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

’t Kirkebledje

Secretariaat-Intenties

Van Pinksteren tot Christus Koning

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

Een feestloos halfjaar…?

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

H. Bernadette
Abdissenbosch
H. Joseph
Waubach-Groenstraat
H. Drievuldigheid
Rimburg
H. Theresia & Don Bosco
Lauradorp
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Vanuit het oogpunt van feestenspreiding zit de
14 nov. t/m 19 dec.
christelijke feestkalender niet gelukkig in elkaar.
Na Pinksteren, Drievuldigheid, Sacramentsdag en
het Heilig Hart (dat laatste viel dit jaar al op 30 mei) volgt een periode zonder
grote zondagsfeesten die duurt tot eind november wanneer met de eerste
adventszondag een nieuw kerkelijk jaar begint. De zomer en het grootste deel
van de herfst moeten het stellen zonder een groot feest.
Een ramp is dat niet. Terwijl de jaarlijks terugkerende feesten soms wel eens doen
denken aan wat een bekend radioprogramma er jaren geleden van maakte (‘Is het
me toch alweer Kerstmis!’) geeft juist die feestloosheid ademruimte om het
geheel van Gods openbaring te laten bezinken. Andere verhalen en andere
thema’s dan die van de grote feesten komen aan de orde. Wie trouw de
zondagsviering meeviert merkt dat de lezingen zich in een heel breed scala van
het menselijk leven in alle facetten begeven. Om niet te zeggen dat niet werkelijk
alles wat een mens kan meemaken en ondergaan wel ergens haarscherp
in een zondagsviering naar voren komt! Er wordt gelezen over Jezus' vaak
verrassende optreden, zijn rake wijsheden en de vele gelijkenissen die Hij vertelde
worden
behandeld,
maar
ook
nieuwtestamentische
geschriften
en
oudtestamentische verhalen en boeken, die anders nooit ter sprake zouden
komen. Veel lijnen uit de bijbel komen samen en hebben ons heel wat te vertellen.
Helemaal feestloos is deze periode overigens niet. De Kerk kent ook in dit halfjaar
natuurlijk heiligendagen en Mariafeesten: de geboorte van Johannes de Doper (24
juni) en de dag van Michaël en alle engelen (29 september), en niet op de laatste
plaats het Hoogfeest van Maria’s Tenhemelopneming (15 augustus) en
Kruisverheffing (14 september). Toch blijft dit halfjaar in hoofdzaak feestloos, een
intermezzo tussen de grote feesttijden. Dat het een lang intermezzo is, is
toepasselijk: Jezus is naar de hemel gegaan (Hemelvaart) en vervolgens
zijn zijn mensen, geïnspireerd door Gods Geest, op
weg gegaan (Pinksteren). De Kerk heeft zich gevormd en
leeft sindsdien in een tussentijd, op weg naar Gods
Koninkrijk, zoals men ook zegt, uitziend naar het moment
dat Christus uit de hemel zal terugkomen. Dat 'uitzien' naar
het slot, naar de uiteindelijke bestemming van het menselijk
bestaan of het uiteindelijke doel van de geschiedenis, komt
tegen het einde van deze ‘interimperiode’ tussen de
feesttijden, steeds meer op de voorgrond. Misschien dat de
herfst (gekoppeld aan de seizoenen!) zich ook speciaal leent
voor zulke gedachten aan 'het einde': zo lijkt het haast alsof
er in de novembermaand toch nog een speciale feesttijd
aanbreekt, gewijd aan 'de laatste dingen'. Allerheiligen op 1 november en
Allerzielen daags erna, en ook de laatste zondagen voor Christus Koning spreken
er volop over in alle mogelijke toonaarden.
Maar dat alles is toch niet meer dan een 'uitzien naar', Er wordt gesproken en
gezongen over 'laatste dingen', zonder dat die ooit echt in beeld, laat staan binnen
bereik komen. 'Mannen van Galilea, wat staan jullie naar de hemel te kijken?',
vroegen de mannen in het wit aan de leerlingen op de dag van de Hemelvaart,
waarmee ze ons op het hart drukken hier op aarde – ondertussen - volop te
werken aan het rijk der hemelen…
23 november laatste zondag kerkelijk jaar: Christus Koning van het Heelal
30 november eerste zondag nieuwe jaar: begin van de Advent
8 december 9 maanden voor haar Geboorte: Maria Onbevlekt Ontvangen
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Diakenwijding te Roermond
Rome-reis
Catechese misdienaars
Hoogfeest Christus Koning
Bijeenkomst rouwverwerkingsgroep
Adventskransen knutselen kinderen
Bijbelavond (Leviticus 1-27)
Bijeenkomst diaconiegroep pastorie
Kinderkoordirigentendag Roermond
Opening Advent 2008
Bijeenkomst werkgroep EH Communie
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
19.00 u. 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 Zorgcentrum Heereveld
Dameskoor Nieuwenhagerheide
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
Aanbidding Waubach (14.00 uur)
Voettocht Wittem
Bijeenkomst rouwverwerkingsgroep
Vergadering Kerkbestuur
Bijeenkomst rouwverwerkingsgroep
Familiedag Misdienaars & Jeugdkoren
Bijeenkomst rouwverwerkingsgroep
Korenoverleg
Bijeenkomst rouwverwerkingsgroep
Bijeenkomst rouwverwerkingsgroep
Aanbidding Waubach (14.00 uur)
Parochiële Stille Dag te Rolduc
Bestuursvergadering misdienaars

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.

Prachtige Lourdesreis in herfstvakantie!

