MET DE ZONNEBLOEM NAAR PATER KAREL OP WOENSDAG 30 MEI
Op woensdag 30 mei gaan we naar Pater Karel in Munstergeleen.
U wordt tussen 13.15 uur en 13.30 uur thuis opgehaald. Rond 15.00 uur is
het tijd voor koffie met luxe vlaai of wafel met warme kersen bij brasserie
Abshoven.
Rond 16.30 uur zijn we weer terug. Kosten voor dit uitstapje: € 8,00 dit is inclusief
vervoer, koffie en vlaai/wafel.
Aanmelden vanaf 14 mei t/m 22 mei in Grevenbicht bij Marianne Dieteren tel.
4857675, in Obbicht bij José Jessen tel. 8502819, of in de Zonnebloemsoos.
Wij wensen u alvast een hele fijne middag!
Jeugdslagwerkensemble Concordia Obbicht naar ONSK !
Op zaterdag 21 april aanstaande zal het Schaffelaartheater in Barneveld een
ontmoetingsplek zijn van tientallen slagwerkers uit het hele land. Verdeeld over 2
categorieën, gestemd en ongestemd slagwerk en een drietal klassen, te weten basis,
midden en top zullen diverse slagwerkensembles die dag deelnemen aan de Open
Nederlandse Slagwerk Kampioenschappen (ONSK). Concordia Obbicht wordt op het
ONSK vertegenwoordigd door haar jeugdslagwerkensemble. Dit twaalfkoppige, zeer
jeugdige gezelschap onder de bezielende leiding van Etienne Houben zal de strijd
aangaan met nog 7 andere ensembles in de basisklasse gestemd slagwerk. In de
afgelopen maanden hebben zij hard gerepeteerd om het door ONSK opgelegde
muziekwerk “The Legend of Mount Bromo” van Neil vd Drift letterlijk tot leven te
brengen. Meer informatie over het ONSK en een toelichting op het te spelen
muziekwerk kunt u vinden op http://www.onsk.nl/. De generale repetitie voor
deelname aan het ONSK zal plaatsvinden op vrijdag 20 april a.s. om 19.00 uur in de
Harmoniezaal in Obbicht.

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 4 5 WEKEN
(3 juni t/m 7 juli) : 21 mei a.s.

Willibrordusklok
Jaargang 54 kerkklok 3
april – mei – juni 2018
Pastoraal team : zie hiervoor het federatiegedeelte
Parochie H. Willibrordus Obbicht
Rabobank Westelijke Mijnstreek : NL 96 RABO 0137900414
ING : NL 36 INGB 0001041831

SACRAMENTSPROCESSIE 2018
Graag geven wij hierbij de route van de Sacramentsprocessie
op zondag 3 juni a.s.
Voorafgaande aan de processie wordt om 10.00 uur in de
feesttent op de markt de H. Mis opgedragen.
De processieroute is als volgt :
Kerk – Obbichter Markt – Ecrevissestraat - Emmastraat - Zegen –
Maasstraat – Broekstraat - Zegen - Dirckincklaan – Kempenweg –
Zegen – Obbichter Markt - Ingang kerk - Zegen
Hierna ontbinding van de processie.

50 JAAR PAROCHIEKERK H. WILLIBRORDUS OBBICHT
Op 24 juni a.s. zal de parochie vieren dat 50 jaar geleden Obbicht een
nieuw kerkgebouw kreeg.
Dit gegeven wil de parochie niet zonder meer voorbij laten gaan.
De viering zal bestaan uit een H. Mis en aansluitend een gezellig
samenzijn en diverse verrassingen.
Reserveer alvast deze dag. In de volgende Willibrordusklok zal het
programma worden gepubliceerd.

