmoetingsruimte An
d’r Put (Past. Scheepersstraat 65). Dan kunt u kennismaken en bekijken of u
interesse heeft om ermee verder te gaan. Als u niet goed weet of u zult komen,
of als u aarzelt, dan is het misschien mogelijk deze oproep aan iemand te laten
lezen die u goed kent en die u kan adviseren m.b.t. deelname aan deze
bijeenkomsten. De bijeenkomsten worden eenmaal per veertien dagen
gehouden, telkens op dinsdag van 14.30 uur tot 16.30 uur en wel op: 11
november (kennismakingsbijeenkomst), 25 november, 9 en 23 december, dinsdag 6 en 20 januari 2009; 3 en 17
februari en 3 maart 2009. Welkom, namens pastoor E. Smeets, Jacques Vestjens, pastor.
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worden. In de Russische muziek klinkt heel vaak weemoed
door, een "verlangen naar". Sobornost weet deze klanken op
een uitstekende wijze te vertolken. De CD bevat werken van
grote componisten als Tsjesnokov, Tsjaikovski, Davidovski,
Op zondag 2 november 2008 zal in Wittem de ‘Nacht
Rachmaninov, Christov, Kritzki, Bortnianski, Lisenko, Glinka
der Zielen’ plaatsvinden. In het programma staan
alsmede arrangementen van Sobornostdirigent Wiel Bonten,
herdenken en herinneren van dierbare overledenen
maar ook traditionele volksliederen.
centraal. De ‘Nacht der Zielen’ biedt plaats en ruimte
aan iedereen die met een overlijden te maken heeft
Bgv Wereldmissiemaand
gehad dat aangrijpend was. Er wordt ruimte en tijd
25 & 26 oktober
genomen om te herdenken, om stil te staan bij al die
In datzelfde weekend zullen de
'mensen van voorbij'. In Limburg is het leven in een
Missiezusters van Sint Petrus Claver
aantal opzichten doordrenkt van katholieke tradities.
Zo is het bidden voor de overledenen en het
uit Maastricht te gast zijn in alle
diensten. Zij zullen een woordje
verzorgen en bezoeken van de graven op of rond de
houden aan het einde van de Missen
datum van Allerzielen voor veel mensen een
vertrouwd gegeven. In Kloosterbibliotheek Wittem
in het kader van de Wereldmissiewordt met de Nacht der Zielen, onder het thema
maand en de Missiezendingskalender
‘Blijf bij mij…’, stem gegeven aan het onzegbare,
aanbieden.
met poëzie, verhalen, beelden, muziek, dans en
Opening carnavalseizoen
stilte. We hebben weet van verdriet, misschien van
Vorig
jaar
was
er
een
initiatief van een van de
schuld; maar ook van troost en dankbaarheid, licht en
carnavalsverenigingen
om
de
11e van d’r 11e te beginnen
hoop. Zo wordt een ruimte geschapen, waarin de
zielen tot hun recht komen - ónze zielen en de zielen met een H. Mis. Toen viel dat op zondag en dat was goed te
e
e
van wie niet meer bij ons leven. De Nacht der Zielen doen, organisatorisch. Maar dit jaar valt de 11 van d’r 11
op
dinsdag,
maar…
toch
is
e.e.a.
blijkbaar
vorig
jaar
zo
goed
begint om 20:00 uur en duurt tot 21:30 uur. Kaarten
bevallen dat ook nu het seizoen – ondanks de weekdag –
kunnen gereserveerd worden via 043-4501741.
door de Wespele, de Pankes, de Geete en d’r Sjtee Uul toch
Adventskransen
gezamenlijk geopend wordt met een Mis in de kerk, en wel
Hallo jongens en meisjes, op woensdagmiddag 26 te Rimburg om 11.30 uur. Sjiek!
nov. 2008 van 13.30 tot 16.00 uur willen wij jullie
Zonnebloem
uitnodigen om samen met ons in ‘t Stroätje een
De
Zonnebloem
Ubach
over Worms dankt voor uw gulle
adventskrans te maken, voor jullie zelf en voor
