
Parochiecluster 

Ubach over Worms 
 

Pastoor drs. E. Smeets  

Secretariaat parochies: 
di. t/m vr. 10.00-12.00 uur 

Kerkberg 7  531.23.78 
 

 pastoor ed.smeets@hetnet.nl 
 info@rk-ubachoverworms.nl  

 

Misintenties 
Weekdag € 12,50 -Weekend € 27,50 

 

 Kosters via pastorie, of: 
Waubach-Groenstraat: 

J. Post  531.04.49 
Abdissenbosch: 

M. Rutten  546.48.77 
Rimburg: 

F. Weijers   532.39.96 
Lauradorp: 

A. Erps  531.45.38 
 

Parochieassistenten  
H. Verhaeg & M. Dietzenbacher 

Catecheet M. Kockelkoren  
 

Kerkbijdrage 
Par. H. Jozef 
     NL15 INGB 0003 8555 00 
     NL54 RABO 0151 7021 36 
Par. HH.Theresia en Don Bosco 
     NL64 INGB 0001 0493 78 
     NL57 RABO 0151 7022 76 
Par. H. Bernadette 
     NL88 INGB 0001 0488 49 
     NL50 RABO 0151 7007 53 
Par. H. Drievuldigheid 
     NL48 INGB 0001 5643 48 
     NL74 RABO 0151 7040 07 

 

Kerkhofadministratie 
L. Steinbusch  532.53.11 

Kerkhofbeheer 
H. Jozef – Waubach 
     L. Steinbusch  532.53.11 
 of  06.15127469 
H. Bernadette - Abdissenbosch 
     L. Steinbusch   532.53.11 
H. Drievuldigheid - Rimburg 
     C. Schurer  531.41.40 
Gemeentelijk  kerkhof - Lauradorp 
     R. Dörenberg  56.95.222 
 

 

www.rk-ubachoverworms.nl 
 

Adverteren in dit blad? 
Oplage: 6.000 huis aan huis 

 
 
 

 
 

 
Havikweg 3 Landgraaf 

   531.22.73 
info@hamerslandgraaf.nl 
www.hamerslandgraaf.nl  
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Aanstaand afscheid... 
 

Deken Smeets volgt  

Deken Smeets op te Venray  
 

Toen het laatste parochieblad verscheen was het nieuws eigenlijk al bekend, maar 
net te laat om nog in de vorige editie meegenomen te worden. Het bisdom heeft me 

benoemd tot pastoor-deken van Venray. Dat betekent dat ik nog tot Pasen pastoor 
ben in Ubach over Worms en daarna aan een nieuwe uitdaging ga beginnen. 
 

Een nieuwe uitdaging… terwijl ik de 

vorige op generlei wijze moe was. Maar 
het lijkt me een gezonde zaak dat 
kartrekkers na verloop van tijd plaats 
maken voor een ander gezicht. Een 
periode van tien tot vijftien jaar is voor 
een pastoorschap mijns inziens een 
mooie tijd. Het geeft de kans intensief 

met de parochies op te trekken en er 
samen gestalte aan te geven. Tegelijk 
waarborgt zo’n gelimiteerde periode dat 

pastoor en parochie niet vastlopen op en 
met elkaar. Een pastoor is ook maar een 
voorbijganger die een aantal jaren in de 
parochies werkt. Hij ‘erft’ een parochie 

van zijn voorgangers en geeft ‘m ook 
weer door aan die na hem komen. Het is 
goed dat er op tijd plaats gemaakt wordt 
voor een opvolger, die enerzijds 
natuurlijk hetzelfde geloof verkondigt, 
maar anderzijds wellicht ook weer 
nieuwe accenten zet, waardoor – es God 

bleef – weer nieuwe invalshoeken belicht 
worden. Het zal pastoor en parochie 
immers altijd gaan – als het goed is! – 

om de verkondiging van het evangelie 
van de Heer en het vieren van het geloof 
in de Sacramenten en het gebedsleven 

van de kerk en in de opbouw van een 
gemeenschapszin waarin mensen het in 
Gods Naam voor elkaar opnemen en 
elkaar op handen dragen. 
 

Dat heb ik geprobeerd in de voorbije 
14,5 jaar. Dat heb ik mogen doen in de 
gemeenschappen van Ubach over 
Worms: mooie gemeenschappen waar 
leven in zit en waarin zeker ook een 

grote openheid is voor katholiek geloof 

en idem identiteit, al is natuurlijk ook de 
tijdsgeest niet stil blijven staan bij onze 
parochiegrenzen! Met name dat laatste 
maakte dat er in het begin flink gas 
gegeven is. Ik weet nog dat ik aan het 
einde van de installatieplechtigheid op de 

eerste zondag van de advent 2004 heb 
gezegd dat het me opviel dat waar en 
hoe je ook Landgraaf binnenrijdt, je 
overal eerst flitsers ziet staan. Ik heb      
- lees verder -  

H. Bernadette 
       Abdissenbosch 
H. Joseph 
       Waubach-Groenstraat 
H. Drievuldigheid 
       Rimburg 
H. Theresia & Don Bosco 
       Lauradorp 

 
Jaargang 2019  nr. 2 

22 feb. t/m 22 mrt. 

 
 

Sint Jozefnoveen 2019 
 

Ma.  11 mrt 19.00 Gioia 

Di.  12 mrt 19.00 KF Eendracht 

Do. 14 mrt 19.00 Fanf. Elisabeth 

Za.  16 mrt 19.00 GK Don Bosco 

Zo.  17 mrt 11.30 Gregoriaans 

Ma. 18 mrt 19.00 Volkszang 

Di. 19 mrt    19.00 LMK St. Joseph 
 

Zaterdag 16 maart begroeten we in de H. Mis 

onze bisschop, mgr. H. Smeets! Zie binnenin! 
 

 Aanbidding H. Sacrament  
 maandag 11 maart om 15 uur 

 donderdag 14 maart om 15 uur 

 maandag 18 maart om 15 uur 

 dinsdag 19 maart om 15 uur 
 

 Kruisweg in de vasten 
 elke vrijdag om 15 uur te Waubach 
 

 
 

 

 Aswoensdag  6 maart 

 10.30 uur Heereveld 

 17.30 uur Rimburg 

 19.00 uur Waubach 
 

 

mailto:ed.smeets@hetnet.nl
mailto:info@rk-ubachoverworms.nl
http://www.rk-ubachoverworms.nl/
mailto:info@hamerslandgraaf.nl
http://www.hamerslandgraaf.nl/
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de zorg uitgesproken toen – 
en toenmalig burgemeester 

Janssen kon er flink mee 
lachen – dat dat hopelijk 

niet gold voor het werken 
aan het parochieleven. Zo 
van ‘Hier gaat het niet zo 
snel’. Misschien is het wel 
sprekend dat de flitsers op 

de toegangswegen inmiddels allemaal verdwenen zijn, 
hetzij door bevoegde instanties weggenomen, hetzij 
afgefikt. En bovendien is de Buitenring eindelijk 
geopend waardoor het toch ook mogelijk is aan mensen 
van buiten uit te leggen hoe je in Ubach over Worms 
komt… ik spreek uit ervaring.  
 