In Lourdes vond ik… het heel leuk dat ik in de grot mocht dienen
en dat was echt cool. Er waren heel veel mensen, en ook veel
zieken. We hebben ook in de internationale Mis mogen helpen, toen
we dat deden kregen we ook nog eens de zegen van kardinaal
Simonis. We zijn ook naar de baden geweest dat was heel chic om
mee te maken. We zijn ook naar de bergen geweest, daar was ook
een waterval en daar ben ik met nog 3 anderen helemaal naar toe
gelopen en dat was vermoeiend. Ook kreeg ik daar veel te eten, ’s
morgens kregen we een stokbrood en een croissant met jam en ’s
middags een 4 gangen menu ’s avonds een 3 gangen menu. En we
hebben nog heel veel bezichtigd. Joeri Weijers (11 jaar)
In Lourdes vond ik… veel vriendschap en blijheid. In Lourdes
voelde ik iets van God. Ik kon het bijna niet geloven dat Maria hier
aan Bernadette was verschenen. We hadden elke dag wel iets te
doen, zoals elke dag een mis. Bijna elke dag gingen we naar de
grot waar Maria aan Bernadette was verschenen. Mijn moeder had
een jerrycan van 30 Liter meegenomen en 2 van 5 liter om aan de
vormelingen van Waubach een flesje Lourdeswater te kunnen
geven. Ik moest dus elke dag naar de grot om de jerrycan van 5
liter te vullen. Dan weer met veel moeite terug. Maar ik vond het
wel gezellig, want elke dag ging iemand met mij mee. Ik had om te
voetballen een bal mee genomen. Na het eerste potje voetballen,
was het keeperbal, dus de keeper schiet hem uit, zo’n 5 meter
hoog, op het dak van een infohuis. En weg was mijn bal! Een paar
dagen later kwam de keeper met een nieuwe bal, maar ik heb hem
de bal laten houden. We hebben ook het ‘Lourdes got talent’
gehouden. Wij hadden een heel leuk toneelstuk met een paar
kinderen. En raad eens? We hadden ons niet ingeschreven! De
heen en terug reis duurde 16 uur. Lourdes was top! Michiel
Kockelkoren (11 jaar) (Foto: RKK – onze jeugd bij de Intern. Mis)

Missiecomité – priesterstudent te India
Zoals bekend is het Missiecomité van de St.-Josephparochie
inmiddels enige jaren geleden opgeheven. Er resteren nog enkele
activiteiten zoals de kerkdeurcollecte voor de MIVA en een bijdrage
in de studiekosten van een priesterstudent in India, namelijk
Thomas Roshan. Jaarlijks maken we hiervoor € 300,- over naar de
Missieopleidingen in Den Haag. Dit jaar is er op Missiezondag niet
voor dit doel gecollecteerd. We willen u daarom vragen een
bijdrage over te maken op rekening 15.17.00.303 t.n.v.
Missiecomité te Landgraaf, waarvoor hartelijke dank!

Uit Lourdes: ‘Kern van ons christelijk geloof:

boete en verzoening’
Het sacrament van de verzoening, het boetesacrament of de
biecht wil, zoals elk sacrament trouwens, een bijzonder moment
van ontmoeting met de Heer zijn. Hij wil ons altijd nabij zijn, met
zijn Liefde, zijn barmhartigheid en vergeving. Zoals voor elke
belangrijke ontmoeting bereiden wij ons ook op dit sacrament voor,
in het licht van ons geloof. De Heer wil in Jezus Christus Blijde
Boodschap zijn voor ons. Laten we ons hart openstellen voor zijn
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De overledenen van wie we sinds
Allerzielen 2007 afscheid namen:
Par. H. Bernadette - Abdissenbosch
1. Mia Regterschot-Cornips 73 jaar
2. Wiel Cox
71 jaar
3. Mie Senden
79 jaar
4. Käthe Smeets-Penners
85 jaar
5. Jeuf Hanssen
74 jaar
6. Jan Szablewski
58 jaar
7. Bernhard Bentz
72 jaar
Par. HH. Theresia-Don Bosco L’dorp
1. Demi Blume
5 jaar
2. Heinz Beckers
76 jaar
3. Miets Oskam- Plaum
81 jaar
Par. H. Drievuldigheid - Rimburg
1. Resi Beckers-Peters
86 jaar
2. To Cup-Driessen
97 jaar
3. Erich Wermelskirchen
45 jaar
4. Netta Schurer-Vrolijk
96 jaar
5. Ria Dalu-Klaassen
74 jaar
6. Net Diederen-Ramaekers 91 jaar
Par. H. Joseph W’bach-Groenstraat
1. Jan Gerards
78 jaar
2. Hub In ’t Zandt
79 jaar
3. Lies Meerten-Mors
87 jaar
4. Annemie Wolters
63 jaar
5. Fien Houben-Weerts
89 jaar
6. Wilie IJzer
84 jaar
7. Barbara Plantaz-Wouters 87 jaar
8. Regina Goeman
80 jaar
9. Nico Smeets
64 jaar
10. Miny Geurts-Dieteren
69 jaar
11. Ennie Helsper-Frijns
83 jaar
12. Leny Römgens-Cremers
94 jaar
13. Herman Schriever
59 jaar
14. Maria Schormans-Ploem
87 jaar
15. Liesel Schormans-Maats
84 jaar
16. Trautje Vonken-Haan
91 jaar
17. Lena de Leeuw-Murawska 86 jaar
18. Isabel Wilbers
27 jaar
19. Mia Hamers-Dortants
70 jaar
20. Trautje Janssen-Beckers 84 jaar
21. Piet Houben
93 jaar
22. Elly Stijns-Maassen
95 jaar
23. Zef Gigase
76 jaar
24. Lei Simons
72 jaar
25. Annie Adams-Claus
89 jaar
26. Els Paulissen-Schuffelers 94 jaar
27. Mien v. Uffelen-vd Heuvel 79 jaar
28. Beppie Heidstra
75 jaar
29. Maria Janssen-Abram
87 jaar
30. Jo Vijgen
86 jaar
31. Gerrie Lutgens-Toussaint 79 jaar
32. Bertha Huijts-vd Broeck
84 jaar
33. Leo Erkens
75 jaar
34. Hubert Willems
73 jaar
35. Tjeu Heidendael
63 jaar
36. Tony Konings
48 jaar
37. Mia Vankan-Quaedflieg
95 jaar
38. Sjef Mevissen
73 jaar
39. Jac Maessen
86 jaar
40. Hub Ubben
74 jaar
41. Manuela Engelbrecht-Bacher41jaar
Heer, geef hun de eeuwige rust,
en het eeuwige Licht verlichte hen.

