Zonnebloemmiddag donderdag 27 september Harmoniezaal Obbicht
Op donderdag 27 september organiseert Zonnebloem Grevenbicht, Obbicht,
Papenhoven en Schipperskerk de jaarlijkse Zonnebloemmiddag voor haar gasten.
Het programma:
De middag begint om 13.30 uur met een Heilige Mis, opgeluisterd door het Gemengd
Kerkelijk Zangkoor van Obbicht. U bent vanaf 13.00 uur welkom in de
Harmoniezaal.
Na de mis bieden wij u een kopje koffie of thee aan. Verheug u op een gezellig
optreden van DE JATSPRIEËN uit Nieuwstadt. Dit optreden wordt gevolgd door een
heerlijk etentje.
De Zonnebloemmiddag wordt afgesloten met de bekende en zeer gewaardeerde loterij
waarbij, dankzij de royale en belangeloze steun van ondernemers uit Grevenbicht,
Obbicht, Papenhoven en Schipperskerk weer veel prijzen te winnen zijn.
Aanmelden en betalen: van 10 september t/m 20 september op één van
onderstaande adressen of in de Zonnebloemsoos.
De kosten voor deze middag bedragen € 7,50 per persoon.
Obbicht: José Jessen, Oude Raadhuisstraat 13b, tel.: 8502819.
Grevenbicht: Marianne Dieteren, Rozenlaan 13, tel.: 4857675.
Mocht u vervoer nodig hebben, laat u dat dan bij de aanmelding even weten. Kosten
vervoer € 2,00.
Wij wensen u alvast een hele fijne middag,
Bestuur en vrijwilligers Zonnebloem Grevenbicht, Obbicht, Papenhoven en Schipperskerk.
MEGA SING ALONG met Suzan Seegers en Harmonieorkest Concordia Obbicht
Zin in een leuke avond uit met (mee)zingen, muziek en onbezorgd plezier?
Kom
dan op zaterdag 8 september naar de markt in Sittard want op het podium nemen onze
eigen Suzan Seegers met pianist/begeleider Rob Mennen en harmonieorkest Concordia
Obbicht o.l.v. Alex Schillings je mee op een heerlijke avond vol meezingers. Licht
klassiek, musical songs en evergreens, je zingt het allemaal mee. De liedteksten hoef je
niet van buiten te kennen, want die verschijnen op een scherm.
Suzan is ook op zoek geweest naar De Stem van Sittard: bij de auditie op 1 juli was zij
zo onder de indruk van de kandidaten dat ze gekozen heeft voor maar liefst vijf lokale en
regionale talenten. Die staan natuurlijk ook op het podium op 8 september.
Laat je verrassen door deze spannende stemmen.
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 7 7 WEKEN
( 13 oktober t/m 1 december ) : 1 oktober a.s.

Willibrordusklok
Jaargang 54 kerkklok 6
augustus – september – oktober 2018
Pastoraal team : zie hiervoor het federatiegedeelte
Parochie H. Willibrordus Obbicht
Rabobank Westelijke Mijnstreek : NL 96 RABO 0137900414
ING : NL 36 INGB 0001041831

God van onze toekomst
God van ons verleden
U ziet de pijn die wij elkaar en u doen
Als wij de kerk willen zijn zonder elkaar
Als wij leven alsof de ander er niet is
Als wij niet samen uw volk willen zijn
En niet samen voor deze wereld zorgen
Leer ons bidden
Heer, vergeef ons
God van ons heden
Vandaag danken wij voor wat wij ontvingen
Geloof, hoop en liefde
Hervonden vertrouwen, het helen van wonden
Maar bovenal een nieuw verlangen
Om samen te zijn en samen te gaan
Verbonden in uw naam
Heer, ontferm u over ons
God van onze toekomst
Met u bidden wij:
Laat ons allen één zijn, zoals u één bent
Opdat de wereld gelooft
En wij met iedereen uw weg kunnen gaan:
Een pelgrimage van gerechtigheid en vrede,
Delend in uw aanwezigheid
Heer, kom ons tegemoet
Fokke Wouda, jongvolwassene Rooms-Katholieke Kerk