Gas hebben we gegeven in die veertien jaar. Van vier 
losse gemeenschappen hebben we één parochie 

gemaakt en binnen dat cluster krachten gebundeld, met 
één pastoor, één kerkbestuur en één toegewijd 
parochiekantoor, waarbij ook de verschillende actieve 

werkgroepen niet meer voor eigen parochie alleen 
preekten maar in gezamenlijkheid zijn gaan opgetreden. 
Het mag gezegd worden dat dat redelijk soepel is 
gegaan, al kun je het in veranderingsprocessen 
natuurlijk niet voor iedereen goed doen, zeker niet als je 
op iemands eigen erf komt. Wat dat betreft hebben we 

zeker in het begin wel wat grenspalen moeten verzetten 
en gebieden opnieuw moeten afbakenen! Dat, 
gecombineerd met een werklust dan wel ongeduld dat 
me eigen is, was voor deze of gene niet altijd 
gemakkelijk. En een beetje pastoor is ook altijd redelijk 

eigenwijs. Ook van die herderlijke taak heb ik me met 
hart en ziel gekweten. Daardoor hebben we veel met 

elkaar kunnen doen, al is een welgemeend sorry ook op 
z’n plaats aan diegenen die het niet konden volgen en 
hebben moeten afhaken. En een enkele keer ging dat 
gepaard met misschien iets meer gedrevenheid dan 
strikt genomen nodig was. Sorry. 
 

Blijft staan dat ik mag terugkijken op 14 mooie jaren in 
de parochies van Ubach over Worms. Zware jaren wat 
werken betreft: inmiddels is het meer regel dan 
uitzondering, maar destijds waren er niet veel parochie-
verbanden  van een dergelijke omvang met slechts één 
priester. Ik heb het (graag) werken in de parochies 

altijd gecombineerd met het afronden van mijn 

muziekstudie in de beginjaren, het werk voor de Sint 
Gregoriusvereniging in Roermond, mijn werk als docent 
op Rolduc, als liturgievicaris de laatste jaren en 
betrokken bij de bedevaarten van het Huis voor de 
Pelgrim in Maastricht. Ik kan niet anders zeggen dan dat 

ik mijn best heb gedaan alle ballen in de lucht te houden 
en dat ik blij ben dat velen bereid waren wat dat betreft 
positief met me mee te denken. 
 

Deken Van Galen maakte bij de installatie destijds 
gewag van mijn uitdunnend haar. Dat ben ik bij u de 

laatste 14 jaar zo goed als helemaal kwijtgeraakt! Maar 
plezier en voldoening in mijn werk en leven als priester 
heb ik altijd behouden! Het belangrijkste: het was de 

zegen van de Heer en de kracht van de Geest die me de 
wind in de zeilen hielden en die me inspireerden het 
evangelie door te geven. 
 

Ik dank allen met wie ik innig heb mogen samenwerken: 
het kerkbestuur, de trouwe medewerkers op de pastorie 

(Wat heb jij daar vriendelijke mensen zitten, heb ik tot 
over mijn oren gehoord van de mensen, ook van buiten 

Ubach over Worms), de leden van de kerstwerkgroep, 
kindernevendienst en de diaconie, lectoren, catechisten 
en parochieassistenten, de kosters (geen gemakkelijke 
taak met een dermate precieze pastoor!), misdienaars,  
acolieten en hun begeleiders, collectanten, mensen die 

de kerken en pastorie keurig verzorgd hebben, diegenen 
die maandelijks het parochieblad huis-aan-huis bezorgd 
hebben, koren, organisten en muziekverenigingen, de 
mensen van Kerk TV, de goede krachten die de kerken 
en kerkhoven zo keurig hebben bijgehouden, de 
processiecomités en de vele, vele mensen op wie we als 
parochies met regelmaat beroep mochten doen en die 

dan graag klaarstonden. Als kerkbestuur heb je ook heel 
veel van doen met allerhanden bedrijven en instanties, 

overheid, verenigingen en stichtingen. Voor alles en aan 
allen: bedankt! En… volhouden alsjeblieft! 
 

Alles heeft voors en tegens en we blijven mensen met 
hun eigenaardigheden, fouten en tekorten. Maar als het 
de taak van pastoor en parochie is het evangelie te 
verkondigen en het geloof te vieren binnen en buiten de 
kerk, dan zijn het voor mij gezegende jaren geweest! 
 

Ga ik graag weg? Nee! Zou ik graag blijven? Nee! Een 
priester is in dienst van het bisdom en het bisdom 
vraagt me de (eervolle) taak van onze nieuwe bisschop 
over te nemen en deken van Venray te worden. Wat ik 
zal missen is de vertrouwdheid met velen van u. Als 

pastoor mag je mensen nabij zijn in zovele fasen van 

het leven, van doopsel tot uitvaart, en in de meeste 
families heb ik wat dat betreft een tijdlang met u mogen 
optrekken. Dat zal ik missen!  
 

Destijds werd er bij mijn installatie met een kwinkslag 

gezegd dat het kerkbestuur hoopte nu eens voor een 
paar jaar van de recepties af te zijn (in die tijd was het 
een komen en gaan van kapelaans en daaroverheen het 
afscheid van pastoor Kenis en mijn komst). Ik heb er 
me keurig aan gehouden en gezorgd dat er 14 jaar geen 
receptie nodig was… Ik heb hierboven betoogd dat het 

goed is dat ook pastoors op tijd verhuizen en er een 
nieuw gezicht komt. Dat is nu! Nee, ik ben de uitdaging 
nog geenszins moe en er liggen nog heel wat 

interessante projecten op de stapel , maar het is goed 
zo. Ik heb destijds een groene wei overgenomen van 
mijn voorgangers en heb niet de indruk dat de parochies 
verdord zijn in ‘mijn’ jaren. Op tal van punten zal Ubach 

over Worms voor mij als voorbeeld dienen van wat er 
pastoraal ook anno 2019 en hierna goed mogelijk is! 
 

