Zonnebloem afdeling Sittard Stad organiseert samen met de Marotte wederom de
seniorenzitting op WOENSDAG 24 JANUARI 2018 in de Stadsschouwburg van
Sittard.
Gasten van Zonnebloem Grevenbicht, Obbicht, Papenhoven en Schipperskerk worden in de
gelegenheid gesteld om bij deze gezellige middag aanwezig te zijn.
De organisatie is er wederom in geslaagd om een keur aan lokale en Limburgse artiesten aan
te trekken. De Marottekapel treedt uiteraard voor u op, verder op het programma "Trio de
Geraniejums", Math Dirkx, Fer Naus in de buut, Kartoesj en Christel en Quin
(voormalig W Dreej)
Aanvang van de zitting is om 14.11 uur, einde zitting omstreeks 17.30 uur.
Kaarten kosten € 20,50 p.p. dit is inclusief busvervoer, garderobe, consumptie en
nonnenvot.
Aanmelden kan tot en met 16 januari 2018 in Grevenbicht bij Marianne Dieteren,
Rozenlaan 13 tel. 4857675.
In Obbicht kunt u zich aanmelden bij José Jessen, Oude Raadhuisstraat 13b tel. 8502819. U
kunt zich uiteraard ook aanmelden in de Zonnebloemsoos. Vertrektijd van de bus wordt nog
bekend gemaakt.
28e KERSTWANDELTOCHT OBBICHT
Wandelcomité Obbicht organiseert op zaterdag 23 en zondag 24 december haar
traditionele Kerstwandeltocht.
De startplaats is de kantine van de RKVV Obbicht aan de Kasteelweg te Obbicht, waar
ruime parkeerplaats aanwezig is. Gestart kan worden van 08.00 uur tot 13.00 uur
(21 km tot 12.00 uur). Alle afstanden (21 – 14 – 7 km) worden
afgestempeld met de I.V.V. waarderingsstempel.
De wandeling gaat onder alle weersomstandigheden door.
Meer info op www.rkvvobbicht.nl, of via Mark Ramaekers: tel. 0646843200 (19:00 – 21:00 uur) of per e-mail mjhramaekers@hotmail.com

Willibrordusklok
Jaargang 53 kerkklok 8
december 2017 – januari 2018
Pastoraal team : zie hiervoor het federatiegedeelte
Parochie H. Willibrordus Obbicht
Rabobank Westelijke Mijnstreek : NL 96 RABO 0137900414
ING : NL 36 INGB 0001041831

KERSTNACHT….
Nog eventjes en het is weer Kerstnacht,
waar velen op hebben gewacht.
We maken ons ontzettend druk.
En geeft dit alles ons wel geluk?
Wat is eigenlijk de betekenis van Kerstmis?
Is dit soms een goed gevulde dis?
Of beleven we het alles als een droom?
Met vele geschenken onder de kerstboom.
En is die nieuwe rok of broek wel nodig?
Is dit niet alles overbodig.

AKTIE KERKBIJDRAGE
Binnenkort – in januari - gaat weer de jaarlijkse actie ‘KERKBIJDRAGE” van start. Zoals
bekend worden alleen de adressen waar nieuwe parochianen wonen en parochianen die nog
niet aan de actie Kerkbalans meedoen, bezocht. Het betreft 1/3 gedeelte van de adressen in
de parochie. De kerkbijdrage is de belangrijkste bron van inkomsten voor de parochie. Uw
bijdragen daarbij zijn onontbeerlijk. Wij zijn u dankbaar voor uw deelname daarbij.
Door het persoonlijk bezoek worden tevens mutaties in adressering bijgesteld en daardoor
kunnen vergissingen voorkomen worden.
Aan u allen en zeker aan de leden van de werkgroep Kerkbijdrage onze hartelijke dank.

Kunnen we het heden
nu wel vergelijken met het verre verleden?

MISINTENTIES
De vergoeding voor het opdragen van H.H. Missen bedraagt :
in het weekend € 27,50 en in de week € 12,50
De regeling voor het bestellen van misintenties luidt als volgt:
- Jac. Lemmens, Kempenweg 65, tel. 4855502
- Jan Hermans, Maasstraat 39, tel. 4855353 : alle werkdagen in de ochtend
- In de sacristie: vóór of na de H. Mis

Ondanks onze vaak onzinnige wensen
Blijft geboorte nog steeds een wonder voor ons mensen.

Kopie voor Willibrordusklok 1 7 WEKEN
(21 januari t/m 10 maart ) : 11 januari a.s.

Het reizen per auto, trein, vliegtuig… gaat goed
Maar toen ging men door de barre koude, te voet.
Ja, Kerstnacht hier in Nederland zal heel iets anders zijn.
dan een Kerstnacht in de woestijn.
Maar ook in deze drukke tijd,
Worden we met een geboorte van een kindje verblijd.

En nu, in deze Kerstnacht.
Wordt het weer verwacht….
Het kindje dat er zeker mag zijn,
Het zal ons verlossen van alle pijn.

