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

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
Welkom thuis!

'Gij zult een kind vinden,' belooft de engel de
Jaargang 2008 nr. 12
herders. Straks in de kerstnacht, komen de mensen
weer in drommen aangezet. Op zoek naar dat
19 dec. t/m 16 jan.
kind. Zijn die mensen, zonder het zelf te weten, ook
op zoek naar het kind dat zijzelf eens waren?
Hoe dan ook, voor velen onzer is geloof iets van lang geleden, van toen we nog
kind waren, nog bij moeder thuis en met een Vader in de hemel, aan wie je alles
kon toevertrouwen. De herinnering eraan is kostbaar en soms wil je terug. Weer
even dat kleine kind zijn, een kind door God bemind en tot geluk
geschapen. Terug naar de tijd dat geloof gewoon was en je nog gewoon geloofde
en je ouders nog niet te verlegen waren er met je over te praten.
'Kindje wiegen' - zo noemen ze in sommige streken van ons land de diensten in de
kerstnacht. Maar welk kindje wordt er dan gewiegd? Het Kindeke Jezus natuurlijk.
Of wil ook het kindeke gekoesterd worden dat in dat grote-mensen-lichaam van
ons verstopt zit en dat zo moeilijk is terug te vinden? Of is nu net het geheim van
deze nacht dat wij verlangen dat die beide kinderen elkaar ontmoeten?
Kinderen hebben nieuwe ogen, stellen onverwachte vragen. Kinderen kunnen
leven, spelen met simpele dingen, ze hebben iemand nodig, ze kruipen weg voor
geweld en voelen scherp aan wie ze kunnen vertrouwen, naar wie ze kunnen
lachen. ‘Zo ben Ik’, zegt God met Kerstmis, ‘geboren als een Kind’. En wij, wij
mogen ‘thuiskomen’ bij God om met elkaar en met Hem kerstmis te vieren.
Welkom thuis!
Pastoor E. Smeets

Kerstavond – woensdag 24 december
17.00 uur A’bosch Peuter- en Kleuterviering - alleen voor peuters, kleuters en
hun ouders (géén H. Mis!). Muziek: Jeugd-ensemble Ubach over Worms
17.00 uur Rimburg Vroege Kerstavondmis – Zangvereniging Eendracht
19.00 uur Waubach Gezinsmis GK Don Bosco & The Young Singers
21.00 uur A’bosch Vroege nachtmis – Gemengd Koor St. Jan
23.00 uur Waubach Late nachtmis – Landgraafs Mannenkoor Sint Joseph

Eerste Kerstdag – donderdag 25 december
10.00 Waubach Par. Dames- en Herenkoor & Blazersensemble
10.00 uur Heereveld Dameskoor Nieuwenhagerheide
14.30-16.30 uur Waubach: kerststalbezoek en kinderzegen voor met name de
dopelingen van de voorbije jaren! Hun ouders hebben er bericht van ontvangen.

Tweede Kerstdag – vrijdag 26 december
10.00 uur Rimburg – Fanfare Victoria
11.30 uur A’bosch - Jeugdkoor A’bosch
Zaterdag 27 december 18.00 uur A’bosch – Fanfare Abdissenbosch
Zondag 28 december: als zondag!
Op maandag 29 december vervalt de avondmis van 19.00 uur !
Oudjaarsavond woensdag 31 dec. A’bosch 18.00 uur Dankmis Gioia
Nieuwjaarsdag donderdag 1 januari 10.00 uur R’burg;11.30 uur Waubach
Aansluitend aan beide diensten bent u van harte welkom voor een
Nieuwjaarsontmoeting, in Waubach op de pastorie, in Rimburg in D’r Eck.
Pastoor, kerkbestuur en Dorpsraad Rimburg nodigen u van harte uit!

Boeteviering
Vrede op aarde… maar lang niet
altijd is die vrede te bespeuren:
om ons heen niet en in ons diepste
binnenste niet. Daarom dat we
willen blijven stilstaan bij de
onvrede in ons bestaan, in de
boetevieringen in Waubach op
maandag 22 december om 18.00
uur en in Rimburg op vrijdag 19
december om 20.00 uur.
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Bijeenkomst rouwverwerkingsgroep
Aanbidding Waubach (14.00 uur)
Voettocht Wittem
Bijeenkomst rouwverwerkingsgroep
Vergadering Kerkbestuur
Bijbelavond (boek Numeri)
Bijeenkomst rouwverwerkingsgroep
Géén avondmis te Waubach
Bijbelavond (boek Deuteronomium)
Familiedag Misdienaars & Jeugdkoren
Bijeenkomst rouwverwerkingsgroep
Korenoverleg (19.00 uur A’bosch)
Oudercatechese communicanten
Presentatie 1e H. Com. 18.00 A’bosch
Presentatie 1e H. Com. 19.15 L’dorp
Presentatie 1e H. Com. 11.30 W’bach
Bijeenkomst rouwverwerkingsgroep
Bijbelavond (boek Jozua)
Carnavalszondag
Aswoensdag 17.30 uur Rimburg
Aswoensdag 19.00 uur Waubach
Bijeenkomst rouwverwerkingsgroep
Bijbelavond (boek Rechters)
Oudercatechese communicanten
Aanbidding Waubach (14.00 uur)
Parochiële Stille Dag te Rolduc
Opening Sint Jozefnoveen 2009
Bestuursvergadering misdienaars
Lichtprocessie St. Jozefkapel Rimburg
Kruisweg te Moresnet
Bijbelavond (boek Ruth)
Oudercatechese communicanten
Aanbidding Waubach (14.00 uur)
Paaseierenactie misdienaars en koren
Géén avondmis te Waubach vanwege:
Chrismamis 19.00 uur te Roermond
Witte Donderdag (19.00 u. Waubach)
Goede Vrijdag (15.00 u. Kruisweg)
Goede Vrijdag (19.00 uur Waubach)
Stille Zaterdag (19.00 uur Waubach)
Pasen (8.30 Waubach)
Pasen (10.00 Rimburg)
Pasen (11.30 uur Abdissenbosch)
Tweede Paasdag (10.00 u Waubach)
Bijbelavond (1ste boek Samuel)
Familiebedevaart Scherpenheuvel
Aanbidding Waubach (14.00 uur)
10.00 u H. Mis St. Jozefkapel Rimburg
Dodenherdenking Jozefkapel Rimburg
Bijbelavond (2de boek Samuel)
Oudercatechese communicanten
Opening Bisdomjubileum Roermond
Hemelvaartdag 10.00 uur Rimburg
Hemelvaartdag 11.30 uur Waubach
EH Communie Abdissenbosch 9.30 u
EH Communie Lauradorp 11.30 u
Bijbelavond (1ste boek Koningen)
Pinksteren
Aanbidding Waubach (14.00 uur)
Priesterwijding
EH Communie Waubach 9.30 u
Bijbelavond (2de boek Koningen)
H Vormsel te Abdissenbosch 19.00 u
Dank-je-wel-dag kinderkoren
Sacramentsprocessie Waubach
H Vormsel te Lauradorp 19.00 u
Christoffeldag vormelingen Roermond
Sacramentsprocessie Rimburg
Bijbelavond (1ste boek Kronieken)
Waubachs Dorpsfeest
Aanbidding Waubach (14.00 uur)
Parochiële Stille Dag te Rolduc
Bijbelavond (2de boek Kronieken)
Slotmis BS An d’r Put (9.00 uur)
Misdienaars- en jeugdkamp (tot 1-8)