ATTENTIE

Diensten van 6 weken

ATTENTIE

Kerkdiensten 22 t/m 28 april
zo 22 11.00 Obbicht
Hoogmis
4e zondag van Pasen
Herman Savelkoul / Frans en Tineke van Heck-Alberti jd / ouders Harie
Paland en Maria Paland-Toonen jd / Lex van Mulken jd / Gerda Op den
Kamp-Leurs vj / echtelieden fam. Beckers-van Proemeren
wo 25 18.30 Obbicht
Voor de slachtoffers van oorlogen en natuurrampen
za 28 18.00 Buchten
19.15 Born
Kerkdiensten 29 april t/m 5 mei
zo 29 11.00 Grevenbicht
5e zondag van Pasen
wo 2 18.30 Obbicht
Voor geloof dat bergen verzet en dat open staat voor Gods werking
za 5 19.15 Born
Kerkdiensten 6 t/m 12 mei
zo 6 11.00 Obbicht
Hoogmis
6e zondag van Pasen
Extra collecte
Koffiedrinken na de mis
Tring Steskens-Smits / Harie Pelzers en Mina Savelkoul jd / Peter Mathijs
Hecker en Mathilda Hecker-Janssen jd / Toos Kurvers-Op den Kamp / Mia
Damen-Deckers, ouders Damen-Hecker en kinderen, ouders Kurstjens en
kinderen
wo 9 19.15 Obbicht
Hoogmis
Hemelvaart van de Heer
Voor de geloofsverkondigers
do 10 10.30 Born Communiemis
za 12 18.00 Buchten
Kerkdiensten 13 t/m 19 mei
zo 13 10.30 Born Communiemis
7e zondag van Pasen
11.00 Grevenbicht
wo 16 18.30 Obbicht
Sjang Hermans en Leo Salden jd / ouders Demandt-Munsters en zoon Harrie
za 19 18.00 Buchten
19.15 Holtum
Kerkdiensten 20 t/m 26 mei
zo 20 11.00 Obbicht
Hoogmis
Hoogfeest van Pinksteren
Herman Savelkoul jd / Bertha Hermans-Salden jd / Piet Sebrechts en Anna
Sebrechts-Cörvers jd / ouders Geelen-Derhaag en zoon Sjaak / Corry HeyenCörvers en Sjeng Heyen vj / Gerda Op den Kamp-Leurs jd
ma 21 9.30 Grevenbicht Hoogmis
Sacramentsprocessie
wo 23 18.30 Obbicht
Voor de geloofsgemeenschap overal in de wereld
za 26 19.15 Born

Kerkdiensten 27 mei t/m 3 juni
zo 27 11.00 Grevenbicht
Feest van de H. Drie-eenheid
wo 30 18.30 Obbicht
Voor de zieken en eenzame mensen
zo 3 10.00 Obbicht Hoogmis Sacramentsdag Sacramentsprocessie
Ouders Bouts-Geilen vj / Harie Stoffels en Anna Stoffels-Leurs / Tring
Steskens-Smits
Doopvieringen 2018
De doopvieringen in de parochiekerk in Obbicht zijn gepland op de zondagen 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.
H. Doopsel
Door het doopsel wordt op 22 april a.s. om 13.00 uur Benthe Tholen in de kerk
opgenomen. Wij feliciteren de ouders van harte en vragen Gods hulp bij de
opvoeding van hun kind.
FILMAVOND
Op donderdag 17 mei is de volgende filmavond gepland, 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.
Resultaat Vastenactie
Het resultaat van beide rondgangen voor de Vastenactie 2018 was een bedrag van
€ 1.114,28. De leden van het Parochieel Missie Comité danken u heel hartelijk voor
uw bijdragen.
Collecte voor de Willibrordusklok
In de week van 22 t/m 26 mei a.s. wordt de huis-aan-huis collecte voor de
Willibrordusklok gehouden. Wij bevelen deze heel bijzonder bij u aan.
ReShare kledinginzameling
Op dinsdagochtend 15 mei wordt door Basisschool de Kingbeek in Obbicht en in
Grevenbicht een inzamelactie van ReShare (Leger des Heils) gehouden. Van de
opbrengst worden diverse activiteiten voor de kinderen georganiseerd.
Wat kunt u inleveren:
Alle draagbare boven- en onderkleding, draagbare schoenen (per paar gebonden),
huishoudtextiel (washandjes, handdoeken, tafellakens, dekens, kussenslopen),
zachte knuffelbeesten.
U kunt op dinsdag 15 mei ‘s ochtends van 8.00 tot 9.00 uur uw dichtgebonden
plastic zakken inleveren in Obbicht bij de ingang van de onderbouw (ingang markt)
en in Grevenbicht bij de boom die staat aan het Sint Catharinaplantsoen (waar de
bovenbouw hun fietsen parkeren).
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking en bijdrage.
Oudervereniging Basisschool de Kingbeek