Woord, dat ons tot nieuwe mensen kan maken. Wij moeten ons
bewust zijn:
dat wij vaak zijn Liefde voor ons afwijzen. Wij zijn
zondaars, die onze zonden erkennen.
dat God ons tot bekering uitnodigt.
dat wij mogen hopen trouw te kunnen zijn aan God.
De zonden zijn niet alleen een reeks woorden of daden tegen God,
zij zijn ook en allereerst de uitdrukking van een innerlijke
houding, die onze daden inspireert en motiveert. Het gaat ook
over onze medeplichtigheid aan het kwaad in de wereld:
ongeloof, onverschilligheid, egoïsme, geweld, zedeloosheid,
verdrukking van de zwakken, racisme, misprijzen van de armen,
geldhonger, verspilling, heerszucht, enz. Elke zonde, zelfs als het
een strikt persoonlijke daad is, doet afbreuk aan het Lichaam van
Christus, de Kerk, waar we zelf deel van uit maken. De priester
schenkt vergeving in de naam van God en van de Kerk. Hij is het
zichtbare teken van de vergeving. Verzoening met God behoort tot
de kern van de Blijde Boodschap.

Uit een ander parochieblad: Aanbidding
Haar dochter moest examen doen. Wekenlang had ze geoefend op
haar klarinet, soms zelfs tot vervelens toe. Nu was dan eindelijk
het moment aangebroken waarvoor die vele, vele uren waren
geïnvesteerd. Zelf zat ze er met een hart dat klopte in haar keel.
Plotseling klonk de stem van een van de juryleden. De naam van
haar dochter schalde bescheiden door de ruimte. Ergens van opzij
betrad ze de zaal. Wat een rust straalde ze uit. Ze zocht haar
plaats, wierp een geconcentreerde blik op de partituur en bracht
het allerbeste dat ze in zich had ten gehore.
De jury had nu even geen woorden. Ook haar moeder viel stil. Tijd
leek niet te bestaan, overrompeld als men was. Haar moeder blij,
dankbaar, trots, geroerd. Wat was het goed om op dit moment bij
deze artiest te zijn. Gewoon te zijn, zonder iets doen, zonder iets te
zeggen. Verbazing, dankbaarheid, verwondering, vreugde vulden
de zaal. Deze mens, haar dochter, was die middag een openbaring.
Zo geldt dit voor God zelve ook, in het verre verleden maar ook nu.
Hij laat zich kennen: in de grote geschiedenissen van onze wereld
en in het persoonlijke van ons eigen levensverhaal. We zijn er
dankbaar om, of vol van vreugde, of gekweld door vragen, of
misschien zelfs boos...
Hoe het ook zij, blij zijn we om bij Hem te kunnen zijn. In de
katholieke Kerk gebeurt dat nergens anders meer dan in het
sacrament van de Eucharistie. Aanbidding worden die momenten
van ‘er zijn’ genoemd. We
doen er even niets, maar
we zijn er slechts. Zoals die
moeder op die middag bij
haar dochter was, zo zijn
wij tijdens dat uurtje in de
kerk bij God. Welkom elke
maandag-, woensdag- en
vrijdagavond om 17.45 uur
in Waubach!

Adventskransen
Hallo jongens en meisjes, op woensdagmiddag 26 november van
13.30 tot 16.00 uur willen wij jullie uitnodigen om samen met ons
in ‘t Stroätje een adventskrans te maken, voor jullie zelf en voor
andere mensen. Deze worden zaterdag 29-11 tijdens de H. Mis in
de kerk van Abdissenbosch (18.00 uur) en op zondag 30-11 in
Rimburg (10.00 uur) en Waubach (8.30 uur en 11.30 uur)
gezegend. Daarna worden de kransen bij de deuren te koop
aangeboden ten bate van het jeugd- en jongerenwerk. Natuurlijk
mogen jullie er eentje mee naar huis nemen. Het zou wel fijn zijn
als jullie allemaal iets van groen meenemen uit eigen tuin. Om de
kosten een klein beetje te dekken vragen wij een bedrag van € 2
Meld je zo spoedig mogelijk aan op de pastorie (5312378 of
pastorie.waubach@hetnet.nl). Activiteitencom. Misdienaars & Koren
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Vrijwilligersavond
Het is goed en gezellig, op 25 oktober in D’r Eck in Rimburg. Een 135-tal
vrijwilligers van de vier parochies (los van de koren die hun eigen Caeciliafeest
vieren) kwam er bij elkaar voor een gezellige avond. Ontmoetingen over en weer
vonden plaats en de algemene teneur was er zonder meer een van: ‘doorgaan met
het vele en goede werk dat we samen op tal van terreinen verzetten!’ De volgende
vrijwilligersavond wordt gepland over anderhalf jaar: in het voorjaar van 2010.
Foto’s van dit jaar zijn te vinden op onze site www.rk-ubachoverworms.nl