andere mensen. Deze worden zaterdag 29-11 tijdens gaven bij de Kerkdeurcollecte (€ 400,04) en de verkoop van
de Heilige Mis in de kerk van Abdissenbosch (18.00 de loten, dit jaar in de Namiddagse Driessen en een gedeelte
uur) en op zondag 30-11 in Rimburg (10.00 uur) en van Waubach.
Waubach (8.30 uur en 11.30 uur) gezegend. Daarna Zending parochieassistent Henk Verhaeg
worden deze adventskransen (die gemaakt zijn door
In september 1998 heeft Henk Verhaeg van de bisschop, na
jullie) bij de kerkdeuren te koop aangeboden aan de
het volgen van de driejarige cursus bij Kairos – Bisdom
parochianen, dit ten bate van het jeugd- en jongeren
Roermond, een zending gekregen, allereerst voor de St
werk. Natuurlijk mogen jullie er eentje mee naar huis
Josephparochie en vervolgens voor het hele cluster, als
nemen. Het zou wel fijn zijn als jullie allemaal iets van
parochie-assistent voor de werkgebieden diaconie en liturgie.
groen meenemen uit eigen tuin. Om de kosten een
Een tweetal jaren geleden werd de mogelijkheid geboden om
klein beetje te dekken vragen wij een klein bedrag
binnen Kairos aanvullende en meer uitgebreide colleges te
van € 2 Meld je aan op de pastorie (045-5312378 of
gaan volgen binnen de catechetische variant van deze
pastorie.waubach@hetnet.nl vóór 14 november. Tot
opleiding. Na overleg met pastoor Smeets heeft Henk zich
dan! Activiteitencommissie Misdienaars en Koren.
hiervoor aangemeld, om zich tijdens een 25-tal zaterdagen
26-10 Waubach verder te bekwamen in onder andere en met name alle
Het
koor
Sobornost
is mogelijke vormen van catechese en geloofscommunicatie
wederom te gast in de liturgie binnen het pastoraal plan van een parochie/bisdom. Ook een
op zondag 26 oktober om 11.30 uur. Er is gevraagd verder wegwijs worden in het geestelijk leven behoorde tot
om dan de nieuwe cd te zegenen (naar goed oud het vormingsaanbod. Tijdens de hele cursusduur werd veel
gebruik). De titel van deze cd ЖЕЛАНИЯ betekent aandacht besteed aan bidden, gebedsdiensten (vanuit het
in het Nederlands Verlangen. Na de Oktoberrevolutie getijdengebed) en spiritualiteit. Een en ander is nu met goed
van 1917 werden de kerken in Rusland verboden. gevolg afgesloten en daarom zal Henk op zondag 9
Bisschoppen, priesters en gelovigen werden vervolgd, november aanstaande tijdens een Vesperviering om 16.00
in
de
kathedraal
van
gevangen genomen en geëxecuteerd. Vele prachtige uur
kloosters, kathedralen en kerken werden vernield of Roermond uit handen van onze
als verenigingslokaal, pakhuis e.d. ingericht. In de bisschop mgr. Frans Wiertz het
getuigschrift en
jaren ’80 kwam er een lichte versoepeling van het bijbehorende
regime en mochten er op beperkte basis weer (maar bovenal) een hernieuwde
erediensten gehouden worden. Rond 1990 mochten er en uitgebreide zending mogen
weer kloosters en kerken gerestaureerd en zelfs ontvangen. De viering is vrij
nieuw gebouwd worden. De Russische kerkmuziek is toegankelijk voor eenieder. We
Henk
met
zijn
ruim 70 jaar verboden geweest. Er is altijd een groot feliciteren
verlangen geweest naar de kerk en haar schitterende getuigschrift en wensen hem veel
muziek. Door de gewijzigde omstandigheden mag vreugde en zegen toe in zijn werk,
deze muziek nu weer in al zijn glorie gezongen temidden van onze parochies!