Adventsconcerten Waubach & Rimburg
Traditiegetrouw verzorgt het Landgraaf Vocaal Ensemble in de
Adventtijd een bijzonder kerstconcert op zaterdag 20 december om
19.30 uur in de Sint Jozefkerk te Waubach. Dit jaar viel de keuze
op samenwerking met het gerenommeerd vrouwenkoor Canta con
Fuoco uit Sittard-Geleen (begeleid door Bianca Tabois op harp) en
het talentvolle jeugdkoor Rejoice uit Landgraaf. Beide koren staan
onder leiding van Jo Louppen. Als titel voor deze concerten hebben
we dit jaar gekozen: Wolcum be thou hevenè king. Wij stellen
het zeer op prijs u te mogen begroeten. Voor de ware liefhebber
van vocale muziek dit jaar een muzikale parel en een absolute
must! Entree € 8,50.

Voor de 14e keer organiseert Zangvereniging Eendracht
Rimburg het 2-jaarlijkse Kerstconcert. Dit concert vindt plaats op
zondag 21 december om 19.30 uur in de sfeervolle Rimburgse
parochiekerk met een uitvoering van de kerstcantate Born, a King
van de Engelse componist William Lloyd Webber. Het koor staat
onder leiding van Jan Zaad en wordt begeleid door Esther Zaad. Als
solisten: Daphne Ramakers (sopraan) en Tim Schulteis (tenor).

Nieuwjaarsconcert Harmonie Laura
Na twee uitverkochte edities in 2007 en
2008 gaat Harmonie Laura op zondag 4
januari 2009 wederom een speciaal
nieuwjaarsconcert verzorgen, samen met
de
inmiddels
internationaal
bekende
sopraan Veronika Juhasz, winnares van de
publieksprijs
bij
het
Prinses
Christinaconcours. Verder is een hoofdrol
weggelegd voor trombonist Erik Stevens
en het Landgraafs Goed Koperkwintet. Als
gastorkest zal blaaskapel Holandanka een
concert
verzorgen,
bestaande
uit
topmuzikanten
uit
Limburg,
die
Tsjechische blaasmuziek op het hoogste niveau verzorgen. Kaarten
zijn vanaf nu voor € 3,- per stuk verkrijgbaar bij Versboetiek
Weijers op de Maastrichterlaan, Herenkapsalon Smeets in Waubach
en D’r Sjtee Uul te Lauradorp. U kunt de kaarten ook per e-mail
reserveren bij Bart Smeets: bjmsmeets@gmail.com of via de Laura
Reserveerlijn: 0655-884488. Op zondag 4 januari kosten de
kaarten aan de kassa € 4,50 en de concertzaal van
Gemeenschapshuis D’r Sjtee Uul zal om 13.00 uur geopend zijn,
om vervolgens om 14.00 uur te starten met de concerten. Kijk voor
de laatste info ook eens op www.harmonielaura.com.
ste
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Voettocht Wittem - 3 januari 2009

Inmiddels zal dit de 25ste tocht worden, een jubileum. Het
startpunt zal zijn om 05.30 uur ‘s morgens bij de St. Jozefkerk in
Waubach. Van daaruit vertrekt men richting Nieuwenhagen alwaar
om 06.00 uur bij het kruis aan de Vaechshof het officiële startsein
gegeven zal worden. De tocht zal zich dan naar Schaesberg
begeven en om ongeveer 06.30 uur bij de Petrus en Paulus kerk
aankomen, om 06.40 uur zullen we langs de kerk van het Eikse
lopen. Daarna zal de tocht verder gaan naar Heerlerbaan waar we
ongeveer om 7.15 uur zullen aankomen ter hoogte van de
watertoren. Vervolgens zal de tocht zich al slingerend door het
mooie Mergelland richting Wittem begeven waar we om ongeveer
9.25 uur hopen te arriveren. De Heilige Mis zal beginnen om
ongeveer 9.45 uur. Onze bisschop, Mgr. F. Wiertz zal voorgaan in
de H. Mis. Mannenkoor St. Joseph uit Landgraaf zal de H. Mis
opluisteren. Het zou fijn zijn indien diegenen die de tocht hebben
uitgelopen ook als afsluiting de H. Mis zouden bijwonen. Na de H.
Mis zal iedereen die daar belangstelling voor heeft naar een eetzaal
in het klooster kunnen lopen waar iets te eten en te drinken
gekocht kan worden. Hier zal tevens bij het bestuur van de