Voor dit jaar stond de agenda nog vol met allerhande 
afspraken. In overleg met de opvolger zal ik die vanuit 

Venray nog trouw behartigen, dan wel overdragen aan 
de nieuwe pastoor. Tot en met Pasen ben ik er nog… ik 
vind het fijn als pastoor dat juist op Pasen mijn afscheid 
zal zijn: dat de vreugde van de Verrezen Heer de uwe 
en de mijne mag zijn! Op Paasmorgen kwam er vanuit 
het dode graf een beweging van leven op gang die we 

bijna 2000 jaar later nog steeds mogen doorgeven. Dat 

wens ik u in Ubach over Worms en mijzelf in Venray toe! 
Pastoor Ed Smeets 

 

In overleg met het bisdom en de kerkbesturen vindt de installatie van de pastoor als deken van Venray plaats op 
zondag Beloken Pasen (28 april om 14 uur Grote Kerk Venray). Op verzoek van de pastoor is er geen speciale 

afscheidsviering, maar zullen de Paasvieringen op 20, 21 en 22 april de laatste vieringen zijn waarin de pastoor als 
pastoor voorgaat. Op Eerste Paasdag is een afscheidsreceptie voorzien in ´Bei d´r Joep´ van 14 tot 17 uur, waarbij 

eenieder welkom is. Om alles in goede banen te leiden worden sprekers en mensen die als groep afscheid willen 
komen nemen verzocht zich tevoren aan te melden en in overleg te treden over het verwachte tijdstip van 

deelname aan de receptie. Nadere info volgt. 



 3 

Nieuwe kerkmeesters 
 

Binnen het kerkbestuur waren enkele leden over hun datum heen. 
Nee, niet voor wat betreft leeftijd of engagement, maar ook een 

kerkmeester ´zit´ er slechts een bepaald aantal jaren om dan regulier 
af te treden en plaats te maken voor een opvolger. In principe geldt 
het kerkmeesterschap in het bisdom Roermond voor een periode van 
4 jaar, eventueel met een herbenoeming en bij moverende redenen 
met de mogelijkheid nogmaals een verlenging aan te vragen. Tegen 
die achtergrond nemen Judith Weijers-Verhaeg, Wiel Moonen en 
Joyce Meens-Bartholomeus nu afscheid. We zeggen hen dank voor 

hun trouwe inzet (Wiel veruit het langst, dan Judith, gevolgd door 
Joyce). Judith en Wiel zullen nog aanblijven tot de komst van de 
nieuwe pastoor. 
 

Gelukkig zijn er voor hen goede opvolgers gevonden. Judith vervulde 
de taak van vice-voorzitter en draagt dat stokje over aan Heidi 
Konsten-de Meijer. Wiel was penningmeester en geeft die taak over 

aan zittend kerkmeester Jan Krutzen. Jan was op zijn beurt secretaris 
en is opgevolgd in die functie door Bart Thonen. Deken Nevelstein 
heeft de kerkmeesters inmiddels geïnstalleerd. We zeggen dank je wel 

aan Wiel, Judith en Joyce en wensen Heidi en Bart veel zegen toe! 
 

 
 

10 februari 10.30 uur  

eerste TV Mis vanuit Waubach 
 

Zeer vele positieve reacties hebben we mogen ontvangen op de eerste 
TV Mis op 10 februari! De schoonheid van de kerk en de ‘soberheid’ 
van de dienst werden geroemd. Het kijkcijfer was erg hoog! Zoals 
gezegd vinden we het fijn het goede en mooie van ons geloof zo met 
velen te mogen delen! Dank aan de zangers Jo Louppen, Patrick 
Heckmanns en Jaap Dekker, aan de trompettist Ralph Henssen 
en aan allen die de viering mee verzorgd hebben! Volgende uitzending 

is op 24 maart, dan met Gemengd Kerkelijk Zangkoor Sint 
Gregorius Nieuwenhagerheide. We rekenen weer op u allen! 
 

Zondagsmis 11.30 u op KerkTV 
Het is via internet mogelijk de zondagsmis vanuit de kerk in Waubach 

rechtstreeks thuis te volgen. Op onze site vindt u een link waardoor u 
bij de uitzending terecht komt. Ook terugkijken nadien is mogelijk. 

Behalve via onze parochiesite vindt u de uitzending ook op: 
 

 
 

Ziekenhuisbezoek 
Wekelijks probeert de pastoor het ziekenhuis te bezoeken.  

Geeft u zelf door wanneer u of iemand anders in het ziekenhuis  

verblijft en een bezoekje op prijs stelt. 

Parochie - agenda 
04-03 Geen avondmis Waubach! 
 

 

Aswoensdag 2019  
H. Mis Heereveld 10.30 uur 
H. Mis Rimburg 17.30 uur 
H. Mis Waubach 19.00 uur 

 
 

 

Kruisweg  
Op vrijdagen in de vastentijd wordt om 15 u 

de Kruisweg gebeden te Waubach 
 

 

 

Sint Jozefnoveen 2019  
H. Missen op maandag 11 maart,  

dinsdag 12 maart, donderdag 14 maart, 
zaterdag 16 maart, zondag 17 maart, 

maandag 18 maart & dinsdag 19 maart 
 

 

12-03 Geloofsontmoetingsavond 20.15 u 
17-03 Koffie ‘Nao de Mes’ Waubach 
24-03 TV Mis Waubach 10.30 uur 
29-03 Geen avondmis Waubach! 
05-04 Geen avondmis Waubach! 
06-04 Geen avondmis Abdissenbosch! 
08-04 Geen avondmis Waubach! 
14-04 Palmzondag 
17-04 Chrismamis Roermond 19 u 
18-04 Witte Donderdag 19 u  
19-04 Goede Vrijdag 19 u 
20-04 Paaswake 19 uur 
21-04 Pasen, 10 u Rimburg, 11.30 u A’bosch 
21-04 Afscheidsreceptie pastoor Smeets 14 u 
22-04 2e Paasdag 10.30 u H’veld  
22-04 2e Paasdag geen H. Mis om 11.30 u! 
26-04 Geen avondmis Waubach! 
27-04 Geen avondmis Abdissenbosch! 
28-04 Installatie deken Smeets Venray 14 u 
 

 

E. H. Communie 2019  
Abdissenbosch: Hemelvaart 30 mei 9.30 uur 

Lauradorp: Hemelvaart 30 mei 11.30 uur 
Waubach: zondag 16 juni 9.15 uur 

 
 

 

Vormsels 2019  
Abdissenbosch: vrijdag 17 mei 19.00 uur 

Waubach: vrijdag 24 mei 19.00 uur 
 
 

 

Processies 2019  
Kruisprocessie: dinsdag 28 mei 

Waubach: zondag 23 juni 
Rimburg: zondag 30 juni 

 
 

Nieuw emailadres parochiekantoor: 
 

info@rk-ubachoverworms.nl  
 
 

TV Missen 2019  
Nb Mis om 10.30 uur te Waubach! 

Op deze zondagen géén H. Mis in Rimbug! 
 