Nacht der Zielen 2 november 2008
in Kloosterbibliotheek Wittem

Een

dokter moet in noodgevallen in
een mum van tijd aan de telefoon
zijn. Dat was de uitkomst van het
zoveelste spoeddebat in ons land.
Spoeddebat: er gebeurt iets en voor
het oog van de camera haasten
politici zich de verantwoordelijke
minister tot de orde te roepen. Een
minister heeft 20 jaar geleden (!)
een verkeerde handtekening gezet
en die zaak moest en zou de eerste
dag na het reces over de bühne in
een spoeddebat. Kon na 20 jaar geen
minuut meer wachten… vorm boven
inhoud. Maar nou over die dokter:
natuurlijk
moet
een
dokter
bereikbaar zijn, maar hoe zou die
mens (want dat is het toch maar)
zijn werk voor zoveel patiënten
kunnen doen als hem dit soort eisen
opgelegd worden? En we zijn en
blijven Nederlanders: als we weten
dat we als spoedgeval voorrang
krijgen, dan valt voor velen van ons
alles al gauw onder ‘spoedgevallen’.

Het

Met al dit soort zaken: laatst was

gezegd. Maar eh… die sokken dan?

er iemand boos omdat het niet
lukte stante pede een pastoor aan
de telefoon te krijgen. Later op die
dag merkte iemand schamper op
dat een priester met een mobiele
telefoon geen gezicht is. Dan weet
je toch niet meer wat je nou moet.

zou als jurylid maar een rapport
moeten maken over een koor dat er af
en toe naast zingt en dan het nummer
ten gehore brengt ‘Du kannst nicht
alles haben’.

John

Smeets schreef een prachtig
boekje over het Ora, maar op de
presentatie werd er na afloop toch
wat onzin verkocht (niet door
John!). Laat al degenen die weten
waar in Lauradorp nog zoveel geld
zit zich s.v.p. zo spoedig mogelijk
melden bij het kerkbestuur !!

Zit je op zaterdag te zwoegen om
de puntjes op de i te zetten voor
de zondagsliturgie en je preek nog
eens goed te bestuderen, staan er
twee Jehovagetuigen aan de deur
van de pastorie ‘of je al eens van
Gods Woord hebt gehoord’.

Je

De

fanfare heeft tot taak het wel en
wee van het dorp muzikaal te
begeleiden. KF Eendracht doet dat
overigens zeer trouw. Het is een vorm
van supporteren, zeg maar. Dat werd
eens te meer onderstreept toen de
fanfare eens een zondag voor zichzelf
hield vanwege de jubileumreceptie:
meteen ging de voetbalclub iets
verderop onderuit, met maar liefst 0-8.

D’r Ouwe Hap nodigt de leden uit voor
een gezellig avond op 8 november om
20.30 uur in MFC An d’r Put
Verschillende

mensen die pastoor
Heijnen in de voorbije twee jaar dat hij
hier verving hebben leren kennen en
waarderen, hebben naar zijn adres
gevraagd, nu hij ernstig ziek is. Het
adres is op de pastorie te verkrijgen.

De leden van de
fanfare kregen
bij het 125-jarig
We kunnen vooruit: van het bisdom
jubileum een
ontvingen we een mooie display met
kleinigheid
laagdrempelige
boekjes
over
cadeau. Tien jaar
allerhande geloofsthema’s. Een mooi
geleden kregen
initiatief en daarom hebben we er
ze nieuwe
eentje neergezet zowel in Rimburg als
uniformen, met –
Waubach.
zoals er gezegd
werd – ‘kostuum, schjlieps en…
zökke’. De ‘sjliepse’ waren na tien
jaar aan vervanging toe, werd er
Datum
Kerk
Bijeenkomst
Gedoopt

voorgaande heeft met het
volgende te maken. ‘Gij zult niet
liegen’. Soms liegt het ziekenhuis:
‘De verpleegster heeft u gisteravond
proberen te bereiken, maar u was er
niet’, terwijl je de hele avond thuis
vergaderd hebt, naast de telefoon.
‘We hebben u gebeld voor een
uitvaart, maar u was niet te
bereiken’ heette het laatst. Sterk,
want de hele middag door lukte het
anderen wel om contact te krijgen.

23 nov. R’burg/A’bosch Wo. 5 nov.
30 nov. Waubach
Wo. 5 nov.
14 dec.
Waubach
Wo. 5 nov.
11
jan.
Waubach
Do. 8 jan.
H. Doopsel
25
jan.
Waubach
Do. 8 jan.
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). Zie ook het artikeltje hieronder over de presentatievieringen: we zoeken nog
dopelingen die tijdens deze diensten gedoopt willen worden!
05-10: Esmee Remmerde, Namiddagse Driessen
05-10: Julian Van Veenen, Abdijhof
05-10: Sherilyn Houben, Thornsestraat

