Ondernemers van Grevenbicht, Obbicht, Papenhoven en Schipperskerk:
Bedankt!
Mede dankzij uw gulle giften kijken wij terug op een zeer geslaagde Zonnebloemmiddag
op 27 september in de Harmoniezaal in Obbicht.
Namens gasten, vrijwilligers en bestuur Zonnebloem: Hartelijk bedankt!
WINKELMIDDAG MAKADO BEEK WOENSDAG 14 NOVEMBER met Zonnebloem
Grevenbicht, Obbicht, Papenhoven en Schipperskerk.
U kunt fijn een paar uurtjes winkelen of gewoon lekker rondkijken in de Makado in Beek.
Uiteraard gaan we ook koffie drinken met een lekker stuk vlaai erbij.
Vertrek: 13.00 uur. Kosten p.p. € 7,00: dit is inclusief vervoer, koffie en vlaai.
Verdere informatie over het vervoer volgt na aanmelding.
Als u mee wilt gaan, dan kunt u zich van 29 oktober t/m 6 november aanmelden
en betalen: in Grevenbicht bij Marianne Dieteren, Rozenlaan 13 tel. 4857675, in
Obbicht bij José Jessen, Oude Raadhuisstraat 13b tel. 8502819. Aanmelden kan
natuurlijk ook in de Zonnebloemsoos.
Bij aanmelding graag doorgeven of u een rollator meeneemt. Als u gebruik wilt maken
van een rolstoel bij de Makado, kunt u dit ook bij aanmelding doorgeven. Wij reserveren
die dan voor u.
Intocht Sinterklaas in Obbicht
Op zondag 18 november komt sinterklaas de kinderen van Obbicht weer een bezoekje
brengen. We vertrekken om 14.30 uur vanaf de markt en gaan dan sinterklaas en zijn
pieten ophalen.
Voor de kinderen van groep 5 t/m groep 8 vertrekt om 13.30 uur de bus vanaf de markt
voor een leuk uitstapje.
SPECULAASACTIE CONCORDIA OBBICHT
Als straks de Goedheiligman is aangekomen
en de wind hoort waaien in de bomen
breken de heerlijke avondjes weer aan
en mag Concordia Obbicht langs de deuren gaan
met onze traditionele taaitaai en speculaas
blijft zo een traditie maar eens de baas!
Doe ons in week 46 en 47 dus snel open
om deze lekkernijen van ons te kopen
Niet thuis, of wilt u liever bestellen :
dan kunt u gewoon Mia Hermans mailen of bellen.
miahermans006@gmail.com
0464855353
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 NIEUWE FEDERATIEBLAD 1 7 WEKEN
( 1 december 2018 t/m 20 januari 2019 ) : 9 november a.s.

Willibrordusklok
Jaargang 54 kerkklok 7
oktober – november – december 2018
Pastoraal team : zie hiervoor het federatiegedeelte
Parochie H. Willibrordus Obbicht
Rabobank Westelijke Mijnstreek : NL 96 RABO 0137900414
ING : NL 36 INGB 0001041831

ALLERZIELEN 2018
Op zondag 28 oktober vindt de herdenking plaats van de parochianen die
ons vanaf Allerzielen 2017 zijn ontvallen.
De Allerzielendienst begint om 14.00 uur waarna we in stille tocht naar
het kerkhof gaan om aldaar voor onze overledenen te bidden en de graven
te zegenen.
Aan de ingang van het kerkhof kunt u in het collectemandje of de offerblok
een financiële bijdrage doneren voor het onderhoud van het kerkhof

Overleden parochianen van Allerzielen 2017 tot heden
Cor Paulissen
To van Hoef-Pelzers
Nico Hubens
Ger Meuffels

83
88
73
82

jaar
jaar
jaar
jaar

Bertha Geurts-Conjour
Martien Kitzen
Mina Verheijen-Demandt

93 jaar
59 jaar
93 jaar

Moge de Heer van alle leven hen opnemen in zijn hemelrijk.
De gedachteniskruisjes kunnen na afloop van het Allerzielenlof door de
nabestaanden mee naar huis genomen worden.