24 maart - GK St. Gregorius 
Nieuwenhagerheide 

26 mei - Capella sine Nomine 
7 juli - LMK Sint Joseph 
25 augustus - Volkszang 

20 oktober– Kon. Fanfare Eendracht Waubach 
22 december - Canto Rinato olv Ton Kropivsek 

 
 

Op dit moment is er nog niets bekend 
over een nieuwe pastoor. Ook is nog niet 
bekend welke priester(s) na Pasen in een 
tussenliggende periode tot de komst van 
een nieuwe pastoor zullen waarnemen.  

 

Voor de zondagen en uitvaarten zal 
zonder meer gezorgd worden. De Mis op 

zaterdagavond vervalt na Pasen,  
tot nader bericht. 

 

mailto:info@rk-ubachoverworms.nl
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Doopzondagen in onze kerken 
 

 

Doopzondag:  10 maart, 17 maart, 24 maart, 31 maart, 
7 april, Paaswake en met Pasen tijdens de 
Missen (20 & 21 april) 

Bijeenkomst:  dinsdag 26 februari 

 
Doopzondag:  28 april, 5 mei, 19 mei, 9 juni, 16 juni,  
                       14 juli, 21 juli, 4 augustus, 11 augustus, 

18 augustus 

Bijeenkomst:  donderdag 11 april 
 

U bent welkom op bovenstaande data. Ouders worden op de 
voorafgaande bijeenkomst verwacht. In principe worden 

telkens twee kinderen in één viering gedoopt. Aanmelding via 
pastorie ( 5312378 10-12 u.). 

 

Overleden 
 

14-01: Lenie Voraschen-Erkens, Schoolstraat, 87 jr  
21-01: Lucie Schurer, Op de Bies, 65 jr  
21-01: Manfred Martens, v/h K. Doormanstraat, 81 jr   
31-01: Gertrud Simons-Pelz, Veeweg, 82 jr  
02-02: Wies v. Neer-v. d. Meulen, Heereveldje, 77 jr  
07-02: Thea Bruchhaus-Schobben, Heereveld, 88 jr  
12-02: Sjaak Habets, Nieuwenhagerheide, 85 jr 
 

Gestorven zijn, Heer God, is leven bij uw genade, is 
erdoor gehaald worden zoals Jezus en leven voor tijd en 
eeuwigheid, is aanwezig blijven zoals God aanwezig is, 
mysterievol, niet aan tijd of plaats gebonden maar 

werkelijk vereend in geest en onvergankelijk geluk. Wij 
vertrouwen onze dierbaren U toe, God, allen die uit onze 

kring naar U zijn toegegaan… Sterkte! 

 

Christoffels… 
Een goed oud gebruik: om Sint Christoffel mee  
te nemen onderweg. Hij droeg ooit ’n kindje  
de rivier over en bracht het veilig aan de  
overkant. Bleek later Jezus te zijn… Sindsdien  
is hij beschermer van alles en iedereen in het  
verkeer. Op de weg maar ook in het groot  
in het leven. Voor wie er nog geen heeft:  

op de pastorie zijn deze mooie stevige  
sleutelhangers te koop voor €4 p.st.. 
 

 

 

Naast de reizen naar Lourdes, heeft het Huis voor de 
Pelgrim ook pelgrimsreizen naar zes andere bekende 
bedevaartoorden op het programma staan: Suriname 

(in de voetsporen van de zalige Peerke Donders), 
Banneux, Israël. Fátima en Portugal, Rome en Assisi en 
Zuid-Italië, waar komend jaar diverse plaatsen uit het 
leven van de heilige Gerardus Majella worden bezocht. 
 

Natuurlijk is het komend jaar ook weer mogelijk om via 
het Huis voor de Pelgrim wandelingen lang kloosters en 
abdijen te maken. Haal een brochure op op de pastorie 
of vraag hem aan via 043 – 3215715 of 
info@huisvoordepelgrim.nl. Ook online is de brochure te 

vinden (www.huisvoordepelgrim.nl). 

Op naar Rome! 30 september t/m 5 oktober 2019 
 

Of je nu de eerste keer gaat, of de tiende keer: Rome 
blijft boeien! En dat is eigenlijk al tweeduizend jaar zo. 

De stad was ooit het hart van de toenmalige wereld: het 
Rome van de keizer. Later bleef ze een wereldcentrum. 
Zeker sinds de apostelen Petrus en Paulus in Rome 

begraven werden en de opvolgers van Petrus - de 
pausen - beschouwd worden als de belangrijksten onder 
de bisschoppen en als geestelijk leiders van een 
wereldwijde geloofsgemeenschap. Mede daardoor is 
Rome geworden tot wat het nu is: centrum van de 
wereldkerk, hoofdstad van het christendom en de plek 
waar geschiedenis en cultuur op de hoek van elke straat 

te vinden zijn. Rome is ook een stad van pelgrims. 
Miljoenen mensen bezoeken er elk jaar de graven van 
de apostelen. Dat gaan wij tijdens onze reis ook doen. 

Maar we ontmoeten ook 2500 jaar wereldgeschiedenis. 
Bijzonder is dat we tijdens deze reis ook in de 
gelegenheid zijn om, tijdens een dagtocht vanuit Rome, 
Assisi te bezoeken, de stad van Sint Franciscus. 
 

En we zouden niet katholiek zijn, als dat alles niet 
gepaard ging met de nodige sfeer en gezelligheid: want 
ook die is in Rome & Assisi volop te vinden. 
 

Nadat we een paar jaar hebben overgeslagen (een jaar 
net te weinig belangstelling en daarna een grote 
bisdomreis) gaan we in 2019 weer naar Rome (en een 
dag Assisi). De data: 30 september tot en met 5 
oktober 2019. De reis zal georganiseerd worden door 

pastoor Smeets i.s.m. het Huis voor de Pelgrim te 
Maastricht. Een uitgebreide folder vindt u op onze site 

en is bovendien af te halen op de pastorie. De reissom 
zal € 745,- bedragen (1persoonskamer + € 50,-). 

 
 

Geloofsontmoetingsavonden 
 

Er staat dit ‘seizoen’ nog één avond gepland om elkaar 
rond geloofsthema’s in bezinning en gesprek te 
ontmoeten: 12 maart. Welkom! U kunt vrij inlopen! 
20.15 uur Bei d’r Joep 
 

 

Ontmoetingen ‘Nao de Mes’ 
 

Net als in de voorbije periode willen we elkaar de kans 
gunnen regelmatig op zondag na de Mis bij elkaar te 
komen om elkaar te ontmoeten en met elkaar bij een 
kop koffie te spreken over wat ons bezig houdt. Dat kan 
op zondag  
17 maart en 19 mei,  

wederom bij Jong Nederland,  
naast de kerk  
(ingang voorkant Kerkstraat).  
U bent meer dan welkom!  
 