Eerste heilige Communie ’09-Presentatievieringen
De catecheselessen op school draaien volop! Tijd ook voor de ouders om zich te laten uitnodigen voor de
Oudercatechese die elke eerste donderdag van de maand gehouden wordt om 20.30 uur in Hoeve Kallen te
Rimburg. Wellicht zij langs deze weg ook nog eens gewezen op de Kindernevendiensten die speciaal voor de
kinderen in elke weekenddienst (behalve 8.30 uur) wordt gehouden! Inmiddels zijn ook de presentatievieringen
gepland samen met de kinderkoren: zaterdag 7 februari 18.00 uur Abdissenbosch (Wegwijzer), 19.15
uur te Waubach (Speurneus en Bei de Ling) en zondag 8 februari 11.30 uur te Waubach (An d’r Put).
Het zou mooi zijn als het ook dit jaar weer lukt om in elke viering een dopeling te vinden
(communicant die nog gedoopt moet worden, dan wel pasgeborenen), zodat we deze viering
in het teken kunnen stellen van het Sacrament van het Doopsel! Opgave op de pastorie!

Diakenwijding
In de kathedrale kerk van Roermond zullen op zaterdag 15 november vier mannen tot diaken
worden gewijd. Het betreft Guido van Dierendonck uit Venray, Harrie Renckens uit Heerlen en
Ton Batens uit Hoensbroek, alsmede Wilson Varela uit Colombia, die tot de buitenlandse
priesterstudenten van het seminarie Redemptoris Mater behoort en in het voorjaar hoopt
priester gewijd te worden. De plechtigheid is om 10.30 uur en voor ieder vrij toegankelijk.

Vergeet niet hoe wij heten: naar U zijn wij genoemd.

Overleden
19-09: Mia Vankan-Quaedflieg, Heereveld, 95 jaar
22-09: Sjef Mevissen, Maastrichterweg, 73 jaar
04-10: Jac Maessen, Eindhoven, 86 jaar

Zoudt Gij ons niet meer weten dan waren wij gedoemd
te sterven aan uw leven; maar zo Gij ons gedenkt
is er een eeuwig even, een ogenblik gegeven
een paasdag die ons wenkt.

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

10 okt

Waubach

19:00 uur

Zaterdag

11 okt

A’bosch

18:00 uur

Zondag
12 okt
Waubach

08:30 uur

Rimburg

10:00 uur

Waubach

11:30 uur

Maandag

13 okt

Waubach

19:00 uur

Dinsdag
Woensdag

14 okt
15 okt

Waubach

19:00 uur

Vrijdag

17 okt

Waubach

19:00 uur

Zaterdag
Waubach

18 okt
14:00 uur

A’bosch

18:00 uur

Zondag
19 okt
Waubach

08:30 uur

Rimburg

10:00 uur

Waubach

11:30 uur

Waubach

14:30 uur

Waubach

15:30 uur

Zij raken niet vergeten die over zijn gegaan
tot u, want in uw heden bewaart gij hun bestaan.
Hun namen zijn verzekerd in uw gedachtenis,
gij zult ze blijven spreken tot die Dag aan zal breken
waarop het wachten is.