Voettocht Wittem de mogelijkheid bestaan om een buskaartje te kopen
voor de prijs van € 3,50 euro. De vertrektijd van de bussen zal zijn om
ongeveer 11.45 uur, richting Landgraaf. Voor de 2 bussen geldt, vol is vol.
Wij willen u er ook nog eens een keer op wijzen dat het geheel een
Voettocht, bezinningstocht betreft en geen hardloopwedstrijd. Wij
verzoeken u dan ook om hier rekening mee te houden en zich strikt aan de
aanwijzingen van de medewerkers te houden. Iedereen die meeloopt, dient
achter het kruis te blijven lopen. Er lopen ook veel ouderen mee en het is
de bedoeling dat ook zij op een normale manier in Wittem aankomen.
Onderweg zal er ook weer bij de diverse kruisbeelden gebeden worden. Wij
hopen dat er weer veel mensen zullen deelnemen en wensen
Wekelijks probeert de pastoor het
iedereen alvast mooie Kerstdagen en Zalig Nieuwjaar. Tot ziens
ziekenhuis te bezoeken. Geeft u zelf door
op 3 januari, Stichting Voettocht Wittem
wanneer u of iemand anders in het ziekenhuis
verblijft en een bezoekje op prijs stelt.
Hetzelfde geldt voor de diaconiegroep: voor
bezoek kunt u terecht bij Hanny van der
De gemeente hoopte in de krant van 21 november op ‘witte een
Wouw op de pastorie (wo. en do. ochtend).
rook’ binnenkort voor de bouwplannen in Schaesberg. Witte
rook? Die komt uit de schoorsteen van de Sixtijnse Kapel in
Rome als er een nieuwe paus gekozen is. Maar eh… zou er op het
gemeentehuis dan ook net als bij een conclaaf zo veel en intens gebeden
worden om de wijsheid van de Heilige Geest om tot een goede keuze te
komen? Als dat zo is, is dat erg mooi!

Kirkeklatsch

Dat er in kroegen en zalen niet meer gerookt mag worden, heeft ergens toch
wel wat: je ruikt ’s morgens na een prinsenproclamatie toch een stuk frisser.
Maar als het gemis aan nicotine vervangen wordt door meer decibel op de
geluidsinstallatie… dat is zoiets als door de kat of de hond gebeten worden.
‘De pastoor heeft zich haar laten implanteren, ook gezien zondag in de kerk?’
‘Welnee, dat was oud-kapelaan L. Hendriks die hem verving!’ Nou is het
ergste dat je zoiets niet verzint maar gewoon terug hoort.

Eerst nieuw helder licht in de zijbeuken in Waubach, en nu weer de ambo een
stuk naar achteren in Rimburg zodat de dwarsbeuk ook aangesproken kan
worden. Waar kun je je nu nog verschuilen in de kerk?

Mensen vragen vaker waarom de preken niet op internet terug te lezen zijn. Tja, op de eerste plaats hoort de
verkondiging thuis in de levende liturgie. Het is (s)preektaal die er op papier anders gaat uitzien. Maar ook: voor
je het weet gaan er weer een paar moraalridders stukjes uithalen en in een andere context plaatsen. Zoals een
regeltje uit een indrukwekkende preek van kardinaal Faulhaber (1952) over
het boek Ruth: ‘Lof op een vrouw uit de mond van vrouwen is, zoals bekend,
dubbele lof’. In ’52 kon je dat nog wel zeggen, maar nu moet je het uitleggen.
Het was een leuke middag in ’t Ströatje waar de kinderen hard gewerkt
hebben om de adventskransen af te krijgen om een mooi begin te maken voor
de advent. We willen de moeders die geholpen hebben langs deze weg
hartelijk danken en hen samen met hun families een goede voorbereiding op
het kerstfeest wensen. Namens de Misdienaars en Jongeren: bedankt!
De groeten van paus Benedictus XVI. De apostolische zegen aan het einde van de wekelijkse audiëntie op
woensdag is – zoals er uitdrukkelijk bij gezegd wordt – op verzoek van de paus zelf ook bestemd voor de zieken,
de kinderen, de mensen thuis en allen die de pelgrims aan het hart gaan. Pastoor en een groep parochianen
woonden de audiëntie van 19 november bij. Vandaar: bij deze de zegen en de groeten van de paus!
Gespreksavonden Bijbelse en kerkelijke grondwoorden – De Ark
Omdat er zowel binnen de Protestantse Gemeente als
onder Katholieken belangstelling is voor bezinning op en
gesprek over bijbelse kernwoorden, zal er in 2009 een
serie van deze avonden plaatsvinden: 12 januari X, of
de grote onbekende (wat is een god, en wie is dan God
in de joodse en christelijke bijbel?); 9 februari Maaltijd
van de Heer (avondmaal, eucharistie, communie) met
medewerking van past. Bouman; 9 maart Messias,
Christus - Wat zijn dat voor titels, wie droegen die titels,
en waarom kreeg Jezus die titels?; 20 april De vier
evangelieën - wat betekent het dat er vier zijn, en wat
zijn dat eigenlijk voor geschriften?; 18 mei De Geest

van God - Vaag? Of juist het meest concreet? De
avonden worden gehouden in kerkgebouw ‘de Ark’, Op
de Heugden 23, te Landgraaf. Aanvang telkens 20.00u.
Gespreksleider is ds Jan H.Soethoudt van de
Protestantse Gemeente Oude Mijnstreek. Wie zich wil
voorbereiden, kan zich opgeven, en van te voren een
artikeltje opvragen, bij: Erik Bastiaan-Net (e.bastiaannet@zonnet.nl), tel. 045 – 5429210. Deelname is vrij
voor ieder. Men kan deelnemen per onderwerp/per
avond. Er is dus geen verplichting om de hele serie mee
te maken.
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GK Don Bosco huldigt haar jubilarissen
Zaterdag 8 november j.l. bestond het koor 70 jaar. Dit feest
begon met een koffietafel voor alle leden en genodigden. om
18.00 uur volgde een H.Mis in de kerk van Lauradorp, die voor
deze gelegenheid nog eens werd open gesteld. Pastoor Smeets
werd geassisteerd door Broeder Jan Wessels van de Salesianen
van Don Bosco, die voor deze gelegenheid naar Lauradorp was
gekomen. Na de Mis volgde een feestavond met D.J. Andre en
mocht het koor Pastoor Smeets, Wethouder Leunissen van de
gemeente Landgraaf en verschillende oud-leden welkom heten. Er
werden maar liefst 7 jubilarissen gehuldigd: de dames E. Brdan,
M. Reuvers, M. Wauben, E. Lugas en G. Oosterhof, die allen 12,5 jaar lid zijn en ook de dames M. Wagner (40
jaar) en K. Beckers (50 jaar lid). Na de huldiging , toespraken en een klein concert door het het eigen koor, werd
het feest nog tot in de kleine uurtjes voortgezet. Nu op naar de 75!