 

24 feb. 11.30 u Puclhra Harmonias 
 

 

Op zondag 24 februari zingen de dames van ‘Pulchra 
Harmonias’ o.l.v. Ger Scheren de H. Mis van 11.30 u. 
 
 

mailto:info@huisvoordepelgrim.nl
http://www.huisvoordepelgrim.nl/
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Gebed om roepingen – februari 2019 
 

Heer, zie naar uw Kerk. 

Uw kudde is uitgedund en verzwakt, 

veel van uw kinderen lopen verloren, 
verward door stemmen  
die twijfel en verdeeldheid zaaien, 
verleid door stemmen  
die wegen naar geluk voorspiegelen, 

die dood lopen. 
Gewond door angst, verdriet en zorgen, 
die geloof en liefde doen bekoelen. 
Heer, onze hoop is gevestigd op U, 
op uw belofte dat U met uw Kerk zult zijn  
tot aan het einde van de tijd, 
op uw woord dat U uw Geest zult uitstorten,  

als wij dat van U vragen, 

op uw verzekering dat U arbeiders  
zult sturen, als wij U daarom smeken. 
 

Heer, hoor ons gebed. 
De velden staan meer dan ooit wit voor de oogst. 
De wereld heeft nood aan uw Woord  
van waarheid en barmhartigheid. 
De Kerk heeft priesters nodig 
die in uw Naam en uw Persoon uw volk voeden 

met de bovennatuurlijke, helende en vergevende  
kracht van uw sacramenten. 
 

Heer, wees ons genadig. 

Wek in het hart van vele jonge mensen  
het verlangen U te dienen  

in hun medemensen. 
Schenk nieuwe priesters aan uw Kerk,  
die willen zijn als U. 
Schenk uw Kerk diakens,  

religieuzen en lekenmissionarissen 
die vurig verlangen op weg te gaan om te verkondigen,  
te bidden en te redden. 
Mensen die echt bekommerd zijn  
om zoekende zielen terug te voeren naar U, 
de enige Bron van alle Licht, Leven en Liefde. 
 

Moge Maria, de Moeder van alle mensen en volkeren, 
de Moeder heel bijzonder ook van de priesters, 
onze machtige Voorspreekster zijn. 

Mgr. J.M. Punt, Bisschop van Haarlem-Amsterdam 
 

Paus en imam lanceren document over 

broederschap. Maar wat staat erin? 
 

Paus Franciscus en Groot-imam Ahmed el-Tayeb 
tekenden een document dat terrorisme scherp 
veroordeelt en opkomt voor vrijheid en vrouwenrechten. 
De ontmoeting tussen paus en imam is een mijlpaal in 

de geschiedenis. In zijn toespraak maandagavond 
refereerde de paus zelf aan de ontmoeting van zijn 
heilige naamgenoot met de sjeik al-Malik al Kamil, ten 
tijde van de kruistochten, dit jaar precies 800 jaar 
geleden. Maar de ontmoeting levert ook een Document 

over Broederlijkheid voor Wereldvrede en Samenleven 
op dat wil inwerken op de internationale orde. 
 

 

1 In naam van de zwakste 
Als de wereld geregeerd wordt vanuit het recht van de 
sterkste, dan laat dit document een heel andere stem 
horen. Niet in naam van de Kerk of Al-Azhar, en zelfs 

niet in naam van deze of gene God wordt hier een 
verklaring gedaan. Nee, de verklaring wordt vooraf-

gegaan door een opsomming die aan de intentie niet 
laat twijfelen: in naam van onschuldig menselijk leven; 
in naam van armen en uitgeslotenen; in naam van 
wezen, weduwen en vluchtelingen; in naam van 
volkeren die slachtoffer zijn van onheil of oorlog; in 
naam van alle mensen van goede wil. 

2 In een notendop 
Wij verklaren dat een cultuur van dialoog ons pad zal 
zijn; samenwerking onze gedragscode en wederzijds 
begrip onze methode en standaard. 
 

3 Analyse van de uitdagingen 

Het is interessant om te zien waar de tekst de oorzaken 
legt van de crisis waarin de wereld terecht gekomen is. 
De tekst erkent positieve verwezenlijkingen van de 
moderne beschaving, maar stelt een moreel verval vast 
dat leidt tot minder verantwoordelijkheidsgevoel bij 
wereldleiders. Dat leidt tot frustratie en wanhoop, 

waaruit allerlei vormen van extremisme ontstaan. 
Daarnaast zorgt ook de ongelijke verdeling van welvaart 
voor onrust, klinkt het. Zonder de oorlog in Jemen 
expliciet te noemen, wordt er verwezen naar de dood 
van miljoenen kinderen door honger en armoede en 
naar de onaanvaardbare stilte daarover op het 
internationale niveau. 
 

 
 

4 Veroordeling van geweld en sectair terrorisme 
Het is de eerste en belangrijkste taak van godsdiensten 

om in God te geloven en Hem te eren, klinkt het. Het 
leven en de aarde zijn een gave van Hem, die we dus 
moeten beschermen. Daaruit volgt de veroordeling van 
alle praktijken die het leven bedreigen: genocide, 
terrorisme, mensenhandel, abortus en euthanasie. 
Godsdiensten mogen nooit aansturen op oorlog, haat, 
vijandigheid, extremisme en bloedvergieten. 
 

5 Een concreet engagement 
De tekst engageert zich ten slotte voor een aantal 
overtuigingen: dat authentieke religieuze lering 
geworteld is in vrede en harmonieus samenleven. Maar 
ook: vrijheid als recht van elke mens, gerechtigheid 

gebaseerd op barmhartigheid. Concreet wordt het als de 

tekst pleit voor de bescherming van gebouwen voor de 
eredienst, of het nu kerken, moskeeën of synagogen 
zijn. In de tekst staat ook een duidelijke oproep om 
terroristische bewegingen niet meer te financieren, van 
wapens of strategie te voorzien of hun bestaan te 
rechtvaardigen. Integendeel, het zijn internationale 
misdaden die de wereldvrede bedreigen. Het document 

komt ook sterk op voor vrouwenrechten, recht op 
onderwijs en werk, politieke rechten. 
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Koninklijk onderscheiden 
 

Op 19 januari 2019 werd een Koninklijke onderscheiding 
uitgereikt bij gelegenheid van de huldiging van haar 40-

jarig jubileum bij Gymnastiekvereniging PHDES 
Landgraaf aan Belinda Essers, Korte Hovenstraat. Ze is 
intens betrokken bij de vereniging. Proficiat! 
 

Bisschop Smeets te gast 
 

Tot twee maal toe hebben we de eer onze nieuwe 
bisschop, mgr. Harrie Smeets, te ontvangen in 
Waubach. De eerste keer in het kader van zijn 
werkbezoek aan het dekenaat Kerkrade. Hij zal dan op 
zaterdag 16 maart om 19 uur de Mis met ons vieren 
in Waubach. De tweede maal is in het kader van de TV 
Missen: jaarlijks gaat de bisschop daar een keer in voor. 