H. MAAGD MARIA, STERRE DER ZEE
oud. Piet en Fien Houben-Weerts; Sjef Reumkens; jrd. oud Willem Schormans-Dautzenberg
(st); Hubert Willems (buurt); jrdst. ouders Pelzer- Wolters; Gerrie Lutgens-Toussaint verj;
The Young Singers 1ste jrdst. Maria Deguelle-Bisschops; Annemie Wolters; overl. ouders
Gärtener-Wolters (st); ouders Cox-Boumen en zoon Wiel (st); Lei Simons; Joost Buck verj;
ACHT-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
Jes.25,6-10a Eens zal; God voor alle volkeren een maaltijd aanrichten op zijn heilige berg
Mat.22,1-14 Allen die met Christus zijn bekleed zijn op het hemels bruiloftsmaal genodigd
Gregoriaans overl. weldoeners van onze parochies; roepingen;
Gregoriaans ouders Kaczmarek-Kremers (st); overl. fam. Boijmans-Gillissen (st); Erich
Wermelskirchen; Mien Kaufholz-Hanssen; Gerrie Lutgens-Toussaint (Kegel-club “Onger Os”)
Par. Dameskoor zeswekendienst Tjeu Heidendael; Robert en Annie Adams-Claus; Maria
Janssen-Abram (Bewonersver. An d’r Put); jrdst. fam. Nicolaas Linssen-Rothkrans (st);
Netje Weijgerse-Janssen verj (st); Johan Franken en schoondochter Bertha (st); Marga
Kölgens-Quaedvlieg; jrdst. ouders Kölgens-Hanzen, tevens zoon Johan; Mia MichoriusPlum; jrdst. ouders Martin Zeptner en Greetje Zeptner-de Jong (st); Frits Scholtz;
Paula Urlings en fam; Peter Simons en Petronella Simons-Rinkens; Lambertus Cornelis
Leemans, Mia Leemans-van Alst en Tiny Leemans-Boymans en wederz. ouders; jrdst. fam.
Frans Luchtman-Plum (st); jrdst. ouders Jan en Helena Apers-Roex (st); jrdst. Léon de
Meijer en Maria Manteleers (st); jrdst. ouders Dautzenberg-Hendriks;
H. CALLISTUS I, PAUS EN MARTELAAR 10.00 uur H. Mis Heereveld
H. TERESIA VAN JEZUS, MAAGD EN KERKLERARES
ouders Boijmans-Simons en wederz. ouders; Sjef en Tinie Haan-Lutgens en wederz. ouders
(st); jrdst. Maria en Martin Dortants-Jungen, tevens dochter Mia en schoonzoon Zef (st);
Leny Scheeren-Janssen verj, tevens jrdst. Rini Eggen-Janssen (st); ouders Michorius-Sonjé
en overl. familie; jrdst. Corrie Clement-Aarts (Merkelbeek); een intentie uit dankbaarheid;
H. IGNATIUS VAN ANTIOCHIË, BISSCHOP EN MARTELAAR
Echtp. Anny & Frans Milchers-Reumkens (st); Wiel & Truus Linssen-Wetzels & wederz.fam.;
oud. Zef en Mia Hamers-Dortants; echtp. Jacques & Maria Elisabeth Verstappen-Vreuls (st);
Jozef Eggen (st); jrd. oud. Eggen-Höppener en kinderen (st); oud. Erens-Jacobs (st); oud.
van Meegen-Frijns; Tiny Veugen-Herzig verj; fam. Willem Schormans-Dautzenberg (st)
H. LUCAS, EVANGELIST
Pl. Huwelijksmis Eveline Cortenraad en Robert Frehen
Volkszang jrd. pater Jozef Offermans (st); jrd. Finy Rutten-Drossaert (st); uitbreiding Rijk
Gods (st); Ger Wijshijer; jrd. Guus Extra (verj); Piet v.d. Hörk (verj), tevens wederz. oud.
NEGEN-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR-WERELDMISSIEDAG
Jes.45,1.4-6 God is in de geschiedenis werkzaam. Hij komt op voor zijn volk.
Mat.22,15-21 Wie gelooft, geve aan God wat God toekomt.
Gregoriaans roepingen; hen die offerden;
Gioia 1ste jrdst. Jo Bauer; jrdst. Jo Eijdems (st); ouders Janssen-Houben; Gerard Gielgens;
jrdst. Marjo Montis-Baartmans;
Volkszang jrdst. ouders Hubert en Catharina Simons-Plum (st); Jo en Annie FranssenJanssen; jrdst. ouders Plum-Heinen, dochter Mia (st); jrdst. Piet Knubben; jrdst. Matheu
Dubislav en schoonzoon Jos; jrdst. ouders de Vries-Zink; Sjef en Annie Poulssen-Claessens;
H. Doopsel Bas en Meike Lugger, Vliegenpoel
H. Doopsel Vienna van der Heijden, Groenstraat-Oost, Lex Brassée, Kerkstraat en Ties
Brassée, Schoolstraat
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Maandag