Tarieven 2009
Onlangs is er vanuit de Landgraafse kerkbesturen een nieuw overlegorgaan in het
leven geroepen om binnen Landgraaf te komen tot eensluidendheid in gehanteerde
tarieven. Voor 2009 blijven de tarieven voor misstipendia ongewijzigd (€ 21
zondagsviering, € 7 weekdagen). De stipendia voor uitvaarten en huwelijken
wordt per 1-1-2009 verhoogd van € 315 naar € 340. Aangaande het richtbedrag
voor de kerkbijdrage wordt in principe al jaren gestreefd gelijke tred te houden met
de tarieven zoals die aangereikt worden door het Bisdom Roermond (voor 2009 €
98). Er zijn echter enkele parochies die al jaren bezig zijn een inhaalslag te maken omdat ze in het verleden veel
lagere tarieven gehanteerd hebben. Om niet in een keer met (te) grote sprongen vooruit te gaan en ook
rekening houdend met andere geplande financiële acties aldaar, is afgesproken dat voor 2009 het tarief van
2008 (€ 72) blijft gelden, terwijl in 2010 verhoogd wordt naar € 78. Uiteindelijk blijft deelname aan
bisdommelijke voorstellen streeftendens, maar wel volgens de weg van de geleidelijkheid, rekening houdend met
die parochies die een inhaalslag te maken hebben.De parochie Nieuwenhagen volgt vooralsnog een eigen traject.
Strijthagen, aan de Hofstraat in Schaesberg. Vrijwilligers
Eén collecte per 1-1-2009
van ons parochiecluster die hieraan willen deelnemen,
Van oudsher hanteren we in Ubach over Worms twee dienen zich voor 25 november op te geven bij het
collectes in de zondagsviering. De ene (bij de offerande) parochiekantoor waarna wij voor een gezamenlijke
is de feitelijke collecte, vanouds bedoeld als ons ‘offer’ aanmelding zorg zullen dragen.
waarmee we deelnemen aan de H. Mis. Bracht men
Rumpens Mannenkoor Abdissenbosch
vroeger vruchten van veld en eigen arbeid mee, toen het
geld werd ingevoerd kwam de klinkende munt (of iets Op zaterdag 13 december a.s. biedt de fanfare
anders…) daarvoor in de plaats. Nu worden de gelden Abdissenbosch voor de tweede keer een Kerstgala aan in
grotendeels gebruikt voor het onderhoud van de ‘De Residentie’ te Abdissenbosch. De zaal van de
gebouwen en het bekostigen van wat er in Residentie zal in de juiste kerstsfeer worden gebracht.
parochieverband zoal gebeurt. De eerste collecte (na de Bovendien is een zeer gevarieerd kerstprogramma
lezing) was vanouds het ‘plaatsengeld’. Misschien is de samengesteld. Medewerking aan dit concert wordt
tijd rijp per 1-1-2009 aan te sluiten bij het overgrote verleend door het Rumpens Mannenkoor 1921 met eigen
merendeel van de parochies in onze contreien en over te solisten, aan de vleugel begeleid door Monique
stappen
naar
slechts
één
collecte
in
de Offermans, onder leiding van Wim Schepers; Fanfare
zondagsdiensten, en wel bij de offerande. Aarzeling Abdissenbosch
o.l.v.
Jos
Kuipers;
Het
Jeugdwas er wel bij het kerkbestuur: het is niet de bedoeling strijkersensemble van de muziekschool Kerkrade o.l.v.
dat de inkomsten die broodnodig zijn voor het in stand Ingrid Holleman; Mw. Jansen die onder begeleiding van
houden van kerken en parochies langs deze weg het Jeugd-strijkersensemble Kerkrade een aantal Poolse
teruglopen.
De
laatste
jaren
stijgen
de kerstliederen zingt; Wendy de Lang, plaatselijk
collecteopbrengsten (gelukkig!), en ook met maar één zangtalent; Jeugdensemble Ubach over Worms o.l.v.
collecte hopen we dat die tendens blijft doorzetten. En Rene
Rovers;
Koperkwartet
van
de
fanfare
wie vergeet dat er nog maar één collecte gehouden Abdissenbosch. Het concert begint om 19.00 uur.
wordt op zondag: achter in de kerk hangen de nodige Kaarten voor dit concert zijn in de voorverkoop
offerblokken om de oude tweede collecte in te verkrijgbaar voor € 8,50 en aan de avondkassa voor €
deponeren. Dank!
10,00. Voorverkoopadressen: Gemeenschapshuis de
Residentie te Abdissenbosch & F. Salden, Bernadettelaan
Kerstmarkt Heereveld
57 te Abdissenbosch.
Zaterdag 29 november kunt u in de recreatiezaal van
Proficiat GK Don Bosco!
Zorgcentrum Heereveld de traditionele Kerstmarkt
bezoeken. Diverse prachtige artikelen, die voornamelijk … met het geslaagde jubileumfeest!
tijdens de ‘dameshobby’ en ‘herenhobby’ werden Fijn dat het druk was in de kerk. De
gemaakt, worden te koop aangeboden. Bovendien kunt u mooie artikelen over de concertreis in
de expositie van werk van de schilderclub bewonderen bladen en de uitstraling van het koor
dat eveneens te koop is. Een en ander wordt natuurlijk hebben
daar
ongetwijfeld
aan
begeleid door een kop koffie, heerlijke verse wafels en bijgedragen. Zoals ook gezegd op de
gezellige muziek. U bent van harte welkom tussen 14:30 avond: het wordt zeer gewaardeerd
uur en 18:00 uur. Mogen wij ook op u rekenen?
dat het koor zich ondanks de gesloten
kerk niet uit het veld laat slaan, maar
Vrijwilligersdag Landgraaf
gewoon door zingt, in de andere drie
Op
zondag
7
december
is
de
Internationale kerken van het cluster, op concertreis
Vrijwilligersdag. Ook in de gemeente Landgraaf wordt en op tal van andere plekken. Chapeau!
hieraan aandacht besteed en wel door het organiseren
van een feestavond die om 19.30 uur begint in sporthal
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oerknal gelooft?’ ‘Als iemand dat zegt, Nederlanders (oud-ministers, ecodan eh… ik denk dat ik dan het beste nomen en voormalige topmensen
en kerstmarkten worden al in
heel hard weg kan lopen’.
van de banken) ineens weer in alle
oktober gehouden!
actualiteitenprogramma’s
zaten
e zou als pastoor een boek kunnen
Mocht het een keertje voorkomen J
met diagnoses, prognoses en
schrijven met rake uitspraken die je de
analyses. Raar, want van de
dat u het Kirkebledje niet ontvangen
hele dag door hoort: ‘Ik loop me dood
huidige politici was nagenoeg
heeft, bel dan ’s morgens even naar
naar het ziekenhuis voor al die
niemand te zien. ‘De hebzucht van
het parochiekantoor: dit werkt beter
onderzoeken’ beklaagde zich laatst
de jaren ’90 was er mede debet
en vlugger dan dat het over
iemand.
aan’, zeiden de oud-gedienden in
‘meerdere schijven’ ons bereikt!
E
en
tandarts
met
open
dag?
Maar
koor. Maar eh… in die jaren ’90
Geldt trouwens eigenlijk voor alle
werkt
het
wel:
van zaten ze zelf toch aan het roer? En
mogelijke zaken die er zouden blijkbaar
verschillende kanten kwamen mensen crisis of niet: ze zagen er allemaal
kunnen spelen!
in de weken erna enthousiast op de weldoorvoed en keurig gekleed uit.
Dank aan Uitvaartverzorging Bindels pastorie ertegenover trots het resultaat Hoe dan ook… hebzucht dan wel
voor het wederom aanleveren van de laten zien van wat ze zich naar crisis: de boodschap van het
gedachtenisprentjes van de Aller- aanleiding van de open dag aan evangelie heeft van allebei geen
zielenvieringen. Dank je wel Fanfare tandprotheses hadden laten aanmeten. last!
Abdissenbosch en Fanfare Eendracht Is nog eens wat voor de kerk: open
Als je graag hebt dat je zoontje
Waubach voor de trouwe presentie dag voor doopouders, communicanten,
van
11 in de Sacramentsprocessie
en het mooie spelen op het kerkhof vormelingen, diaconie, vrijwilligersin
Lourdes
zich goed en vooral
bij de zegening van de graven.
werk… zetten we eens op de agenda.
rustig gedraagt, geef hem dan
Het viel niet mee in de vormselklas, In het Bernadettetriduum zat een van geen lege 5 liter plastic waterkan
om het evangelie van de week ervoor de vaste kerkgangers heel expliciet en mee om die na afloop te gaan
te reconstrueren. Wat had Jezus nou erg opvallend te stralen en te vullen: die valt onderweg met mooi
gezegd? Mozes zei: ‘Oog om oog, glunderen. Bleek dat die net die dag uit geluid, hoe mooier dat geluid hoe
tand om tand’. Maar Jezus…? ‘Eh, als Lourdes was teruggekomen.
vaker die valt, daar is het goed op
iemand je op de linkerwang slaat,
trommelen, met lopen stoot je er
dan eh… sla je hem ook links!’ ‘Nee’, Ik snap niet veel van de financiële met je knieën tegen en ook dat
corrigeerde een klasgenoot: ‘rechts!’ crisis: noch hoe het allemaal kan geeft datzelfde prachtige doffe plof,
gebeuren, noch hoe de minister van
als je er de dop vanaf draait
En toen het ging om interpretatie financiën aan al die bergen geld komt en
komt er een geweldig diepe echo
van het Scheppingsverhaal: ‘Wat zeg om de crisis te lijf te gaan.
uit als je er ‘boe’ in loeit…
je nou als iemand jou zou vragen of Merkwaardig was het wel dat weken
je wel of niet in bijvoorbeeld een aan een stuk al die oud(e)-bekende-

