Paaseierenactie
Het Dames Steun Comité van Schutterij St Willibrordus organiseert de
jaarlijkse paaseieren-actie op 28 maart 2018.
De eieren zijn te bestellen bij:
- Mia Burgers 046-4858886/06-51842916 henkmiaburgers@hotmail.com
- Loes de Wit 046-4854882 of oma-loes@live.nl
Voor Uw steun en medewerking bij voorbaat onze hartelijke dank.
Het Dames Steun Comité
OUDERENVERENIGING OBBICHT

Willibrordusklok
Jaargang 54 kerkklok 1
januari – februari - maart 2018
Pastoraal team : zie hiervoor het federatiegedeelte
Parochie H. Willibrordus Obbicht
Rabobank Westelijke Mijnstreek : NL 96 RABO 0137900414
ING : NL 36 INGB 0001041831

AAN ALLE LEDEN en NIET LEDEN.
De vakantie is weer voorbij en alle activiteiten van onze vereniging zijn weer vanaf
8 januari 2018 begonnen.
Bij alle activiteiten is er nog plaats voor deelname.
Het gezegde is altijd” blijf niet achter de geraniums zitten” en sluit u aan bij de andere
actieve leden.
Het gaat niet alleen voor het bewegen maar ook voor de gezelligheid.
Onderstaand een opsomming van onze activiteiten.
Maandag:
Yoga
13.30 uur tot 14.30 uur
Dinsdag:
Volksdansen 13.15 uur tot 14.15 uur
Dinsdag:
Koersballen
14.30 uur tot 16.30 uur
Woensdag:
Zwemgym
10.00 uur tot 10.45 uur
Woensdag:
Kienen
14.00 uur tot 16.30 uur 1x p/ 2 weken.
Donderdag:
Gymnastiek. 09.30 uur tot 10.30 uur
Kom eens vrijblijvend kijken of doe eens mee.
HET BESTUUR
Inlichtingen:
H. Vrehen
Dirckincklaan 2
6125 AM Obbicht
Tel.046-4855131 E-mail: hhh.vrehen@ziggo.nl

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

Kopie voor Willibrordusklok 2 7 WEKEN
(11 maart t/m 21 april ) : 1 maart a.s.

VASTENAKTIE 2018
Voor de 1e ronde van de Vastenaktie, komen onze vrijwilligsters van het
Parochieel Missie Comité bij u aan de deur en wel

IN DE WEEK VAN 19 t/m 24 FEBRUARI
Zoals u in de folder (bijgesloten in de Willibrordusklok) kunt lezen is uw
bijdrage aan de Vastenaktie 2018 bestemd voor de zusters in Burundi.
Tevens gaat een bedrag naar de zusters in Indonesië voor het adoptiekind
van onze parochie Gati.
De 2e ronde van de Vastenactie vindt plaats

IN DE WEEK VAN 26 t/m 31 MAART
Mocht u onze collectanten gemist hebben, dan kunt u uw bijdrage
overmaken o.v.v. “Burundi” ten name van Missiecomité.
Banknr. : NL 74 RABO 0119965704.
Namens de kinderen en de zusters van beide projecten alvast bedankt voor
uw gaven.
U kunt het gehele jaar door het Missie Comité steunen. Wij verkopen nl.
noveenkaarsen t.b.v. beide projecten. Wilt u graag een noveenkaars kopen,
dan kan dat bij: José Jessen, Oude Raadhuisstraat 13B, Obbicht. Telefoon
8502819. De prijs is € 3,50 per noveenkaars of 3 noveenkaarsen voor € 10,-.
Parochieel Missie Comité.

ATTENTIE

Diensten van 7 weken

ATTENTIE

Kerkdiensten 21 t/m 27 januari
zo 21 11.00 Grevenbicht
wo 24 18.30 Obbicht
Hoogmis
Voor roepingen tot het priesterschap
za 27 19.15 Born
Kerkdiensten 28 januari t/m 3 februari
Hoogmis
4e zondag door het jaar
zo 28 11.00 Obbicht
Joseph Verhaeg vj / Thieu Oberdorf en Catharina Niemans jd / Nico Hubens
v.w. gehele buurt / Lies Bouts Heffels jd en Giel Bouts
wo 31 18.30
Hubert Paland jd
za 3 18.00 Buchten hoogmis met Lichtprocessie
19.15 Born
Kerkdiensten 4 t/m 10 februari
Vastelaovesmès
5e zondag door het jaar
zo 4 11.11 Obbicht
Extra collecte
Levende en overleden leden CV de Reube / ouders Bouts-Geilen vj / Mia
Demandt-Genders jd en René Demandt / Pieter Keulers en Josephina KeulersDemandt / Tring Steskens-Smits / Zef Jessen en Bertha Jessen-Cörvers / Wil
Hustinx en overleden familieleden
wo 7 18.30 Obbicht
Voor hen die leven in de schaduw van het kruis
za 10 19.15 Born