Tarieven 2009

Eén collecte per 1-1-2009

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 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.

Van oudsher hanteren we in Ubach over Worms twee
collectes in de zondagsviering. De ene (bij de
offerande) is de feitelijke collecte, vanouds bedoeld als
ons ‘offer’ waarmee we deelnemen aan de H. Mis.
Bracht men vroeger vruchten van veld en eigen arbeid
mee, toen het geld werd ingevoerd kwam de klinkende
munt (of iets anders…) daarvoor in de plaats. Nu
worden de gelden grotendeels gebruikt voor het
onderhoud van de gebouwen en het bekostigen van wat
er in parochieverband zoal gebeurt. De eerste collecte
(na de lezing) was vanouds het ‘plaatsengeld’.
Misschien is de tijd rijp per 1-1-2009 aan te sluiten bij
het overgrote merendeel van de parochies in onze
contreien en over te stappen naar slechts één
collecte in de zondagsdiensten, en wel bij de
offerande. Aarzeling was er wel bij het kerkbestuur: het
is niet de bedoeling dat de inkomsten die broodnodig
zijn voor het in stand houden van kerken en parochies
langs deze weg teruglopen. De laatste jaren stijgen de
collecteopbrengsten (gelukkig!), en ook met maar één
collecte hopen we dat die tendens blijft doorzetten.
Datum
Kerk
Bijeenkomst

Gedoopt
23-11:
30-11:
30-11:
30-11:

Vince Ledoux, De Tichel
Isa Koppelmans, Maastrichterlaan
Justin Kloek, Spaarweiden
Tygo Blijdenstein, Weegbree

H. Doopsel
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 ’09Presentatievieringen

11 jan.
25 jan.
07 feb.
08 feb.
1 mrt.
8 mrt.
15 mrt.
12 apr.
26 apr.
3 mei
17 mei
24 mei

Waubach
Waubach
Presentatieviering
Presentatieviering
Waubach
R’burg/A’bosch
Waubach
Waubach
R’burg/A’bosch
Waubach
Waubach
R’burg/A’bosch

Do. 8 jan.
Do. 8 jan.
Do. 8 jan.
Do. 8 jan.
Do. 26 feb.
Do. 26 feb.
Do. 26 feb.
Di. 31 mrt.
Di. 31 mrt.
Di. 31 mrt.
Do. 14 mei
Do. 14 mei

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!
U, Heer Jezus, bent ons mens-zijn komen delen
en hebt ook menselijk lijden en zelfs de dood niet
geschuwd. Daardoor werd het voor ons waar:
doordat U ons gelijk wilde worden als mens,
mogen wij delen in uw eeuwige goddelijke
bestaan. Geef onze lieve doden aan dat heil!

Overleden
14-11: Hein Spiertz, Heereveldje (v/h Maastrichterl) 80 jaar
28-11: Jo Jaspers-Klerks,
De Dormig, 78 jaar
08-12: Wiel Post,
Europaweg-Zuid, 79 jaar