Nog heel even en de kerstvieringen

Column Een gedachte(nis)streep op een grafsteen
Allerheiligen-Allerzielen zijn voor veel
mensen moeilijke dagen. Dagen
waarin ze hun overleden geliefden
gedenken. Omdat we onhandig zijn
met
woorden,
zetten
we,
woordeloos, een bloempot neer bij
het graf. Onze bloemen moeten
spreken, omdat onze woorden zijn
verwelkt. Woordeloos is ook het
gedachtestreepje dat op de grafsteen
is gebeiteld tussen geboortedatum
en sterfdatum. We staren naar de
gebeitelde tekst op de steen en
zeggen dan heel ongepaste dingen,
zoals: ‘We zouden de letters opnieuw
moeten schilderen.’ Ook de letters
van onze gedachten om over de dood
te schrijven en te spreken zijn
verbleekt, afgetrokken door de zon
van onze welvaart, uitgewassen door
de regen van onze levenshaast. We
krijgen ze niet meer op een rij, onze
gedachten over wat we zien en
hopen, laat staan in een rijzang ‘ten
paradijze’. Het is dan ook beter stil te
vallen in stotterende woorden van
aarzeling, de ommezijde van de stille
hoop: we zien het sterven en we

mogen geloven in het eeuwig leven.
Eigenlijk hebben we ook voor het leven
weinig woorden, niet alleen voor de
dood. Op het grafsteentje staat zelfs
niet meer dan een gedachtestreep
tussen geboortejaar en sterfjaar. Alsof
het leven niets meer was dan een
koppelteken tussen moederschoot en
graf: eenmaal geboren zijn we op weg
naar de dood. Kan het hele leven gevat
worden in twee getallen met een
streepje tussen? Is er dan niets meer
te zeggen over de mens? Veel meer
zelfs. En toch is het beter de ‘gedachte’
open te laten, opdat ze ‘gedachtenis’
zou kunnen worden. Wat moet je
trouwens beitelen tussen de feiten
geboorte en dood? Een opsomming van
de gepresteerde werken, terug te
vinden
in
de
boeken
of
de
boekhouding? Je kunt niet vatten in
zijn prestaties, wat een mens is
geweest.
Jaartal-streepje-jaartal
is
toch maar beter. Hij of zij heeft
geleefd,
een
leven
lang,
van
verschijnen tot verdwijnen. Is mens
geweest, tussen de ene datum en de
andere. En dat blijft het beste wat je

zeggen kunt, in de
gevulde stilte van een
gedachte-streepje, dat
zo een gedachtenis-streepje wordt.
Want we leven niet alleen in onze
grote daden. Een mens kan alleen
leven van de grote daad die God
zelf gedaan heeft, van het kruis
van Jezus Christus. We leven niet
alleen van onze daden, maar van
wat we zijn, van wat we in wezen
zijn in Hem. We kunnen niet weten
wat een mens is geweest. ‘Known
unto God’ (gekend bij God) staat te
lezen op soldatenzerkjes zonder
naam. En dat is in wezen ook zo
voor de gestorvenen met een
naam. Hun naam gebeiteld in
marmer trotseert de eeuwen niet,
maar geschreven in de palm van
Gods hand wel de eeuwigheid.
Geschreven met de onuitwisbare
inkt van de liefde. Die letters moet
je nooit opnieuw schilderen. De
Kerk heeft de zielen in de buurt
van
de
heiligen
geplaatst.
Allerzielen pal na Allerheiligen. God
haalt ons over de streep, van

onheil naar heil. Dat willen we
geloven, liefst nog zonder woorden.
Misschien zou er een streepje mogen
staan niet alleen tussen geboortejaar
en sterfjaar, maar ook na deze

laatste, heel voorzichtig gekapt. Een
gedachte-streep,
een
gedachtenisstreep. De streep van Gods geheugen,
die getrokken wordt over de tijden
heen, over de grenzen van tijd en

Gedoopt
19-10:
19-10:
19-10:
19-10:

Bas en Meike Lugger, Vliegenpoel
Vienna van der Heijden, Groenstraat-Oost
Lex Brassée, Kerkstraat
Ties Brassée, Schoolstraat

H. Doopsel

ruimte.
M. Van de Voorde, communicatieadviseur van de Belgische eerste
minister Yves Leterme en publicist.