ZALIG KERSTMIS!!!!
Netty de Vries – Holtum

ATTENTIE

Diensten van 7 weken

ATTENTIE

Kerkdiensten 2 t/m 9 december
za 2 19.15 Obbicht Hoogmis
1e zondag van de advent
Levende en overleden leden Gemengd Kerkelijk Zangkoor / Hubertina Hendrix
en Johannes Salden
zo 3 11.00 Grevenbicht
wo 6 18.30 Obbicht
Voor de mensen voor wie het in hun leven nog duister is
za 9 19.15 Born
Kerkdiensten 10 t/m16 december
zo 10 11.00 Obbicht Hoogmis

2e zondag van de advent
Koffiedrinken na de mis
Tring Steskens-Smits / Ouders Hermans-Ramakers / Herman Savelkoul
wo 13 18.30 Obbicht
H. Lucia maagd en martelares
Theodoor en Lena in ’t Panhuis-Daemen, zoon Hub en voor Cons Daemen en
Bep Bosch / Fien Koolen-Demandt
za 16 18.00 Buchten
19.15 Born
Kerkdiensten 17 t/m 24 december
zo 17 11.00 Grevenbicht
3e zondag van de advent
wo 20 18.30 Obbicht
Boeteviering
za 23 19.15 Born
Kerkdiensten 24 t/m 30 december
zo 24 17.30 Buchten
Peuter- kleuterviering
18.30 Obbicht
Kerstavond
Gezinsviering
Extra collecte
Ouders Geelen-Derhaag en zoon Sjaak / Ludwig Szymkowiak jd / Tiny van den
Bongart-Donders / Riet Lemmens-Pernot / To van Hoef-Pelzers zeswekendienst /
Jan van Hoef jd
20.30 Born
Nachtmis
22.00 Buchten
Kerstmis
22.30 Grevenbicht Nachtmis
22.30 Holtum
Nachtmis
di 26 11.00
2e Kerstdag
H. Stefanus
Opluistering Fluit- en Tamboerkorps
Schutterij St. Willibrordus
Mia Salden / zuster Margriet Salden / Z.E.H pastoor Pierre Pörteners vj / ouders
Damen-Hecker en kinderen / Giel Bouts en Lies Bouts-Heffels / fam. DondersHubens en Joep Thönnissen
wo 27 18.30 Obbicht
Levende en overleden leden Parochieel Missie Comité Obbicht
za 30 18.00 Buchten
19.15 Born
Kerkdiensten 31 december t/m 6 januari
zo 31 11.00 Grevenbicht
ma 1 10.00 Born Hoogmis

wo
za

3 18.30 Obbicht
Om warmte en geborgenheid voor onze gezinnen
6 18.00 Buchten
19.15 Born

Kerkdiensten 7 t/m 13 januari
zo 7 11.00 Grevenbicht
wo 10 18.30 Obbicht
Voor allen die vertrouwen op hun medemens
za 13 19.15 Born
Kerkdiensten 14 t/m 20 januari
zo 14 11.00 Obbicht
Hoogmis
2e zondag door het jaar
Extra collecte Koffiedrinken na de mis
Els de Baere-Salden jd / Bertha Hermans-Salden / Tring Steskens-Smits / Zef Op
den Kamp / ouders Smits-van Sloun jd, Leo Smits en Leonie Ketelslegers / Z.E.H
Pastoor Pierre Pörteners / Lia Demandt-Jennen / ouders Op den Kamp-Geurts /
Nico Hubens zeswekendienst
wo 17 18.30 Obbicht
Voor allen die zorg hebben voor zieke en lijdende mensen in hun omgeving
za 20 18.00 Buchten
19.15 Born
ZiekenKerstCommunie
De ZiekenKerstCommunie wordt gebracht op zondag 24 december vanaf 10.00 uur.
Aanmelden hiervoor kan bij Jan Hermans, tel. 4855353.
In de Heer overleden
Cor Paulissen
geb. 08-02-1934
Annie Jennen-Kitzen
geb. 05-01-1932
To van Hoef-Pelzers
geb. 06-09-1929
Nico Hubens
geb. 16-11-1944
Mogen zij in vrede zijn bij de Heer van alle goeds.

overl.
overl.
overl.
overl.

23-10-2017
08-11-2017
14-11-2017
21-11-2017

Uitslag trekking donateursloterij Harmonie Concordia Obbicht
Hier volgt de uitslag van de trekking van de donateursloterij van Harmonie Concordia. Deze
trekking heeft plaatsgevonden ten overstaan van oud-notaris mr. John Smits op zaterdag 18
november j.l.
Lotnummer
Prijs
Bedrag
Lotnummer
Prijs
Bedrag
00642
1e
€ 250,-00266
2e
€ 150,-00750
3e
€ 100,-00635
4e
€ 50,-00311
5e
€ 25,-Prijswinnaars hebben inmiddels de gewonnen prijs in ontvangst genomen.
Bestuur en leden danken u hartelijk voor de deelname aan deze donateursloterij en feliciteren
de winnaars met de prijsbepalende loten.

Opbrengst gehouden collectes
De collecte voor de MIVA resulteerde in het bedrag van 68,75 en voor Wereldmissiedag
gaven de Obbichtse kerkgangers € 68,21. Hartelijk dank voor uw bijdragen.