20 okt

Waubach

19:00 uur

Dinsdag
Woensdag

21 okt
22 okt

Waubach

19:00 uur

Vrijdag

24 okt

Waubach

19:00 uur

Zaterdag

25 okt

A’bosch

18:00 uur

Zondag
26 okt
Waubach

08:30 uur

Rimburg

10:00 uur

Waubach

11:30 uur

Waubach
Lauradorp
Maandag

15:00 uur
16:30 uur
27 okt

Waubach

19:00 uur

Dinsdag
Woensdag
Waubach
Vrijdag
Waubach
Zaterdag

28 okt
29 okt
19:00 uur
31 okt
19:00 uur
1 nov

A’bosch
18.00 uur
Zondag

2 nov

Waubach

08:30 uur

Rimburg

10:00 uur

Waubach
11.30 uur

A’bosch
Rimburg
A’bosch
Maandag
Waubach

12:30 uur
15:00 uur
16:30 uur
3 nov
19:00 uur

Paula Urlings en overl. familie; Lambertus Cornelis Leemans, Mia Leemans-van Alst en Tiny
Leemans-Boymans en wederz. ouders; Lei Dörenberg;
10.00 uur H. Mis Heereveld
Martin en Maria Dortants-Jungen, dochter Mia en schoonzoon Zef; ouders Piet en Fien
Houben-Weerts; fam. Jacob Gärtener-Wolters (st); ouders Goebert-Scholle;
H. ANTONIUS MARIA CLARET, BISSCHOP
bewoners en overl. bewoners flat Kerkstraat; fam. Jacob Gärtener-Wolters (st); jrdst. Riet
Hagenaars-van Gurp; uit dankbaarheid bgv een 55-jarig huwelijksjubileum, tevens vr. een
goede genezing; Leo Habets verj;
The Young Singers Sjir Vaessen verj. (st); jrdst. Annie Boermans-van Balkum, tevens
Aloïs Boermans; overleden vrijwilligers en weldoeners van onze parochies;
DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
Ex.22,20-26 Wie in God gelooft, kan niet voorbij lopen aan de nood van de naaste
Mat.22,34-40 Alles ligt besloten in het dubbelgebod van de liefde: God en de naaste
Gregoriaans Jules Odenhausen (st); ouders Vaessen-Reumkens (st);
Volkszang ouders Wassen-Borghans en zoon Jan (st); Ria Dalu-Klaassen; Hub en Wim
Hanssen en ouders Palmen-Smeets;
Koor Sobornost 1ste jrd. Jan Gerards; 1ste jrd. Hub in ’t Zandt; Jan Evertsen (st); May
Jeurissen; jrd. oud. Iep en Els Janssen-Herberigs en dochter Netty (st); Robert en Annie
Adams-Claus; jrd. oud. Wiel en Wies Reinartz-Souren (st); oud. Geenen-Eggen en dochter
Maria (st); jrd. Constant en Agnes Snijders-Schaffrath (st); Zef Gigase; jrd. oud. Frans en
Maria Senden-Jongen(st); Ina Balendonck-Keulen verj. (st); Frits Scholtz; Hubert Willems
(buurt); oud. Simons-Theves en dochter Louisa, oud. Boymans-Schunken en Frans (st);
ouders Sjeng en Theresia Nievelstein-Becks (st); Johan Franken en schoondochter Bertha
(st); jrd. Leo en Anna Knubben-Sieben (st); Wim en Maria van den Dikkenberg-Frijns; jrd.