Kerkdiensten 4 t/m 11 maart
zo 4 11.00 Grevenbicht
wo 7 18.30 Obbicht
Voor de geloofsgemeenschap overal in de wereld
zo 11 11.00 Obbicht
Hoogmis
4e zondag in de veertigdagentijd
Koffiedrinken na de mis
Ouders Bouts-Geilen jd / Lisette en Jan van Didden-Conjour en ouders ConjourDiris en kind / ouders Peter Donders en Maria Vroemen / May Gregoire-Munsters
jd en Sjuul Gregoire jd / Tring Steskens-Smits / ouders Hermans-Ramakers /
Pater Gerardus Pelzers MSC jd / ouders Damen-Corbey / Max Leurs jd / ouders
Hubens-Toonen jd
Doopvieringen 2018
De doopvieringen in de parochiekerk in Obbicht zijn gepland op de zondagen 18 februari,
22 april, 2 juli , 25 september en 9 december 2018. Aanvang 13.00 uur. Voor uitgebreide
informatie over de doopvieringen verwijzen wij naar het federatiegedeelte en de website
www.parochiefederatieborn.nl.

Kerkdiensten 11 t/m 17 februari
zo 11 11.00 Obbicht
Hoogmis
6e zondag door het jaar
Ouders Bouts-Geilen / Jac. Nohlmans en Margaretha Nohlmans-Salden jd
wo 14 19.30 Obbicht
Aswoensdag
Zef Colaris en Fien Savelkoul jd
za 17 18.00 Buchten
19.15 Born

Verkoopactie Linzenstukjes Concordia Obbicht
Zoals vorig jaar al door ons is gemeld kwamen de dames van het Damescomité huis aan
huis in Obbicht voor de verkoop van nonnevotten.
Harmonie Concordia heeft ook in 2018 gekozen om in samenwerking met de Stichting
‘Vrienden Sittard-Maasland’ linzenstukjes, suikervrije gebakjes en appeltaartjes te koop
aan te bieden. Deze stichting ondersteunt hiermee met name de jeugd van onze
vereniging en de kosten die met de jeugdactiviteiten gemoeid zijn.
Binnenkort ontvangen de inwoners per flyer de benodigde gegevens over deze
‘linzenactie’. Op zaterdag 17 februari zullen vanaf 16.00 uur leden van de vereniging huis
aan huis aanbellen en de gewenste bestelling opnemen. Tevens kan men de bestelling
via mailadres linzenstukjes@concordiaobbicht.nl versturen. De bestelling wordt tussen
16-19 maart afgeleverd.
Wij wensen u namens de jeugd van Concordia Obbicht smakelijk eten!! En alvast
bedankt voor uw steun.

Kerkdiensten 18 t/m 24 februari
zo 20 11.00 Grevenbicht
wo 21 18.30 Obbicht
Voor hen die moedeloos zijn en het leven niet meer zien zitten
za 24 19.15 Born

FILMAVOND
Op woensdag 24 januari is er wederom een filmavond in het zaaltje van de kerk. we
starten om 19.30 uur. U bent gratis welkom voor de film, de discussie en een kopje
koffie.

Kerkdiensten 25 februari t/m 3 maart
zo 25 11.00 Obbicht
Hoogmis
2e zondag in de veertigdagentijd
Koffiedrinken na de mis
Ger en Max Leurs vj / Harie Donders en To Donders-Salden / Giel Veders jd /
Jes Demandt-Munsters jd / To van Hoef-Pelzers en Mia van Es v.w.
Ouderenvereniging / Sjanny van Mulken-de Bruin jd
wo 28 18.30 Obbicht
Wil Heffels jd
za 3 18.00 Buchten
19.15 Born

VRIJDAG 9 MAART LUNCHEN bij DaCapo College in Sittard met Zonnebloem
Grevenbicht, Obbicht, Papenhoven en Schipperskerk.
De kosten voor de lunch bedragen € 10,--. Het is een 4-gangen lunch (12.00 uur 14.00 uur) inclusief koffie en een drankje. Voor het vervoer vragen wij een bijdrage van
€ 2,50.
Aanmelden en betalen voor de lunch kan tot en met woensdag 28 februari. Na
aanmelding volgt verdere informatie over vervoer en tijd. Aanmelden kan in Grevenbicht
bij Marianne Dieteren, tel. 4857675 en in Obbicht bij José Jessen tel. 8502819.
Aanmelden kan natuurlijk ook in de Zonnebloemsoos.