ATTENTIE

Diensten van 7 weken

ATTENTIE

Kerkdiensten 14 t/m 20 oktober
zo 14 11.00 Grevenbicht
28e zondag door het jaar
wo 17 18.30 Obbicht
18.10 Rozenhoedje
Sjang Hermans vj en Bertha Hermans-Salden
za 20 19.15 Born
Kerkdiensten 21 t/m 27 oktober
zo 21 11:00 Obbicht
Hoogmis

29e zondag door het jaar
Kerkdeurcollecte WereldMissieDag
Pierre Ubachs jd en Bej Ubachs-van Mulken jd / Sjuul Gregoire jd en Mai
Gregoire-Munsters / ouders Houben-Linssen / ouders Harie Paland en Maria
Paland-Toonen jd / Corrie Wetzels-Hoens / Thies Toonen jd / Thei Hubens jd
wo 24 18.30 Obbicht
18.10 Rozenhoedje
Voor onze zieken, thuis en in het ziekenhuis
za 27 18.00 Buchten
19.15 Born
Kerkdiensten 28 oktober t/m 3 november
zo 28 11.00 Grevenbicht
30e zondag door het jaar
14.00 Obbicht
ALLERZIELENLOF
Na het lof stille tocht naar het kerkhof en zegening van de graven
Bij ingang kerkhof collecte voor het onderhoud van de begraafplaats
wo 31 18.30 Obbicht
18.10 Rozenhoedje
Voor hen die gehoor hebben gegeven aan Jezus’ roepstem om Hem te volgen
za 3 19.15 Born
Kerkdiensten 4 t/m 10 november
zo 4 11.00 Obbicht
Sjöttemès
31e zondag door het jaar
Opluistering door Fluit- en tamboerkorps Schutterij Sint Willibrordus
Koffiedrinken na de H. Mis
Ouders Bouts-Geilen / Piet Sebrechts en Anna Sebrechts-Cörvers / Tring
Steskens-Smits / ouders Jamar-Zeegers jd / Bertha Op den Kamp-Pörteners jd
en Wil Op den Kamp jd / levende en overleden leden Schutterij St. Willibrordus
wo 7 18.30 Obbicht
Voor allen die vervolgd worden omwille van het geloof
za 10 18.00 Buchten
19.15 Born
Kerkdiensten 11 t/m 17 november
zo 11 9.30 Holtum
32e zondag door het jaar
11.00 Grevenbicht
wo 14 18.30 Obbicht
Voor roepingen tot het missionaire leven van de kerk
za 17 19.15 Born

Kerkdiensten 18 t/m 24 november
zo 18 11.00 Obbicht
Hoogmis
33e zondag door het jaar
Extra collecte Ceciliamis voor het Zangkoor
To van Hoef-Pelzers en Jan van Hoef / Christel Negenman-v.d. Weide jd / Nico
Hubens vj / Nellie Rouschop-van den Bongart jd / levende en overleden leden
Gemengd Kerkelijk Zangkoor / Mia Damen-Deckers
wo 21 18.30 Obbicht
Bertha Hermans-Salden
za 24 18.00 Buchten Cecilia- en Catharinaviering
19.15 Born
Kerkdiensten 25 november t/m 2 december
zo 25 11.00 Obbicht
Hoogmis
Christus Koning van het heelal
Joseph Verhaeg jd
wo 28 18.30 Obbicht
Voor onze gezinnen
za 1 18.30 Obbicht
Ceciliamis Harmonie Concordia
Fam. Geurts-Conjour / Leny Houben-Sijben jd / Riet Lemmens-Pernot / ouders
Winkens-Peters, Jos en Piet Winkens / Nico Hubens jd / levende en overleden
leden Harmonie Concordia
zo 2 11.00 Obbicht
1e zondag van de Advent
Zegening van de Adventskransen
Tring Steskens-Smits / ouders Hermans-Ramakers
Doopvieringen 2018
De laatste doopviering 2018 in de parochiekerk in Obbicht is gepland op zondag 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
De eerstvolgende filmavond wordt gehouden op woensdag 31 oktober, aanvang
19.30 uur. De koffie staat klaar!! Zie ook de website van de Parochiefederatie voor
informatie over de te draaien film.
Opbrengst gehouden collectes
De jaarlijkse collecte voor de Nierstichting heeft € 660,56 opgebracht!
Hartelijk dank voor uw bijdrage!
Ook hebben wij heel hard nieuwe collectanten nodig.
U kunt contact opnemen met Angelique Smits, 0620528751.
De het Prinses Beatrix Spierfonds ontving van de Obbichtse gemeenschap het
mooie bedrag van € 563,32. Ook hier een dankjewel voor de collectanten en
voor de milde gevers!
St. Maartenviering
Op zaterdag 10 november zal Sint Maarten, samen met de Obbichtse jeugd en met
medewerking van Harmonie Concordia, weer zijn rondgang door het dorp houden. Het
vertrek is gepland om 17.30 uur vanaf de Obbichter Markt.

