MEGA SING ALONG met Suzan Seegers en Harmonieorkest Concordia
Obbicht
Na het succes van de eerste editie organiseert De Domijnen Sittard-Geleen weer een
sing along op de markt in Sittard.
Nu met Suzan Seegers en Harmonieorkest Concordia Obbicht.
Reserveert u alvast : zaterdag 8 september, aanvang 20.30 uur. Gratis toegang.
Het wordt een avondvullend programma. Meer informatie volgt z.s.m. via de diverse
media.
Garagesale in Obbicht
Zondag 26 augustus is de tweede editie van de garagesale.
Van 10.00u tot 16.00u krijgt iedereen weer de kans om zijn/haar spullen te
verkopen.
Voor een lekker kopje koffie, frisdrank of glaasje bier kunt u terecht bij de
voetbalvereniging (sportpark De Baendj). Hier is die dag ook een frietenwagen en
een foodtruck. Graydon events zal zorgen voor genoeg speelplezier voor de
kinderen.
Wilt u nog graag meedoen....U kunt zich inschrijven tot 1 augustus bij Glenda
Colaris, Pater Pelzersstraat 23 Obbicht tel. 06-10508340 of Inge Stelten, Kasteelweg
12 tel. 06-52118833
Dank U Wel !!
Het Parochiecomité dankt alle inwoners van Obbicht die op welke wijze dan ook hun
medewerking hebben gegeven aan de Sacramentsprocessie die op 3 juni door het
dorp is getrokken.
Tevens dank aan Jeugdharmonie Concordia en Gemengd Kerkelijk Zangkoor voor de
mooie opluistering van de H. Mis in de tent op de markt b.g.v. Summer Fair 2018.
Het was wederom een mooi moment in het kerkelijk jaar en we hopen dat dit nog in
lengte van jaren zo kan blijven. Nogmaals hartelijk dank.

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 6 7 WEKEN
( 26 augustus t/m 13 oktober ) : 13 augustus a.s.

Willibrordusklok
Jaargang 54 kerkklok 5
juli – augustus 2018
Pastoraal team : zie hiervoor het federatiegedeelte
Parochie H. Willibrordus Obbicht
Rabobank Westelijke Mijnstreek : NL 96 RABO 0137900414
ING : NL 36 INGB 0001041831

50 jarig jubileumviering parochiekerk
Van vele kanten horen we dat de viering heel mooi was. En inderdaad
was het was een leuk feestje, iedereen had zijn best gedaan.
De (bloem)versieringen in en om de kerk waren mooi; heel bijzonder
vond iedereen de zandloper.
De diverse werkgroepen presenteerden zich en lieten zien hoeveel
personen aan zovele activiteiten in of buiten de kerk meewerken.
Een film toonde de historie, de huidige samenwerking binnen de
Obbichtse gemeenschap en de toekomst van de kerk.
De muziek van het Koor, Windkracht 5 en de Schutterij was hemels en
de woorden die gesproken werden waren passend. Verrassend waren
de 2 cadeaus; deze bestonden uit een mooie cheque van de kerk voor
de minder bedeelde medemens via het Parochieel Missiecomité en een
bruikleen van 2 gebrandschilderde ramen van het Ecrevissecomité
voor de kerk.
Een rijk geïllustreerde tentoonstelling van het Ecrevissecomité over
“Glaskunst langs de Maas” completeerde het cadeau van de
gebrandschilderde ramen.
Aansluitend was er een gezellige “After party” met koffie, vlaai en een
drankje onder een stralend zonnetje.
Maar het mooiste cadeau dat we elkaar gegeven hebben is het bewijs
dat een goede samenwerking in Obbicht van verenigingen, comités en
vrijwilligers, tot heel mooie dingen in staat is.
Dat is een perfecte basis voor de toekomst.
PROFICIAT en BEDANKT.

ATTENTIE

Diensten van 7 weken

Kerkdiensten 8 t/m 25 juli
zo 8 11.00 Grevenbicht
wo 11
Obbicht
za 14 19.15 Born

ATTENTIE

14e zondag door het jaar
GEEN H.MIS

Kerkdiensten 15 t/m 21 juli
zo 15 11.00 Obbicht

15e zondag door het jaar
Koffiedrinken na de H. Mis
Anna Demandt-Peters jd en Pierre Demandt / Giel Bouts vj en Lies BoutsHeffels
wo 18 18.30 Obbicht
Tiny van den Bongart-Donders
za 21 18.00 Buchten
19.15 Born
Kerkdiensten 22 t/m 28 juli
zo 22 11.00 Grevenbicht
16e zondag door het jaar
wo 25 18.30 Obbicht
Voor allen die geloven in de kracht van geweldloosheid
za 28 19.15 Born
Kerkdiensten 29 juli t/m 4 augustus
zo 29 11.00 Obbicht
17e zondag door het jaar
Mart Op den Kamp jd
wo 1 18.30 Obbicht
Voor allen die vertrouwen op hun medemensen
za 4 18.00 Buchten
19.15 Born
Kerkdiensten 5/m 11 augustus
zo 5 11.00 Grevenbicht
wo 8 18.30 Obbicht
Voor de leiders van de kerk
za 11 19.15 Born
Kerkdiensten 12 t/m 18 augustus
zo 12 11.00 Obbicht

e

18 zondag door het jaar

19e zondag door het jaar
Extra collecte
Koffiedrinken na de H. Mis
Leonardus Verheijen en Margaretha Verheijen-Veugelers / Tring SteskensSmits / familie Geurts-Conjour

wo 15 9.30 Obbicht Hoogmis

Maria Tenhemelopneming

Riet Lemmens-Pernot
za 18 18.00 Buchten
19.15 Born
Kerkdiensten 19 t/m 26 augustus
zo 19 11.00 Grevenbicht
20e zondag door het jaar
wo 22 18.30 Obbicht
Nie Verhaeg-Kitzen vj
za 25 19.15 Born
zo 26 11.00 Obbicht
21e zondag door het jaar
Z.E.H. Pastoor Pierre Pörteners / Ger Meuffels

Doopvieringen 2018
De doopvieringen in de parochiekerk in Obbicht zijn gepland op de zondagen 23
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.
FILMAVOND
In verband met de zomervakantie worden de filmavonden hervat in de maand
augustus.
De eerstvolgende filmavond wordt gehouden op woensdag 29 augustus, aanvang
19.30. De koffie staat klaar!!
Opbrengst collecte Willibrordusklokje
De in mei j.l. gehouden huisdeurcollecte heeft het mooie bedrag van € 577,73
opgebracht.
Alle milde gevers als ook de leden van het Parochieel Missie Comité hartelijk dank
voor uw ondersteuning en medewerking.
15 augustus Maria Tenhemelopneming
Op woensdag 15 augustus viert de kerk het hoogfeest van Maria
Tenhemelopneming.
Aangezien woensdag de vaste dag is voor de Obbichtse doordeweekse mis wordt in
onze parochiekerk om 9.30 uur een plechtige hoogmis opgedragen.
Tijdens deze H. Mis worden ook de aanwezige Kroedwösje gezegend.
De Kroedwösj bestaat in elk geval uit : rogge, tarwe, boerenwormkruid, duizendblad, alsem, koninginnekruid en een tak van een walnotenboom. U kunt er ook nog
bloemen aan toevoegen.
ATTENTIE : Vóór de H. Mis op 15 augustus kunt u uw Kroedwösj op de trappen
van het priesterkoor leggen waar deze dan tijdens de Eucharistieviering wordt
gezegend. We vragen u om zelf de kroedwösj te maken en mee te brengen.