oud. Logister-Senden, zoon Wiel; jrd. Annie Janssen-Dieters en fam. Janssen-Nelissen;
Par. Dameskoor Allerzielenlof waarna zegening kerkhof Kerkstraat
Zegening graven kerkhof Vogelzankweg
Paula Urlings en overl. fam; Lambertus Cornelis Leemans, Mia Leemans-van Alst en Tiny
Leemans-Boymans en wederz. ouders;
HH. SIMON EN JUDAS, APOSTELEN 10.00 uur H. Mis Heereveld
meer rechtvaardigheid in de wereld; onze zieken;
Jup Erkens; roepingen;
HOOGFEEST VAN ALLERHEILIGEN
Gemengd Koor St. Jan 1ste jrdst. Mia Regterschot-Cornips, Jan Regterschot; Ed Gonera;
echtp. Schnitzeler-Meens en fam. Dortants-Meens (st); Zef Vaessen; jrdst. ouders ClassenWillems; overl. familieleden (st); jrdst. Jacq. Schuivens (st); jrdst. Jos Pelzer; jrdst. Sandra
Maar; Peter Lenzen (st); Ger Wijshijer, Ronnie en Wielie; ter ere v.d. H. Hubertus (st);
GEDACHTENIS VAN ALLE OVERLEDEN GELOVIGEN-ALLERZIELEN
Gregoriaans jrdst. kapelaan Hub Janssen (st); echtp. Reumkens-Dortants (st); jrdst. Piet
en Trautje Gielen-Smeets (st); jrdst. ouders Plum-Pauly (st);
Gregoriaans Juup Logister; ouders Belillas-Hall, zoon Paul (st); Zef Spierts; Toon & To
Cup-Driessen; jrdst. Johan Thoren;
Par. Dameskoor zeswekendienst Mia Vankan-Quaedflieg; Sjeng en Maria Thonon-de Kock;
Sjef en Tinie Haan-Lutgens en wederz. ouders (st); jrdst. Sjir Moonen (st); Co Wennekes
verj. (st); echtp. Wijnand en Annie Haan-Dautzenberg (st); Hubert Latour verj, Anna Maria
Latour-Lentz en kleinzoon Roy (st); Wil van der Laan; Jan Gerards; echtp Claessen-Logister
(st); ouders Plum-Heinen en dochter Mia (st); jrdst. ouders Evertz-Simons (st); jrdst. Hans
en Fien Sluypers-Hinskens (st); jrdst. ouders Vijgen-Pieters (st); jrdst. Johan Kölgens en
wederz. ouders; jrdst. ouders George en Maria Smeets-van Dijk en kinderen, tevens ouders
Schmitz-Derichs; overl. ouders Speck-Herbergs, Cleo Wassen, Els en André Quaedvlieg,
Trautje en Nellie Speck; overl. fam. v. Leerzem-Delahaye-Wiegand; jrdst. Karel Lindelauff;
Paardenzegening manege Abdissenbosch
Gregoriaans Allerzielenlof waarna gravenzegening kerkhof Brugstraat
gravenzegening kerkhof Reeweg
H. HUBERTUS, BISSCHOP
Wiel Plum; Paula Urlings en overl. fam; Lambertus Cornelis Leemans, Mia Leemans-van Alst
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Dinsdag
Woensdag
Waubach
Vrijdag
Waubach
Waubach
Rimburg
Zaterdag
Lauradorp