Dat zal zijn op zondag 7 juli om 10.30 uur.  
 

Stille dag op 6 april 
 

Zoals elke advent en vasten is er ook nu weer 

gelegenheid deel te nemen aan een stille dag 
(bezinningsdag) die voor onze parochies wordt 
gehouden op zaterdag 6 april te Rolduc. We zullen dat 
dit keer doen samen met parochianen uit Chevremont-
Kerkrade, die graag samen met pastoor Kreuwels 
aansluiten. Van 10 tot 16 uur. Aanmelden: pastorie! 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Jongeren in de zondagsmis 24 febr. 
 

Onder aanvoering van onze priesterstudent en stagiair 
Austin zullen onze jongerengroepen op zondag 24 
februari heel actief deelnemen en mee vormgeven aan 
de liturgie om 10 u te Rimburg. Welkom aan allen! 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Kirkeklatsch… Op school: ‘Waar ging u ook nog weer ‘ns naar toe?’ ‘Naar Venray’. ‘Venray?! Dylan Haegens!!’ 
En vervolgens ging het gesprek over welke vloggers hot zijn en welke niet meer. Enzo had afgedaan, want die had 
laatst een vlog gepost van maar liefst 40 minuten. Belachelijk, veel te lang! ‘Doet u Dylan de groeten van ons?’ Yep! 



 7 

NL Doet: kerkhof Rimburg 
 

Een geweldig initiatief: om op NL Doet het kerkhof in 

Rimburg een opknapbeurt te geven! Onder aanvoering 

van Fer Weijers heeft de Belangenvereniging Rimburg 
dit project graag opgepakt. Wie op 16 maart graag 
meehelpt, is uitgenodigd zich aan te melden bij Fer 
(5323996). Dank alvast! 
 

 
 

 
 

Stille Omgang 16 & 17 maart  
 

“Vreugde is het onmiskenbare teken van God” is de 
algemene intentie van de komende Stille Omgang die in 
de nacht van zaterdag 16 maart op zondag 17 maart 
2019 traditiegetrouw in Amsterdam gehouden wordt, ter 
herdenking van het eucharistisch wonder dat op 15 
maart 1345 te Amsterdam plaatsvond. Van 1346 tot 
omstreeks 1580 werd rondom de plaats van het mirakel 

al een processie gehouden. Na een inactieve periode 

van zo’n 300 jaar kwam de STILLE OMGANG in 1881 
opnieuw tot bloei, dit toen een geschrift werd ontdekt 
waarop de route van de middeleeuwse processie stond 
beschreven. Het is thans een bidtocht in stilte waar 
jaarlijks duizenden pelgrims, mannen en vrouwen, uit 
geheel Nederland aan deelnemen. Ook Limburg is hier 

steeds goed vertegenwoordigd. Vanuit Limburg en Oost-
Brabant worden weer autobussen ingezet om de 
pelgrims naar Amsterdam vv te vervoeren. Op 
zaterdagavond 16 maart vertrekken deze te Landgraaf 
bij opstapplaats bushalte Hereweg/Heigank om 20.35 u. 
 

Mgr. Dr. E. de Jong, hulpbisschop van Roermond, zal 
traditiegetrouw de Limburgse pelgrims vergezellen, met 

hen de Stille Omgang lopen, die meteen na aankomst in 
Amsterdam gemaakt zal worden en hoofdcelebrant zijn 

in de Plechtige Eucharistieviering die om 01.30 uur 
begint in de Amsterdamse Krijtbergkerk. Om 03.45 uur 
vertrekken de bussen vanaf het Rokin/hoek Spui terug 
naar Limburg en Oost-Brabant.  De pelgrims uit 
Landgraaf worden zondagochtend tegen 6 u. weer bij  
de opstapplaats afgezet. De deelnemersprijs bedraagt € 
25,- per persoon. Aanmelding en kaartverkoop t/m 

vrijdag 8 maart bij de plaatselijke correspondent: Henk 
Verhaeg, tel. 06-28560997 

‘Mit piensel en hot’ 
 

 
 

Medio maart hoopt Wim Pelzer zijn boek ‘Mit piensel en 
hot’ uit te geven. In ABN ‘Met penseel en hoed’. Het 

boek gaat, nu Wim dit jaar 75 wordt en 50 jaar 
getrouwd is, over zijn  leven in Lauradorp/Waubach. 

Van geboorte tot heden, studie,  gezin, schutterij, zijn 
werk als docent en kunstenaar, vasteloavendgek en 
fietsfanaat. Het boek bevat ongeveer 200 pagina’s, 
waarvan 130 pagina’s gevuld zijn met afbeeldingen van 
schilderijen, etsen, tekeningen, grafisch en decorwerk. 
Het boekformaat is 21 x 21 cm in kleur met harde kaft 
en gebonden. Het boek kost € 20,-. Belangstelling? Mail 

wim@pelzer1.nl  of bel 045-5319363. 
 

Service Gilde Landgraaf 

Jubileum CURSUS VEILIG op WEG 
 

Voor de VIJFENTWINTIGSTE keer organiseert Service 
Gilde Landgraaf ‘Veilig op Weg’ voor senioren die zo lang 
mogelijk op veilige wijze hun auto willen blijven 

besturen. In drie dagdelen komen o.a. de volgende 
punten aan de orde: opfrissen van de kennis van 
verkeersregels, veiligheidsaspecten, omgaan met 
agressiviteit, gezondheidsaspecten, testen van gehoor 
en gezichtsvermogen. Ook kan een rit in de eigen auto 
worden gemaakt met een ervaren begeleider. 
Medewerking wordt verleend door o.a. de 

verkeerspolitie, Veilig Verkeer Nederland, een arts en 
een verpleegkundige. De cursus wordt gegeven op 3 
donderdagochtenden van 9.30 tot ongeveer 12.30 uur, 

op 14, 21 en 28 maart 2019. De eigen bijdrage in de 
kosten bedraagt slechts € 15.- 
Locatie: Parochiezaal achter de kerk Hoogstraat. 

Aanmelden via de website www.gildelandgraaf.nl, op het 
kantoor van het Gilde Landgraaf in het Burgerhoes, of 
per telefoon 5695680. Email gildelandgraaf@gmail.com.   
 