4

Huiszegen 2009
Misschien kent u ze: de huiszegen van Driekoningen. Werd het vroeger
wel eens met krijt op of boven de deur getekend, tegenwoordig zijn er
kaarten zoals hiernaast. Wat het betekent? C + M + B staat voor de namen van de drie koningen: Caspar
Melchior Balthasar. Maar ook verwijst het naar de drie momenten aan het einde van de kersttijd waarop Christus
geopenbaard werd als de gezondene Gods: Cana de bruiloft van Kana, Magi de drie wijzen, en Baptisma
verwijzend naar de doop. Met deze 3 letters vormen zij het acrostychon: Christus mansionem benedicat:
Christus zegene dit huis. Traditioneel wordt de huiszegen aan parochianen uitgereikt op Driekoningen en aan de
binnenkant boven de ingang van elk huis opgehangen. Op 3 & 4 januari zijn de kaarten mee te nemen voor € 1,dat de broederschap onderdeel uitmaakt van de roomsNieuwe kerkmeesters
katholieke Kerk. Bisschop Frans Wiertz hecht eraan om
In 2006 hebben we een nieuw federatiebestuur er op te wijzen dat dit niet klopt, omdat de bisschoppen
geformeerd. Daarbij was het de uitdrukkelijke wens van van de Broederschap Pius X buiten de gemeenschap van
zowel de nieuwe kerkmeesters alsook van het bisdom de r.-k. Kerk staan; zij zijn immers geëxcommuniceerd.
om te komen tot een weloverwogen rooster van
De traditionalistische Broederschap Sint Pius X werd in
aftreden. Immers alle kerkmeesters werden per 1-11970 opgericht door de Franse aartsbisschop Marcel
2007 formeel (al dan niet opnieuw) benoemd. Daarbij Lefebvre. Soms wordt gedacht dat deze dit vooral deed
heeft Harald Jorritsma aangegeven graag de overstap uit onvrede met het nieuwe Missaal van paus Paulus VI.
vanuit het kerkbestuur Rimburg naar het clusterbestuur In feite deed hij dit echter nog meer uit verzet tegen een
te maken, met dien verstande dat hij zijn portefeuille ter aantal documenten van het Tweede Vaticaans Concilie.
beschikking zou stellen als zijn werkomstandigheden In 1988 heeft Mgr. Lefebvre zonder pauselijk mandaat
hem daartoe zouden dwingen. Een promotie heeft hem
vier bisschoppen 'naar eigen keuze' gewijd. Toen zij zich,
begin dit jaar doen besluiten inderdaad als kerkmeester
na een oproep daartoe, niet wilden onderwerpen aan het
terug te treden, maar wel actief te blijven als vrijwilliger. pauselijk gezag, is de excommunicatie, die hijzelf en die
Destijds zittend en ‘overgestapt’ kerkmeester Jan Steins vier bisschoppen door het feit zelf van die wijding
heeft inmiddels de nodige jaren als bestuurder vol hadden opgelopen, door paus Johannes Paulus II publiek
gemaakt en heeft omwille van doorstroming gezorgd verklaard. Tevens verklaarde de paus de daad van Mgr.
voor een opvolger. Beide heren blijven met hun gezinnen
Lefebvre als een "schismatieke daad", zonder te spreken
nauw betrokken en actief in met name de parochie
van een formeel "schisma". Sindsdien maakt de
Rimburg. We zeggen Harald en Jan heel hartelijk dank Broederschap Sint Pius X deel uit van een internationaal
voor hun trouwe inzet en zorg en vooral ook voor de genootschap van katholieken die het Tweede Vaticaans
fijne wijze van samenwerken binnen het bestuur.
Concilie
niet
erkennen
en
wier
bisschoppen
De
heren
Hein
Bartholomeus geëxcommuniceerd zijn. De broederschap is dus beslist
(Waubach, bovenste foto) en Jan geen gewoon 'onderdeel van de r.-k. Kerk'. Hoewel paus
Deckers (Rimburg, foto onder) volgen
Johannes Paulus II pogingen deed, en paus Benedictus
hen op, beide in de portefeuille
XVI ook nu weer doet, om nader tot elkaar te komen,
bouwzaken,
waarbij
Bartholomeus weigert de broederschap om op de voorstellen van de
eerste aanspreekpunt is en Deckers paus in te gaan. De broederschap wil onder geen beding
hem assisteert. De vele kwesties rond het concilie integraal aanvaarden. Voor de r.-k. Kerk
kerken en pastorieën maken een staat de broederschap tot op zekere hoogte op een
dubbele functie wenselijk. Welkom, vergelijkbare plaats als bijvoorbeeld de Oud-Katholieke
Hein en Jan, en veel succes en
Kerk. De Duitse tak van de Broederschap Sint Pius X
voldoening in jullie lidmaatschap van
heeft in augustus de al twee jaar leegstaande kapel aan
het kerkbestuur.
de Pannesheiderstraat in Kerkrade gekocht van de
Teneinde afscheid te kunnen nemen Stichting Erfgoed Broeders Franciscanen Bleijerheide. De
van de scheidende kerkmeesters en stichting heeft deze verkoop gedaan tegen de zin van de
gelegenheid te hebben de deken te broeders, die vroeger de eigenaars waren, en tegen de
vragen de twee nieuwe kerkmeesters zin van de bisschop. Zowel de broeders als de bisschop
te installeren, is het bisdom gevraagd hebben aan de stichting laten weten deze handelwijze
de aftredende kerkmeesters eervol te niet alleen te betreuren maar ook onbegrijpelijk te
ontslaan per 1-2-2009, terwijl de vinden, aangezien aan deze kapel een katholieke
beide nieuwe heren beoogd zijn per 1- bestemming verbonden was. De bisschop heeft daarop
1-2009 aan te treden.
niets anders kunnen doen dan de kapel aan de
Daarmee bestaat het bestuur behalve katholieke eredienst te onttrekken. De Broederschap is
uit pastoor-voorzitter E. Smeets uit de voornemens in de kapel H. Missen te houden. Gezien het
volgende personen: 1. G.J.E. (Ger) Nievelstein (vice- bovenstaande mag aan die H. Missen niet deelgenomen
voorzitter), 2. L. (Leo) Steinbusch (secretaris), 3. worden door rooms-katholieke gelovigen.
W.S.P. (Wiel) Moonen (penningmeester), 4. J.M.S.
450 jaar Bisdom Roermond
(Judith) Weijers-Verhaeg, 5. H.A.W. (Henk) Douven,
en de twee nieuw benoemde kerkmeesters.
Komend jaar viert het bisdom Roermond het feit dat het
450 jaar geleden werd opgericht. In de periode
Duidelijke taal: ‘Pius X Broederschap precies
van zaterdag 9 mei 2009 tot en met zondag 23 mei 2010
zullen er in heel het bisdom tal van activiteiten
behoort niet tot R.K. Kerk’
plaatsvinden onder het thema ‘Al Licht’. Hoogtepunten in
Onlangs werd in de media melding gemaakt van de koop
dit jubileumjaar zijn onder meer een boottocht met
van de leegstaande kapel van het voormalige pensionaat
vuurbal over de Maas van Zuid- naar Noord-Limburg,
van de Broeders Franciscanen in Kerkrade door de
een katholiekendag en een bedevaart met de bisschop
Broederschap Sint Pius X. Daarbij is de suggestie gewekt
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naar Rome in 2010. Daarnaast zal er veel aandacht zijn
voor speciale activiteiten in dit kader in de verschillende
dekenaten van het bisdom.
Geschiedenis Op 12 mei 1559 kondigde paus Paulus IV
een bul af, waarmee hij een groot aantal nieuwe
bisdommen in de Nederlanden oprichtte. Het geloof had
toen allang wortel geschoten en er waren nieuwe
structuren nodig om de gelovigen te begeleiden. De
huidige bisschop, mgr. Frans Wiertz, is de 23-ste
bisschop van Roermond.
Al Licht Als motto voor het jubileumjaar is gekozen voor
de woorden Al Licht. Dit thema verwijst in de eerste
plaats naar het ‘Licht van Christus’. “Als Limburgers
weten we dat je geen gelegenheid voorbij moet laten
gaan om samen te vieren. Of het nu om familiefeesten
gaat, jubilea van een vereniging of kerkelijke
hoogtijdagen: het is goed om als gemeenschap samen te
komen en de onderlinge verbondenheid te vieren. Allicht
vieren we dus ook het 450-jarig bestaan van het bisdom.
Daarnaast klinkt in ‘allicht’ ook iets door van
de
vanzelfsprekendheid
waarmee
het
katholieke geloof al eeuwenlang aan onze
regio verbonden is. Natuurlijk mogen we de
ogen niet sluiten voor de realiteit,” aldus de
bisschop.
“In
onze
dagen
uit
die
vanzelfsprekende kerkbetrokkenheid zich
minder manifest dan vroeger. De sociale
dwang waaronder mensen in het verleden
soms voor het geloof kozen, is verdwenen.
En dat is maar goed ook. Wie nu naar de
kerk komt, doet dat bewust en oprecht. Ik
ben erg blij dat in ons bisdom elke week
opnieuw tienduizenden mensen deze keuze
maken, doelbewust, als vanzelfsprekend.”