Zondag
9 nov
Waubach
Rimburg

Waubach
Maandag
Waubach
Lauradorp
Dinsdag
Rimburg
Woensdag
Donderdag
Rimburg
Vrijdag

Waubach

Zaterdag
Roermond

A’bosch

Zondag
Waubach
Rimburg
Waubach

4 nov
5 nov

en Tiny Leemans-Boymans en wederz. ouders; Gertrud Jansen-Krämer (st); ouders BreuerMulders (st); ouders Logister-Claessens; ouders Coen en Anni Boymans-Speetjens (st);
H. CAROLUS BORROMEÜS, BISSCHOP 10.00 uur H. Mis Heereveld

Leny Scheeren-Janssen, dochters Jes en Rini; jrdst. fam. Kleijnen-Sneepers; Lei Spiertz;
bewoners en overl. bewoners flat Kerkstraat;
7 nov
H. WILLIBRORD, bisschop, geloofsverkondiger, patroon van de Nederlandse kerkprovincie
14-15 uur Uitstelling van het H. Sacrament, aanbidding, rozenkrans en vespers
Martin en Maria Dortants-Jungen, dochter Mia en schoonzoon Zef (st); ouders Defèsche18:00 uur Rinkens en dochter Bertine (st); Piet Moonen verj. (st); Anneke Bogman;Mia Hinskens-Pauli
en wederz. familie; ouders Pauly-Theves; overl. fam. Reinartz en fam. Senden;
19:00 uur St. Maartensviering
8 nov
GK Don Bosco bgv 70-jarig jubileum leden, oud-leden en overl.; Heinz Beckers (bewoners
Sloterhof); Frits Scholtz; uit dankbaarheid; jrd. Els Quaedvlieg, André Quaedvlieg; oud.
18:00 uur
Speck-Herbergs, Trautje en Nelly Speck; Hubert en Mia Michorius-Scholle en oud. Michorius
-Sonjé (st); overl. fam. Frijns-Haan (st); Ger Wijshijer; uit dankbaarheid 50-jarig huwelijk
KERKWIJDING VAN DE LATERAANSE BASILIEK
Ez.47 Waar God woont, stroomt er leven in overvloed
Joh.2,13-22 Jezus zuivert de tempel in Jeruzalem en spreekt over de nieuwe tempel: Hijzelf
08:30 uur Gregoriaans ouders Robberts-Vrösch; overl. priesters van onze parochies;
Gregoriaans echtpaar Contzen-Wintgens (st); Erich Wermelskirchen; Stephy Samulski10:00 uur
Houben verj; ouders Rutten-Langohr (st);
Mannenkoor L’Esprit zesw. Sjef Mevissen; Robert en Annie Adams-Claus; Jozef en Maria
Dautzenberg-Römkens (st); jrd. oud. Joseph Janssen en Maria Vreuls (st);jrd. Zef Pustjens,
11:30 uur
echtgenote Fien en zoon Ton (st); Hubert Willems (buurt); jrd. Roza Wetzler-Boessen; oud.
Maas-Lataster;Marga Kölgens-Quaedvlieg;Hein Moritz;Wil van der Laan, tevens bijz.intentie
10 nov
H. LEO DE GROTE, PAUS EN KERKLERAAR
jrdst. echtp. Schnitzeler-Meens (st); Paula Urlings en overl. fam.; Lambertus Cornelis
18:00 uur
Leemans, Mia Leemans-van Alst en Tiny Leemans-Boymans en wederz. ouders;
19:00 uur St. Maartensviering
11 nov
H. MARTINUS (VAN TOURS), BISSCHOP 10.00 uur H. Mis Heereveld
H. Mis bgv Opening carnavalseizoen; André Quaedvlieg en dochter Els; ouders Speck11:30 uur
Herbergs, Trautje en Nelly Speck; overleden leden van de carnavalsverenigingen;
12 nov
H. JOSAFAT, BISSCHOP EN MARTELAAR geen avondmis! Intenties gaan naar vrijdag!
13 nov
09:00 uur vr. alle ouderen van Rimburg m.n. de leden en overl. leden van de ouderensoos;
14 nov
Martin en Maria Dortants-Jungen, dochter Mia en schoonzoon Zef (st); jrdst. fam. Arnold
Nievelstein-Plum en zonen (st); echtp. Léon de Meijer-Manteleers (st);ouders DautzenbergHendriks, ouders Andrieu-Clement en Alphons; jrdst. fam. Gulpers-Römkens (st); ouders
19:00 uur
Boijmans-Simons en wederz. ouders; Sjef en Tinie Haan-Lutgens en wederz. ouders (st);
Maria Janssen-Abram (Bewonersver. An d’r Put); Jakob Wolters verj. (st); echtpaar Hubert
Smeets en Elisabeth Mols (st);
15 nov
H. ALBERTUS DE GROTE, BISSCHOP EN KERKLERAAR
10.30 uur Diakenwijding
Volkszang 1ste jrdst. Annemie Wolters; 1ste jrdst. Mie Senden; 1ste jrdst. Wiel Cox; 1ste
jrdst. Fien Houben-Weerts, tevens Piet Houben; overl. ouders Gärtener-Wolters (st); een
18:00 uur zalig sterfuur (st); ouders Weelen-Hommelsheim, tevens een bijzondere intentie; jrdst.
Mathieu en Gerard Gilissen (st); Lei Simons; Ria Hodenius-Quint en ouders QuintLambermont (st); jrdst. ouders Henk en Bertha Wilbrink-Ringens; jrdst. Johan Schulteis;
16 nov
DRIE-EN-DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
08:30 uur Gregoriaans fam. Dortants-Meens (st); hen die offerden;
10:00 uur Zangver. Eendracht Wiel Cruyen (st); Mien Kaufholz-Hanssen verj;
Par. Dameskoor Nicolaas en Victorine Swelsen-Horstermans (st); Johanna SimonsJanssen verj; Jo en Annie Franssen-Janssen; jrdst. Wiel Eijdems (st); jrdst. Jacob Heinen,
11:30 uur
tevens Anna Heinen-Hanssen (st); Harrie en Mia Senden-Reinartz; ouders Herman en Lenie
Ringens-Sniedt en schoonzoon Harrie Haan;
19:00 uur

Het volgend
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verschijnt op 14 november en wel voor de periode tot 19 december.

Misintenties kunt u inleveren tot uiterlijk donderdag 6 november, liefst middels een briefje
in de brievenbus van de pastorie (Kerkberg 7) of achter in de kerk van Rimburg.
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