ATTENTIE

Diensten van 7 weken

ATTENTIE

Kerkdiensten 26 augustus t/m 1 september
zo 26 11.00 Obbicht
Hoogmis
21e zondag door het jaar
Kerkdeurcollecte voor de MIVA
Z.E.H. Pastoor Pierre Pörteners / Ger Meuffels / Francesco Usai jd
wo 29 18.30 Obbicht
Bertha Hermans-Salden

za

1 18.00 Buchten
19.15 Born

Kerkdiensten 2 t/m 8 september
zo 2 11.00 Grevenbicht
22e zondag door het jaar
wo 5 18.30
Alle overledenen van de fam. Stickelbruck-van Dooren, Tina Jacobs en uit
dankbaarheid

za

8 19.15 Born

Kerkdiensten 9 t/m 15 september
zo 9 11.00 Obbicht
Hoogmis Opluistering door Dameskoor Grevenbicht
Extra collecte 23e zondag door het jaar

Kerkdiensten 30 september t/m 6 oktober
zo 30 11.00 Grevenbicht
26e zondag door het jaar
wo 3 14.30 Aldenhof
Dierendagviering
18.30 Obbicht
18.10 Rozenhoedje
Voor de zieken en anderen die op ons gebed rekenen

za

5 19.15 Born

Kerkdiensten 7 t/m 14 oktober
zo 7 11.00 Obbicht
Hoogmis
27e zondag door het jaar
Extra collecte

Koffiedrinken na de H. Mis
Sjiel Demandt en Maria Joh. Helena Fleischeuer jd / Tring Steskens-Smits /
ouders Damen-Corbeij / Z.E.H. Pastoor Pierre Pörteners
wo 10 18.30 Obbicht
18.10 Rozenhoedje
Voor de jongeren in onze samenleving en parochies

za 13 18.00 Buchten
19.15 Born
zo 14 11.00 Grevenbicht

28e zondag door het jaar

Koffiedrinken na de H. Mis
Tring Steskens-Smits / ouders Hermans-Ramakers / Chris Donders en Mia
Donders-Hubens / Martin van Sloun jd, fam. van Sloun-Schoffelen en fam.
Stoffels-Leurs / To van Hoef-Pelzers en Jan van Hoef vj / Lies Bouts-Heffels vj
en Giel Bouts
wo 12 18.30 Obbicht
Voor de geloofsgemeenschap overal in de wereld
za 15 18.00 Buchten
19.15 Born

In de Heer overleden
Dora Bijsmans-Teeuwen
geb. 11-05-1928
Moge zij in vrede zijn bij de Heer van alle leven.

Kerkdiensten 16 t/m 22 september
zo 16 11.00 Grevenbicht
24e zondag door het jaar
wo 19 18.30 Obbicht
Voor de zieken en eenzame mensen, voor de werklozen en arbeidsongeschikten,
voor allen die aan het leven lijden

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!!

overl. 13-07-2018

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.

za 22 19.15 Born
Kerkdiensten 23 t/m 29 september
zo 23 11.00 Obbicht
Hoogmis
25e zondag door het jaar
Riet Lemmens-Pernot jd / Tring Steskens-Smits jd / Mia Paes-Salden / Ger
Meuffels / Jac. Op den Kamp en Bet Op den Kamp-Pelzers jd en Toos KurversOp den Kamp vj
wo 26 18.30 Obbicht
Voor allen die in het leven verloren gelopen zijn

za

2 18.00 Buchten
19.15 Born

Wij bidden in de oktobermaand – Rozenkransmaand - vóór de H. Mis
op woensdag het rozenhoedje. Aanvang 18.10 uur.
U bent van harte welkom om dit samen met ons te bidden.
Aanmelden deelname bedevaart Kevelaer
Zoals bekend gaan we op dinsdag 25 september weer op bedevaart naar Kevelaer.
Opgeven kan tot uiterlijk 10 september a.s. bij Jan Hermans, Maasstraat 39.
Of bij het bij het Parochiekantoor Born Email: info@parochiefederatieborn.nl
De kosten bedragen € 20,00 per persoon. Zie ook info in het federatiegedeelte.