Logo Het themajaar wordt ondersteund door een logo
dat het motto ‘Al Licht’ in combinatie met het
bisdomjubileum symboliseert. In dit logo, vormgegeven
door Judith Eurlings uit Voerendaal, zijn elementen van
licht, vuur, feest, kerkramen, linten van een mijter, de
huisstijlletter van het bisdom en het samenzijn van
mensen op stylistische wijze weergegeven.
Activiteiten Voor het komende jubileumjaar zijn er
plannen voor een aantal feestelijke activiteiten, die het
samen vieren centraal stellen en willen tonen dat de Kerk
lééft. Zo ligt het in de bedoeling om in het
openingsweekeinde vuur op een boot via de Maas van
Zuid- naar Noord-Limburg te laten varen, met
verschillende halteplaatsen en aanvullende activiteiten
vanuit de dekenaten op de route. Eén van die
halteplaatsen is Roermond. Daar zal op zondag 10 mei
het vuur in een feestelijke stoet naar de kathedraal
worden gebracht, waar het jubileumjaar officieel wordt
geopend. Het hele jaar door zijn er bovendien diverse
tentoonstellingen en concerten en worden workshops en
bezinnings- en ontmoetingsdagen georganiseerd. Daarbij
wordt ook aangesloten bij reeds bestaande culturele
activiteiten in Limburg. www.bisdomjubileum.nl

Bedevaarten 2009
Ook voor 2009 staat er weer het nodige op het
programma. De Limburgse Bedevaarten organiseren
natuurlijk wederom de jaarlijkse reizen naar Lourdes
(zie: www.lourdesbedevaarten.nl). De data zijn als volgt:
4 t/m 11 juni, 1 t/m 8 september, 24 september t/m 1
oktober. Brochures zijn verkrijgbaar op de pastorie.
Vanuit de eigen parochie wordt er ook in 2009 weer een
Romereis gehouden, en wel in de herfstvakantie (26-31
oktober 2009). Informatie en aanmelding bij pastoor E.
Smeets.

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

Vrijdag

19 dec

Waubach

19:00 uur

Rimburg
Zaterdag
A’bosch
Waubach

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

Zondag
21 dec
Waubach

08:30 uur

Rimburg

10:00 uur

Waubach

11:30 uur

Rimburg
Maandag
Waubach

19:30 uur
22 dec
18:00 uur

Waubach

19:00 uur

Dinsdag

23 dec

Lei Spiertz; jrdst. Johan Reinartz; jrdst. oud.Plum-Heinen, dochter Mia (st); leden en overl.
leden Zij-Actief;
Boeteviering voor de tiener- en jongerengroepen (en alle andere parochianen!)
Volkszang Joseph en Hubertina Roex (st); Trautje Speck (st);
Kerstconcert Landgraaf Vocaal Ensemble
VIERDE ZONDAG VAN DE ADVENT
2 Sam.7 De Heer kondigt aan een huis voor ons te bouwen
Lc.1,26-38 Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord
Gregoriaans overl. priesters van onze parochies; hen die offerden;
Gregoriaans Johan Peter Hub. Boymans; Zef Spierts; Ria Dalu-Klaassen; oud. PloemenBorghans en overl. fam; jrdst. Aloys Mennis en Zuster Sulina; int. uit dankbaarheid;
Volkszang overl. fam. Franssen en Janssen; jrdst. Co Wennekes (st); jrdst. oud. Zef en
Billa Mertens-Jacobs (st); jrdst. oud. Dassen-Vossen, dochter Tiny (st); jrdst. Sjef Janssen,
tevens Maria Janssen-Abram; jrdst. Anneke Verduin-Theunissen;
Kerstconcert Zangvereniging Eendracht
Boeteviering als voorbereiding op het Hoogfeest van Kerstmis
Paula Urlings en overl. fam; Wiel Plum; Lambertus Cornelis Leemans, Mia Leemans-van Alst
en Tiny Leemans-Boymans en wederz. ouders; oud. Adams-Schuncken; oud. EvertzSimons en oma Creusen; Jup Erkens;
H. JOHANNES VAN KENTY, PRIESTER Geen H. Mis Heereveld!
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Woensdag
24 dec
A’bosch

17:00 uur

Rimburg

17:00 uur

Waubach
19:00 uur

A’bosch
21:00 uur

Waubach
23:00 uur
Donderdag
Heereveld

25 dec
10:00 uur

Waubach
10: 00 uur

Vrijdag

14:3016:30 uur
26 dec

Rimburg

10:00 uur

A’bosch

11:30 uur

Zaterdag
A’bosch

27 dec
18:00 uur

Waubach

Kerstkinderzegen
TWEEDE KERSTDAG-H. STEFANUS, EERSTE MARTELAAR
Fanfare Victoria oud. Balt en Maria Bastiaens-Philipps; Johan en Elisabeth Peters-Beckers,
Anton en Catharina Gielen-Dautzenberg (st); Juup Logister; oud. Douven-Wetzels en Maria
Janssen-Douven; oud. Frans en Netta Schurer-Vrolijk; Nellie Peters; Jan Janssen; ouders
Janssen-Houben, Mientje Janssen-Hanssen; Net Diederen-Ramaekers;
Jeugdkoor A’bosch echtp. Lenzen-Dörenberg (st); Els Quaedvlieg verj, André Quaedvlieg;
ouders Speck-Herbergs; Trautje en Nelly Speck; ouders Hinskens-Rutten (st); Maria Loyen
(st); overl. ouders Mauer-Stanneveld en zonen Herman en Ben; May Meens;
H. JOHANNES, APOSTEL EN EVANGELIST
Fanfare A’bosch overl. ouders Bouwman-Eggen en Gossen-Simons;
FEEST VAN DE H. FAMILIE, JEZUS, MARIA, JOZEF
Gen.15 Uw erfgenaam zal iemand zijn die gij zult verwekken. Sir.3 Eer uw ouders
Lc.2,22-40 De opdracht van de Heer in de tempel door zijn ouders