+ Huispaaskaarsen 2019 + 
 

Tot 31 maart is het                I            II         III 
wederom mogelijk om 
huispaaskaarsen te  
bestellen  
 

I    (20x6 cm)  € 17,-- 
II  (25x6cm)   € 18,-- 

III (30x7cm)   € 23,-- 
 

In het parochieblad op  
onze site vindt u de  

kleuren van de versier- 
selen. Voor de kerken  
zullen we model II  
bestellen (Verrezene)! 
 

mailto:wim@pelzer1.nl
http://www.gildelandgraaf.nl/
mailto:gildelandgraaf@gmail.com


 8 

Bij Carnaval 

Vreugde en zin voor humor 
 

Een slecht humeur is geen teken van heiligheid: zet alle 

zorgen van je af. Wat wij van de Heer ontvangen om het 
rijkelijk te genieten, is zo veel dat droefenis soms 
verbonden is met ondankbaarheid, met zodanig in 
zichzelf opgesloten zijn dat men niet in staat is de gaven 
van God te erkennen. Paus Franciscus  
 

Bij Aswoensdag & de veertigdagentijd 
 

Heer, wek in ons  

de honger naar uw woord, 
en doe ons leven  
van al wat voortkomt  
uit uw mond. 
 

Laat onze liefde  

zich niet beperken  
tot bijzondere gelegenheden; 
geef dat wij haar ook beoefenen  
in het leven van elke dag. 
 

Help ons afstand doen  
van wat wij teveel hebben,  
om onze medemens in  

nood te kunnen bijstaan. 
 

Geef dat wij  

het sterven van uw Zoon  
meedragen in ons lichaam; 
in Zijn lichaam  
hebt Gij ons  

ten leven gewekt.         Uit: Getijdengebed van Aswoensdag 

Je moet het maar weten 

Waarom Carnaval dit jaar zo laat valt 
 

Grote kans dat dit jaar tijdens de carnavalsoptocht de 

lente al voorzichtig merkbaar is. Het hoeft niet, maart 
kan z’n staart roeren. Maar de kans op een zonnige 
carnaval is in maart groter dan in februari. Hoe kan het 
nu dat carnaval dit jaar zo laat valt? Sterker nog: alle 
feesten vallen dit jaar heel laat: Pasen, Hemelvaart, 
Pinksteren. Toeval of zit er meer achter? 
 

De feesten in het voorjaar hebben allemaal met elkaar 
te maken. Centraal hierin staat Pasen. Het feest van de 
Verrijzenis van de Heer wordt elk jaar gevierd op de 

eerste zondag na de eerste volle maan in het voorjaar. 
Dat kan per jaar verschillend zijn. Daarom valt Pasen 
elk jaar op een andere datum. Zes weken vóór Pasen 
begint op Aswoensdag de 40-dagentijd. Aan de 

vooravond van de Vasten vindt de Vastenavond of op 
z’n Limburgs Vastelaovend plaats.  
 

Omdat Pasen dit jaar pas op 21 april valt, vieren we 
Carnaval in maart. Maar het gaat nog verder: veertig 
dagen ná Pasen is het Hemelvaart en tien dagen later, 

op de vijftigste dag, vieren we Pinksteren. De week na 
Pinksteren is het feest van de Drie-Eenheid vastgesteld. 
Later is daar op de tweede donderdag na Pinksteren 
Sacramentsdag aan toegevoegd. Op de derde vrijdag na 
Pinksteren vieren we het hoogfeest van het Heilig Hart. 
De datum van Pasen bepaalt dus het hele ritme van het 
voorjaar.   

 

 
 

 

Liturgische diensten Ubach over Worms 
Op maandag en vrijdag is er om 17:45 uur gelegenheid samen de vespers te zingen. Aansluitend wordt het 

Allerheiligste uitgesteld ter aanbidding en om 18.30 uur de rozenkrans gebeden. Biechtgelegenheid is er op afspraak 
met de pastoor en tijdens de aanbidding. 
 

Vrijdag 22 feb CATHEDRA VAN DE HEILIGE APOSTEL PETRUS 

Waubach 19.00 uur jrdst. Arnold Hanssen; fam. Peter Dionysius Dortants en fam. Jungen; 

Zaterdag 23 feb  H. POLYCARPUS , BISSCHOP EN MARTELAAR 

Abdissenbosch 18.00 uur Volkszang 

Zondag  

24 feb 
 

ZEVENDE ZONDAG DOOR HET JAAR C 
1 Sam. 26 David spaart zijn vijand: hij handelt grootmoedig en vergevingsgezind 

Lc. 6  Jezus roept ons op de barmhartigheid van zijn Vader na te volgen 

Rimburg 10.00 uur Volkszang Frans Hanssen verj; 

Waubach 11.30 uur 
Pulchra Harmonias zeswekendienst Lenie Voraschen-Erkens; 1ste jrdst. Guus 
Schulteis; Jan Evertsen (st); jrdst. Bert Loo; jrdst. oud. Edie en Mia Rajh-Erkens;  
Peter Kleikers; jrdst. Fons Ramakers en overl. fam. Ramakers en Piepers;  

Maandag 25 feb  

Waubach 19.00 uur Jozef Scholle (huwelijksdag);  

Dinsdag 26 feb Heereveld 10.30 uur H. Mis 

Vrijdag 01 mrt  

Waubach 19.00 uur oud. Martin en Maria Dortants-Jungen, dochter Mia en schoonzoon Zef (st); 

Zaterdag 02 mrt   

Abdissenbosch 18.00 uur Volkszang Zef en Mia Vaessen-Kusters (st); Wiel Vaessen (st); 

Zondag  
03 mrt 

 

ACHTSTE ZONDAG DOOR HET JAAR C 
Sir. 27 Aan de vruchten kent men de boom 
Lc. 6 Jezus put wijsheid uit de Schrift en roept er ons mee op tot zelfreflectie 

Rimburg 10.00 uur Gregoriaans Alphons Kallen (st);  

Waubach 11.30 uur 
Volkszang Sjef en Tinie Haan-Lutgens en wed. oud. (st); Jo Peelen; jrdst. oud. Sjef 
en Jeannie Triebels-Houben; jrdst. Constant en Agnes Snijders-Schaffrath, tevens  
overl. zonen (st); Sjaak Dejalle en dochter Ria Römkens-Dejalle; 

Maandag 04 mrt H. CASIMIR                                                  Geen avondmis! Intentie naar 3 maart 

Dinsdag 05 mrt                                                                                           Geen H. Mis Heereveld! 
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Woensdag 06 mrt ASWOENSDAG–VASTEN- EN ONTHOUDINGSDAG 

Heereveld 10.30 uur H. Mis 

Rimburg 17.30 uur Volkszang 

Waubach 19.00 uur Volkszang 

Vrijdag 08 mrt H. JOHANNES DE DEO, KLOOSTERLING                                 15 u Kruisweg Waubach 

Waubach 19.00 uur Mathieu en Mia Frings-Dautzenberg;  

Zaterdag 09 mrt  H. FRANCISCA ROMANA, KLOOSTERLINGE 

Abdissenbosch 18.00 uur Volkszang fam. Schillings (st); Leo Moulen; jrdst. Joep en Annemie Simons;  