Datum

Kerk

Bijeenkomst

11 jan.
25 jan.
1 mrt.
8 mrt.
15 mrt.

Waubach
Waubach
Waubach
R’burg/A’bosch
Waubach

Do.
Do.
Do.
Do.
Do.

8 jan.
8 jan.
26 feb.
26 feb.
26 feb.

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!

Eerste heilige Communie ’09-Presentatievieringen
Inmiddels zijn 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!

Overleden
09-10:
15-10:
16-10:
22-10:
03-11:
03-11:

Miets Oskam-Plaum, De Dormig, 81 jaar
Manuela Engelbrecht-Bacher, Kerkstr., 41 jr
Hub Ubben, Heereveld (voorh. Rimburg), 74 jr
Marietje Balter-Kok, Europaweg-Zuid, 84 jaar
Mia Trommels-Theves, Heereveld, 88 jaar
Ger Sonnemans, Salesianenstraat, 75 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 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

Jij, die ons nu verlaten hebt
Ver weg aan tijd voorbij
Kom thuis daar in het warme licht
Van God jou heel nabij
Met water van de doop eertijds
Gezegend word je mild
Want ons tot zegen was jij wel
Jij, die nu bent verblijd
Met wierook eren wij jou hier
Omdat je bent geweest
De dagen van je levenstijd
Een vindplaats voor de Geest
God, geef toch aan dit mensenkind
Uw vrede voor altijd!
Geschreven staat hij in uw hand
Voorgoed naar U geleid

14 nov

Waubach

19:00 uur

Zaterdag
Roermond

15 nov
10:30 uur

A’bosch

18:00 uur

Zondag
16 nov
Waubach

08:30 uur

Rimburg

10:00 uur

Waubach

11:30 uur

Maandag

17 nov

Martin en Maria Dortants-Jungen, dochter Mia, schoonzoon Zef (st); echtp. Léon de MeijerManteleers (st); ouders Dautzenberg-Hendriks, ouders Andrieu-Clement en Alphons; jrdst.
fam. Gulpers-Römkens (st); ouders Boijmans-Simons en wederz. ouders; jrdst. fam.
Arnold Nievelstein-Plum en zonen (st); Sjef en Tinie Haan-Lutgens en wederz. ouders (st);
Maria Janssen-Abram (Bewonersv. An d’r Put); Jakob Wolters verj. (st); echtp. Hubert
Smeets en Elisabeth Mols (st); Lambert Tönnissen verj; ouders van Meegen-Frijns en
schoonzonen; echtp. Frijns-Vroomen;
H. ALBERTUS DE GROTE, BISSCHOP EN KERKLERAAR
Diakenwijding
Volkszang 1ste jrdst. Annemie Wolters; 1ste jrdst. Mie Senden; 1ste jrdst. Wiel Cox; 1ste
jrdst. Fien Houben-Weerts, Piet Houben; jrdst. Johan Schulteis; ouders Gärtener-Wolters;
ouders Weelen-Hommelsheim, tevens bijz. intentie; jrdst. Mathieu en Gerard Gilissen (st);
Lei Simons; Ria Hodenius-Quint, ouders Quint-Lambermont (st); jrdst. ouders Henk en
Bertha Wilbrink-Ringens; jrdst. Nicola Claessen; een zalig sterfuur (st);
DRIE-EN-DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
Spr.31 Geroepen om God en medemens trouw te dienen: dat is wat de sterke vrouw doet
Mat.25,14-30 We mogen genieten van Gods goedheid, maar ook met dat talent werken
Gregoriaans fam. Dortants-Meens (st); jrdst. Joop van Cuijk; hen die offerden;
Zangver. Eendracht Wiel Cruyen (st); Mien Kaufholz-Hanssen verj; ouders Frans en
Netta Schurer-Vrolijk;
Dameskoor Nicolaas & Victorine Swelsen-Horstermans (st);Johanna Simons-Janssen verj;
Jo & Annie Franssen-Janssen; Harrie en Mia Senden-Reinartz; jrd. Claus Schmitz; jrd. Wiel
Eijdems (st); jrd. Jacob Heinen, Anna Heinen-Hanssen (st); Herman en Lenie RingensSniedt en schoonzoon Harrie Haan; jrd. ouders Scholtes-Dahlen; jrd. Roos Logister-Eggen
H. ELISABETH VAN HONGARIJE
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Waubach