Zondag
28 dec
Waubach
Rimburg

08:30 uur
10:00 uur

Waubach

11:30 uur

Maandag
Dinsdag
Woensdag
A’bosch

29 dec
30 dec
31 dec
18:00 uur

Gregoriaans een intentie uit dankbaarheid;
Volkszang overl. weldoeners van onze parochies;
Par. Dameskoor zeswekendienst Hein Spiertz; 1ste jrdst. Leny Römgens-Cremers; Beppie
Heidstra; Jan Evertsen (st); Bern Abel (st); Leo en Gerda Speth-Jansen; uit dankbaarheid
bgv een 45-jarig huwelijksjubileum;
H. THOMAS BECKET, BISSCHOP EN MARTELAAR Geen H. Mis (intenties gaan naar vrijdag!)
10.00 uur H. Mis Heereveld
H. SILVESTER I, PAUS
Koor Gioia Dankmis zeswekendienst Mia Trommels-Theves; Christel van Overveld;
NIEUWJAARSDAG-HEILIGE MARIA, MOEDER VAN GOD
Num.6 Op Nieuwjaarsdag wensen we elkaar met bijbelse woorden Gods zegen
Lc.2,16-21 Op de achtste dag krijgt het Kind de naam Jezus

Donderdag
1 jan
Rimburg
Waubach
Vrijdag
Waubach

HEILIGE KERSTAVOND EN KERSTNACHT
Jes. 9 De oudtestamentische belofte van een reddende Vredevorst
Lc.2,1-14 Vrees niet: ik verkondig u vreugdevol: heden is u een Redder geboren!
Kleuter-en peuterdienst
Zangver. Eendracht Toon en To Cup-Driessen; Mien Kaufholz-Hanssen; Cor en Jeanne
Koedam-van Zutphen; overl. leden v. h. Dameskoor; uit dankbaarheid; Hub Ubben (buurt);
Gemengd Koor Don Bosco en The Young Singers Maurice Ederveen; Wijnand en Anna
Haan-Dautzenberg (st); Ger Wijshijer, Ronnie en Wielie; Frits Scholtz; Cleo Wassen, opa
Wassen; Danny van Gestel, opa Wiel Smeijsters; Jo De Bruijn, kleindochter Isabel Wilbers;
echtp. Reuvers-Rinkens; Lou Reuvers; oud. Potten-Petri; Annie Videler-Potten; oud. v.d.
Bronk-Michielse; overl. fam. Renckens-Heunen; Tilla Renckens;
Gemengd Koor St. Jan Johan Schulteis, oud. Delahaye-Hanneman;oud. Bentz-Mroz; Peter
Lenzen(st); Hub. Lenzen (st);Theo Ricksen; Wiel en Bertha Jansen-Gielkens, László Lackó;
jrdst. Albert Gorka; Annie Jongen-Janssen, Mia Hanssen-Hubben, fam. Pelsers-Cornelissen;
Hein Vanovermeere; oud. v.Boekel-Lassauw; oud. Schulteis-Janssen, Sjir Vaessen, Joseph
Jurgens; Jacques Lafleur; Piet v. d. Hörk en wederz. fam; oud. Nelissen-Dörenberg; Ed
Gonera; Sjef en Johanna Bindels-Heuvelman, dochter Finy; oud. van de Kar-Schoonen;
Landgraafs Mannenkoor St. Joseph 1ste jrdst. Titty Gillissen-Schutz; 1ste jrdst. Johan
Sellier; Jan Gerards; Johanna Simons-Janssen; Ab Moberts; Jo Gerards (st); oud. AdrioloPloum, oud. Dautzenberg-Zijlstra, dochter Elly; Mia Michorius-Plum; overl. oud. Van der
Wouw-Savelkoul, overl. oud. Vrehen-Keulers; overl. oud.Schiffers-Wolters; Wim en Annie
van Elburg, dochter Jolanda, Sjir Moonen; Annie Janssen-Dieters, fam. Janssen-Nelissen;
HOOGFEEST VAN KERSTMIS-GEBOORTE VAN DE HEER
H. Mis m.m.v. Dameskoor Nieuwenhagerheide
Dames-en Herenkoor en Blazersensemble H.Doopsel Britt Hermans, Burg. Dortantsstr.
Zef Meys (st); André Römkens (st); Martin en Maria Dortants-Jungen, dochter Mia en
schoonzoon Zef; Nellie Speck-Tilmans (st); May Jeurissen verj; ouders Sjeng en Theresia
Nievelstein-Becks (st); ouders Vaessen-Reumkens (st); jrdst. echtp. Hein en Annie PelzerRatajczyk (st); Werner Abel (st); echtp. Jacques en Elisabeth Verstappen-Vreuls; jrdst.
Wiel Hoenselaars, kleindochter Jolie; jrdst. Roy Rutjens; oud. Oomen-Verhaeg; wederz.
ouders Severens-v.d.Oever en zussen Tiny en Gerda; echtp. Reumkens-Dortants (st); Jos
Brull en Nico v.d. Bogaard; Herman Schoormans en schoonzus Elly Heunen;

10:00 uur
11:30 uur
2 jan
19:00 uur

Gregoriaans waarna nieuwjaarsontmoeting (Gemeenschapshuis d’r Eck)
Gregoriaans waarna nieuwjaarsontmoeting ( Pastorie)
HH. BASILIUS DE GROTE EN GREGORIUS VAN NAZIANZE, BISSCHOPPEN EN KERKLERAREN
Zef Gigase verj; Martin en Maria Dortants-Jungen, dochter Mia en schoonzoon Zef (st);oud.
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Zaterdag
Waubach