Zondag 
10 mrt 

 

EERSTE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD C 
Deut.26,40-10 In zijn bewogen geschiedenis erkent het volk Gods trouw 
Lc.4,1-13 Jezus weerstaat de bekoring tot bezit, macht en succes  

Rimburg 10.00 uur 

Gregoriaans zeswekendienst Lucie Schurer; Harrie Janssen en Wilhelmina Maria 

Janssen-Hanssen (st); jrdst. Ad Schurer; jrdst. Lenie Schunken-Nievelstein; Jan 
VanderBroeck;  

Waubach 11.30 uur 
Volkszang Peter Eggen; Sjaak Dejalle en dochter Ria Römkens-Dejalle; oud. 
Nievelstein-Beaujean en zoon Arnold, tevens oud. Schunken-Bergrath (st); Mon 

Valent; jrdst. Lei Dörenberg; jrdst. Leny Scheeren-Janssen en Joep Scheeren (st);  

Maandag 11 mrt Opening St. Jozefnoveen                                               15 u Aanbidding Waubach 

Waubach 19.00 uur 
Koor Gioia Hubert en Mia Huntjens-Simons en zoon Jan; Wijnand Dautzenberg en 
overl. oud; Henk Dinkelaar verj; Dieter Bloi verj; 

Dinsdag 12 mrt Heereveld 10.30 uur H. Mis 

Waubach 19.00 uur Kon. Fanfare Eendracht  oud. Bernhard en Fina Goebert-Scholle (st);  

Donderdag 14 mrt                                                                                        15 u Aanbidding Waubach 

Waubach 19.00 uur 
Fanfare St. Elisabeth Sjef en Tinie Haan-Lutgens en wed. oud. (st); oud. Martin en 
Maria Dortants-Jungen, dochter Mia en schoonzoon Zef (st); oud. Ringens-Paulus (st);  

Vrijdag 14 mrt                                                                  Geen avondmis! 15 u Kruisweg Waubach 

Zaterdag 16 mrt   

Waubach 19.00 uur Gemengd Koor Don Bosco (Bisschop mgr. H. Smeets) jrdst. oud. Martens-Cremers;  

Zondag 
17 mrt 

 

TWEEDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD C  

Gen.15 Abraham krijgt in z’n twijfel antwoord: God reikt hem het Verbond aan 
Lc.9, 28b-36 De gedaanteverandering: Jezus vervult Wet en Profeten 

Rimburg 10.00 uur 
Gregoriaans 1ste jrdst. Annelies Bauer-Roelings; Josef Eijgelshoven; oud. Huntjens-
Mohr en Lenie;  

Waubach 11.30 uur 

Gregoriaans Jo en Annie Franssen-Janssen; oud. Ger en Greetje Wijshijer-van 
Ommen en Maria Wauben-Impelmans; jrdst. oud. Notermans-Heinen;  Peter Kleikers 
( trouwdag); overl. oud. Plum-Heinen en dochter Mia (st); uit dankbaarheid vw. een 
12½ jarig huwelijksjubileum 

Maandag 18 mrt                                                                                        15 u Aanbidding Waubach 

Waubach 19.00 uur Volkszang 

Dinsdag 19 mrt HOOGFEEST H. JOZEF Sluiting St. Jozefnoveen             15 u Aanbidding Waubach 

Heereveld 10.30 uur Heereveld 10.30 uur H. Mis 

Waubach 19.00 uur 
Landgraafs Mannenkoor St. Joseph Sjef Speck; oud. Verheijen-Timmermans (st);  
Jo Meessen (st);  

Vrijdag 22 mrt                                                                                           15 u Kruisweg Waubach 

Waubach 19.00 uur oud. Martin en Maria Dortants-Jungen, dochter Mia en schoonzoon Zef; 

Zaterdag 23 mrt  H. TURIBIUS DE MOGROVEJO, BISSCHOP 

Abdissenbosch 18.00 uur 
Volkszang fam. Benders-Hanssen (st); overl. echtp. Schnitzeler-Meens en overl. 
fam. Dortants-Meens (st); jrdst. Jos Hendrikx, tevens wed. oud. Hendrikx-Simons en 
zus Antoinette; 

Zondag  24 mrt DERDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD 

Waubach 10.30 uur 

Gemengd Koor Nieuwenhagerheide - Schutterijmis Jan Evertsen (st); oud. 
Speck-Herbergs en overl. familie; Cleo Wassen, Marianne Hahnraths en Jo Wilms; 
jrdst. Hub Dortants (st); oud. Sjeng en Theresia Nievelstein-Becks (st); jrdst. oud. 
Johan en Trautje Franken-Vossen (st); Manfred Martens; 

Waubach 14.30 uur H. Doopsel Kai Penders, Europaweg-Noord 
 

Joep Brassee ontvangt bijzondere onderscheiding 
Joep Brassee, voorzitter en instructeur bij Schutterij St. Joseph Waubach, is opgenomen als 
Schutbroeder in de Edele Eed-Broederschap van de Soevereine Orde van de Rode 
Leeuw van Limburg en de Heilige Sebastianus. Hij treedt daarmee in het voetspoor 

van zijn vader, Charles. Net als zijn vader draagt Joep de vereniging een bijzonder warm 
hart toe, uitgedrukt in trouwe inzet. Proficiat, welverdiend! We ontvangen de schutterij 
in de kerk graag op 24 maart, zoals elk jaar rondom het patroonsfeest van Sint Joseph. 
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Eerste heilige communie 2019  - Hemelvaartsdag De Wegwijzer abdissenbosch 

Op Hemelvaartsdag zullen deze (23) kinderen (om 9.30 uur) hun Eerste Heilige Communie ontvangen: 
 

Zoë Alberts, Merlin de Beer, Lotte Berger, Fenne Bouman, Luca Bouwers, Donna Colleye, Zerai Corstjens, Lynn Dera,  

Bram van Drongelen, Joey Eijgelshoven, Cyan Geerdes, Luc Genders, Alana Haemers, Dyvano Hanssen, Lily Knauf,  

Noortje Olsen, Lyam Speth, Lilly Stasch, Mick Storms, Faith van Summeren,  

Romano Theunissen, Keyleigh Vellinga, Feline Wauben. 
 

 

 
 

                                                                            
 

Het volgend Kirkebledje  verschijnt op 22 maart en wel voor de periode tot 12 april. 

Misintenties s.v.p. inleveren tot uiterlijk woensdag 13 maart liefst middels een briefje  

in de brievenbus van de pastorie (Kerkberg 7) of achter in de kerk van Rimburg. 

 Op onze site rk-ubachoverworms.nl  
of: 

http://www.rk-ubachoverworms.nl/