19:00 uur

Dinsdag
Woensdag

18 nov
19 nov

Waubach

19:00 uur

Vrijdag

21 nov

Waubach

19:00 uur

Zaterdag

22 nov

A’bosch

18:00 uur

Zondag
23 nov
Waubach
Rimburg

08:30 uur
10:00 uur

Waubach

11:30 uur

A’bosch
Maandag

14:30 uur
24 nov

Waubach

19:00 uur

Dinsdag
Woensdag

25 nov
26 nov

Waubach

19:00 uur

Vrijdag
Waubach
Zaterdag
A’bosch

28 nov
19:00 uur
29 nov
18:00 uur

Zondag
30 nov
Waubach
Rimburg

08:30 uur
10:00 uur

Waubach

11:30 uur

Waubach
Waubach
Maandag

14:30 uur
15:30 uur
1 dec

Waubach

19:00 uur

Dinsdag
Woensdag

2 dec
3 dec

Waubach

19:00 uur

Vrijdag
Waubach

5 dec
14-15 uur

Waubach

19:00 uur

Paula Urlings en overl. fam; Hubert Huntjens en Mia Huntjens-Simons; Lambertus Cornelis
Leemans, echtgen. Mia Leemans-van Alst en Tiny Leemans-Boymans en wederz. ouders;
fam. Dortants-Meens (st); fam. Schnitzeler-Brouns (st); jrdst. Leo Wetzels; Jo Spiertz
KERKWIJDING BASILIEKEN APOSTELEN PETRUS EN PAULUS 10.00 uur H. Mis Heereveld
André Römkens verj. (st); overl. fam. Sluypers-Wienands (st); echtp. Jacques en Elisabeth
Verstappen-Vreuls (st); Jan Meijvis, zonen en schoondochter; ouders Putmans-Vaessen en
overl. kinderen; ouders Goebert-Scholle; intentie uit dankbaarheid (L);
OPDRACHT VAN DE HEILIGE MAAGD MARIA
fam. Peter Dionysius Dortants en fam. Jungen; fam. Spiertz-Erkens; jrd. Jozef Rothkrantz,
Triena Rothkrantz-Meulenberg, ouders Meulenberg-Gillissen en Johan en Thea Meulenberg
(st); Sjef Reumkens; ouders Zef en Mia Hamers-Dortants; fam. Andreas Köster-Römkens
(st); Jan Gerards verj; jrdst. Betsie Schmeitz-Meijers; Marietje Balter-Kok;
H. CECILIA, MAAGD EN MARTELARES
Volkszang Johannes Kruyen, Maria van Wersch, Elisabeth Steens (st);Peter Jozef
Jeurissen en Anna Paulus (st); jrdst. Joep Jacobs; Herman Lentz verj;
HOOGFEEST VAN CHRISTUS, KONING VAN HET HEELAL
Ez.34,11-17 Niemand hoeft ontmoedigd te worden: God zoekt liefdevol eenieders hart
Mat.25,31-36 Christus identificeert zich met wie in nood verkeren: in hen is Hij te vinden
Gregoriaans weldoeners van onze parochies; hen die offerden;
Gregoriaans Anna & Catharina Douven(st); jrdst. Joseph Eijgelshoven; Ria Dalu-Klaassen
Fanfare St. Elisabeth 1ste jrd. Barbara Plantaz-Wouters; 1ste jrd. Willie Ijzer; Gertie
Reinartz-Logister, Johan Reinartz verj; Isabel Wilbers en schoonmoeder Fien Creusen;
jrdst. Gerrie Prevo-Quaedvlieg (st); jrd. ouders Bisschops-Willems (st); Jan Evertsen (st);
Wim en Maria van den Dikkenberg-Frijns; jrd. Kevin van Hattum; Sjef Mevissen (buurt);
Frits Scholtz; Mia Michorius-Plum; jrd. ouders Knoben-Peeters, Truutje Knoben; wederz.
oud. Görtzen-Borjans; jrd. oud. Roemkens-Ploum;Jo Spiertz;overl.fam. De Lang-Reumkens
H. Doopsel Vince Ledoux, De Tichel
HH. ANDREAS DŨNG-LAC, PRIESTER
Paula Urlings en overl. fam.; Lambertus Cornelis Leemans, echtgenotes Mia Leemans-van
Alst en Tiny Leemans-Boymans en wederz. ouders; Martin Schormans (st); ouders ScholleScholtes (st); leden en overleden leden van de “Dameskegelclub ’t Stroätje”;
H. CATHARINA VAN ALEXANDRIË, MAAGD EN MARTELARES 10.00 uur H. Mis Heereveld
bewoners en overl. bewoners flat Kerkstraat; jrdst. Jozef Eggen; Hubert Willems (buurt);
Joseph Spaetgens;
ZALIGE MARIA HELENA STOLLENWERK, MAAGD
ouders Hendriks-Horsch; vrede in de wereld;
OPENING ADVENT
Jeugdk. A’ bosch oud. Heerings-Klucken (st); Sjef Gielkens verj; jrd. Sterre van Diemen
EERSTE ZONDAG VAN DE ADVENT
Jes. 63 Als mensen voor hun zondigheid uitkomen, is God reddend nabij
Ma.13,33-37 Jezus roept tot driemaal toe op tot biddende waakzaamheid
Gregoriaans echtpaar Gerard en Agnes Berns-Hall en dochter Anna (st);
Volkszang Frans en Netta Schurer-Vrolijk (st); Jan Janssen (st);
Volkszang André Römkens (naamf)(st); fam. Andreas Köster-Römkens (st); oud. Andreas
en Elisabeth Rademacher-Kuijpers (st); Beppie Heidstra; ouders Wienen-Peters verj;
H. Doopsel Isa Koppelmans, Maastrichterlaan en Justin Kloek, Spaarweiden
H. Doopsel Tygo Blijdenstein, Weegbree
Coen en Anni Boymans-Speetjens (st); Paula Urlings en overl. fam.; Lambertus Cornelis
Leemans, Mia Leemans-van Alst en Tiny Leemans-Boymans en wederz. ouders; jrdst. Hein
en Christine Huth-Vincken (st); ouders Logister-Claessens; Mathieu Frings verj;
10.00 uur H. Mis Heereveld
H. FRANCISCUS XAVERIUS, PRIESTER-QUATERTEMPERDAG
Maria Loijen verj. (st); ouders Simons-Niehsen, kinderen en kleinkinderen; jrdst. ouders
Frans en Marie Frehen-Römkens;
Uitstelling van het H. Sacrament, aanbidding, rozenkrans en vespers
Trina Jeurissen-Simons; oud. Defèsche-Rinkens en dochter Bertine (st); Anneke Bogman;
Isabel Wilbers verj; overl. fam. Reinartz en fam. Senden; Herman en Sylvia Weigle; overl.
fam. Hagenaars; Martin en Maria Dortants-Jungen, dochter Mia en schoonzoon Zef (st);
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Zaterdag