3 jan
05:30 uur

A’bosch

18:00 uur

Defèsche-Rinkens, dochter Bertine (st); pater Nicolaas Führen verj (st); Anneke Bogman;
Paula Urlings en overl. fam; Lambertus Cornelis Leemans, Mia Leemans-van Alst en Tiny
Leemans-Boymans en wederz. oud; overl. oud. Adams-Schuncken; Nelly ter Haar-Donkers
en zoon Hans; overl. fam. Reinartz en fam. Senden; Greetje Steinfeld-Wauben verj;
H. GENOVEVA
Voettocht Wittem
Volkszang jrdst. Sjef Gielkens; Zef Vaessen (st); een zalig sterfuur (st); Mia Erps-Cremers
verj; jrdst. Sjeng Peters;
OPENBARING DES HEREN
Jes. 60 Jeruzalem, Gods licht gaat over u op
Mat. 2 En zie, de ster ging voor hen uit. En zij keerden vol dankbaarheid weer.

Zondag
4 jan
Waubach
Rimburg

08:30 uur
10:00 uur

Waubach

11:30 uur

Maandag

5 jan

Waubach

19:00 uur

Dinsdag
Woensdag
Waubach
Vrijdag
Waubach
Zaterdag
A’bosch

6 jan
7 jan
19:00 uur
9 jan
19:00 uur
10 jan
18:00 uur

Zondag
11 jan
Waubach
Rimburg

08:30 uur
10:00 uur

Waubach

11:30 uur

Rimburg
Maandag

15:00 uur
12 jan

Waubach

19:00 uur

Dinsdag
Woensdag

13 jan
14 jan

Waubach

19:00 uur

Vrijdag
Waubach
Zaterdag

16 jan
19:00 uur
17 jan

A’bosch

18:00 uur

Zondag
Waubach

18 jan
08:30 uur

Rimburg

10:00 uur

Waubach

11:30 uur

Het volgend

Gregoriaans echtpaar Reumkens-Dortants (st); hen die offerden;
Gregoriaans overledenen van fam. Boijmans-Gillissen (st);
Volkszang leden, oud-leden en overl. leden van “d’r Ouwe Hap”; jrdst. Jozef Nievelstein
(st); jrdst. Lenie Gerards-Wintgens, Peter Jozef Gerards (st); jrdst. Mia Michorius-Plum;oud
Balter-Kok; Frits Scholtz; jrdst. Mathieu en Els Nievelstein-Eijdems; jrdst. oud. Sjeng en
Maria Thonon-de Kock; jrdst. Herman Ringens, Lenie Ringens-Sniedt en schoonzoon Harrie
Haan; Sjef en Tinie Haan-Lutgens en wederz. oud;
H. KAREL (HOUBEN) VAN SINT ANDRIES, PRIESTER
Coen en Anni Boymans-Speetjens; Paula Urlings en fam; Lambert en Mia Leemans-van
Alst, Tiny Leemans-Boymans en wederz. oud; Leny Scheeren-Janssen, dochters Jes en Rini;
10.00 uur H. Mis Heereveld
H. RAIMUNDUS VAN PENYAFORT, PRIESTER
vrede in de wereld; roepingen;
jrdst. ouders Lutgens-Offermans en dochter Mia (st); ouders Zef en Mia Hamers-Dortants;
H. GREGORIUS VAN NYSSA, BISSCHOP
GK St. Jan zeswekend. Jo Jaspers-Klerks; jrdst. Henk Boon (st); Anna Stijfs-Caenen (st);
DOOP VAN DE HEER
Jes. 55 De aankondiging van de messiaanse tijd
Mc.1,7-11 Het doopsel van Jezus door Johannes in de Jordaan: God openbaart Zich in Hem
Gregoriaans meer rechtvaardigheid in de wereld;
Gregoriaans Joseph Zitzen (st); ouders Frans en Netta Schurer-Vrolijk;
Par. Dameskoor jrd. oud. Hanzen-Peters (st); jrd. Anna Erdle-Dautzenberg, Jozef Erdle en
zn. Gerard (st); Marga Kölgens-Quaedvlieg; jrd. Jan Smeets; Robert en Annie AdamsClaus; Wiel Post (buren);
H. Doopsel Landoald Spierts, Rinckberg
Lambertus en Mia Leemans-van Alst; Tiny Leemans-Boymans en wederz. oud; overl. van
fam. Cremers-Höppener (st); Arnold Hanssen verj; Paula Urlings en overl.fam;
H. HILARIUS, BISSCHOP 10.00 uur H. Mis Heereveld
Z. PETRUS DONDERS, PRIESTER
oud. Boijmans-Simons en wederz. oud; Martin en Maria Dortants-Jungen, dochter Mia en
schoonzoon Zef; jrdst. Wiel Cremers; Maria Janssen-Abram (Bewonersver. An d’r Put);
Sjef en Tinie Haan-Lutgens en wederz. ouders (st);
H. ANTONIUS, ABT
Gemengd Koor Don Bosco Annemie Wolters; Mia Michorius-Plum verj; jrdst. Ria
Hodenius-Quint (st); jrdst. ouders Quint-Lambermont, tevens overl. fam. (st);
TWEEDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Gregoriaans overl. weldoeners van onze parochies; hen die offerden;
Gregoriaans Tinie Pauli-Windmuller (st); jrdst. Paul Möllenbeck; jrdst. ouders DortantsHinskens; Ria Dalu-Klaassen;
Dwarsfluit-ensemble 1ste jrdst. Liesel Schormans-Maats; Nicolaas en Victorine SwelsenHorstermans (st); Frits Scholtz; Pierre Spaetgens en broer Louis; jrdst. Hein Schmitz; Wil
van der Laan verj; jrdst. Annie Franken-Renneberg;
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verschijnt op 16 januari en wel voor de periode tot 13 februari.

Misintenties kunt u inleveren tot uiterlijk donderdag 8 januari liefst middels een briefje
in de brievenbus van de pastorie (Kerkberg 7) of achter in de kerk van Rimburg.
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