6 dec

A’bosch

18:00 uur

Zondag
7 dec
Waubach

08:30 uur

Rimburg

10:00 uur

Waubach

11:30 uur

Maandag

8 dec

Waubach
19:00 uur
Dinsdag
Woensdag

9 dec
10 dec

Waubach

19:00 uur

Vrijdag

12 dec

Waubach

19:00 uur

Zaterdag

13 dec

A’bosch

18:00 uur

H. NICOLAAS, BISSCHOP
Volkszang fam. Offermans-Krisp (st); Dorine en Ernestine Bemelmans (st); Ger Wijshijer;
jrdst. Finy Delahaye-Hanneman; Maria Loyen (st); Zef Vaessen;
TWEEDE ZONDAG VAN DE ADVENT
Jes.40 Nieuwe tijden breken aan: de ballingschap voorbij hoort Jeruzalem goed nieuws
Mc.1,1-8 Johannes roept uit de woestijn: Bereid de weg van de Heer, maak de paden recht
Gregoriaans jrdst. ouders Plum-Pauly (st); meer rechtvaardigheid in de wereld;
Gregoriaans zeswekendienst Hub Ubben; 1ste jrdst. Resi Beckers-Peters, Wiel Beckers
(st); jrdst. ouders Willem Ubben-Gärtener (st); Joseph Wetzels en echtgenote en dochter
Annie (st); pastoor Joseph Gillissen (st); jrdst. Joep Kaczmarek (st);
Kon. Fanfare Eendracht zeswekendienst Marietje Balter-Kok; 1ste jrdst. Regina Goeman;
Sjef en Tinie Haan-Lutgens en wederz. ouders (st); jrdst. Jean Meiser (st); jrdst. Leo Prevo
(st); Hub Märker (st); jrdst. Louis Rosenboom; overl. ouders Albert en Fien NievelsteinEvertz; ouders Heinen-Souren en kinderen Frans en Ria, tevens vr. spoedige genezingen;
HOOGFEEST ONBEVLEKTE ONTVANGENIS HEILIGE MAAGD MARIA
Leny Scheeren-Janssen, dochters Jes en Rini; Jozef Putmans; Paula Urlings en overl. fam;
Hubert Huntjens en Mia Huntjens-Simons; Lambertus Cornelis Leemans, echtgenotes Mia
Leemans-van Alst en Tiny Leemans-Boymans en wederz. ouders;
H. AMBROSIUS 10.00 uur H. Mis Heereveld
O.L. VROUW VAN LORETO
echtp. Anny en Frans Milchers-Reumkens (st); oud. Boijmans-Simons en wederz. oud.;
Sjef Reumkens en Herman Bemelmans; Maria Janssen-Abram (Bewonersver. An d’r Put);
H. MAAGD MARIA VAN GUADALUPE
bewoners en overl. bewoners flat Kerkstraat; ouders Zef en Mia Hamers-Dortants; ouders
Jacob en Anna Heinen-Hanssen (st);
H. LUCIA, MAAGD EN MARTELARES
Volkszang ouders Classen-Willems; Annemie Wolters; overl. ouders Gärtener-Wolters
(st); ouders Krippner-Heller (st); Lei Simons; Frans Frehen en Mia Frehen-Nievelstein;
DERDE ZONDAG VAN DE ADVENT-ZONDAG GAUDETE
Jes.61 De boodschap van de profeet wekt vreugde bij armen en kleinen: heil van God!
Joh.1 Johannes wijst alle geruchten van de hand en getuigt over de Messias die komt

Zondag
14 dec
Waubach

08:30 uur

Rimburg

10:00 uur

Waubach

11:30 uur

Maandag

15 dec

Waubach

19:00 uur

Dinsdag
Woensdag
Waubach
Vrijdag

16 dec
17 dec
19:00 uur
19 dec

Waubach

19:00 uur

Zaterdag
A’bosch
Waubach
Zondag
Waubach

20 dec
18:00 uur
19:30 uur
21 dec
08:30 uur

Rimburg

10:00 uur

Waubach

11:30 uur

Het volgend

Gregoriaans vrede in de wereld; roepingen;
Gregoriaans echtpaar Damrow-Maessen (st); Erich Wermelskirchen; jrdst. Martin
Beisman en Maria Beisman-Wassen;
Par. Dameskoor 1ste jrdst. Mien Geurts-Dieteren; jrdst. ouders Dautzenberg-Pauli; Robert
en Annie Adams-Claus; overl. ouders Kölgen-Dassen en zoon Huub; Hubert Willems
(buurt) jrdst. Jozef Dautzenberg, Maria Dautzenberg-Römkens (st); jrdst. Ger Jacobs (st);
jrdst. Lei Bisschops, tevens dochter Josje (st); jrdst. Henk Samson (st); Marga KölgensQuaedvlieg; jrdst. ouders Sjeng en Annie Lutgens-Odekerken;
H. JOHANNES VAN HET KRUIS
Martin en Maria Dortants-Jungen, dochter Mia, schoonzoon Zef (st); Paula Urlings en overl.
fam; Lambertus Cornelis Leemans, Mia Leemans-van Alst en Tiny Leemans-Boymans en
wederz. ouders; jrdst. ouders Herman en Gertruda Boymans-Clement en zoon Harry;
10.00 uur H. Mis Heereveld
ouders Boijmans-Simons en wederz. oud; Sjef en Tinie Haan-Lutgens en wederz. oud (st);
Parochieel Dameskoor Lei Spiertz; jrdst. Johan Reinartz; jrdst. ouders Plum-Heinen en
dochter Mia (st); leden en overl. leden van Zij-Actief;
Volkszang Joseph en Hubertina Roex (st); Trautje Speck (st);
Kerstconcert Landgraaf Vocaal Ensemble
VIERDE ZONDAG VAN DE ADVENT
Gregoriaans overl. priesters van onze parochies; hen die offerden;
Gregoriaans Johan Peter Hubert Boymans (st); Zef Spierts; Ria Dalu-Klaassen; ouders
Hubert Ploemen, Maria Borghans en overl. familie;
Volkszang jrd. Co Wennekes (st); jrd. ouders Zef Mertens en Billa Mertens-Jacobs (st);
jrd. ouders Dassen-Vossen, dochter Tiny (st); overledenen van fam. Franssen en Janssen;
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verschijnt op 19 december en wel voor de periode tot 16 januari.

Misintenties kunt u inleveren tot uiterlijk donderdag 11 december liefst middels een briefje
in de brievenbus van de pastorie (Kerkberg 7) of achter in de kerk van Rimburg.
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