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

’t Kirkebledje
Waar twee of drie…
… in uw Naam geloof delen,
hoop koesteren,
liefde schenken,
elkaar de hand toesteken,
elkaars zwakte dragen,
elkaar levenskracht geven,
daar bent U in hun midden
als bron van leven.
Met maar twee of drie durft U het aan
een nieuw begin te maken,
een andere weg te wijzen,
de toekomst te openen
voor het gedeelde brood,
voor het levende water,
voor de klare wijn.
Zo verandert U eenlingen
in een volk dat samengaat.

H. Bernadette
Abdissenbosch
H. Joseph
Waubach-Groenstraat
H. Drievuldigheid
Rimburg
H. Theresia & Don Bosco
Lauradorp
Jaargang 2019 nr. 3
22 mrt. t/m 12 apr.
Het afscheid van pastoor
Smeets vindt plaats op
Paaszondag, 21 april.
Op Paaszaterdag, -zondag en –
maandag zijn de H. Missen
zoals elk jaar met Pasen.
Op Paaszondag biedt het
kerkbestuur hem en u een
afscheidsreceptie aan van
14 tot 17 uur bij Bei d’r Joep.

Geef dat ik met die twee of drie
mij op weg durf te begeven,
mij van harte wil inzetten,
mij persoonlijk geroepen weet,
uit honger naar recht en rede,
uit dorst naar echte vrede,
om waarheid te doen en te spreken.
Wil zo tastbaar aanwezig zijn
als bron van mijn leven...
Alfred Bronswijk in: Is dit óók kerk?

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

Zondag 24 maart landelijke TV Mis vanuit Waubach
Op deze zondag vindt de tweede uitzending van de landelijke TV Mis plaats vanuit
de Sint Jozefkerk. Zoals aangekondigd vervalt op deze zondag de Mis in Rimburg.
De Mis in Waubach is dan om 10.30 uur. Deze keer zal Gem. Kerkelijk Zangkoor
Sint Gregorius Nieuwenhagerheide voor de zang zorgen. Schutterij Sint Joseph
Waubach neemt eveneens deel vanwege het patroonsfeest op 19 maart. Welkom!
Wellicht ten overvloede gezegd (en niet als Kirkeklatsch): natuurlijk is het bijzonder
thuis op TV de Mis uit onze kerk te zien. Dankzij de inzet van de KRO wordt kerk en
viering erg mooi in beeld gebracht. Maar een van de redenen om voor deze
uitzendingen Waubach te kiezen was het goede kerkbezoek! Dan werkt het niet als
u thuis kijkt…! Laat ons en de 100.000 die thuis meekijken niet in de steek en kom
meevieren! Terugkijken is nog mooier als je er eerst zelf bij bent geweest!

Palmzondag komt eraan. De Buxusmot ook weer…?
Sinds enkele jaren geniet de buxusmot van onze Palmzondagtakjes. Vorig jaar bleek
echter dat er nog genoeg voor handen was om eenieder palm te kunnen meegeven.
Hoe zit dat dit jaar? Wie helpt ons aan buxustakjes? Graag melden op de pastorie!

Parochie - agenda
Kruisweg
Op vrijdagen in de vastentijd wordt om 15 u
de Kruisweg gebeden te Waubach
24-03
29-03
05-04
06-04
08-04
14-04
17-04
18-04
19-04
20-04
21-04
21-04
22-04
22-04
26-04
27-04
28-04

TV Mis Waubach 10.30 uur
Geen avondmis Waubach!
Geen avondmis Waubach!
Geen avondmis Abdissenbosch!
Geen avondmis Waubach!
Palmzondag
Chrismamis Roermond 19 u
Witte Donderdag 19 u
Goede Vrijdag 19 u
Paaswake 19 uur
Pasen, 10 u Rimburg, 11.30 u A’bosch
Afscheidsreceptie pastoor Smeets 14 u
2e Paasdag 10.30 u H’veld
2e Paasdag geen H. Mis om 11.30 u!
Geen avondmis Waubach!
Geen avondmis Abdissenbosch!
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 Rimburg
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. Inmiddels
heeft het kerkbestuur gezorgd dat er
voor een ruime periode na het vertrek
van pastoor Smeets priesters komen
vervangen. Dat geldt echter niet voor de
avondmis op zaterdagavond in
Abdissenbosch, die tot nader bericht na
Pasen zal komen te vervallen.

Vraag u niet af wat wij met Gods woord doen,
maar wat Gods woord met ons doet. Daarom
durf ik dit ambt hier in Limburg aan.
De Kerk in alle tijden, maar zeker de Kerk in
onze tijd, mag zichzelf niet in een vitrine laten
zetten als een relict uit voorbije tijden of zich
afsluiten in zelfgenoegzaamheid van het eigen
gelijk, maar zal in de wereld te vinden moeten
zijn, zal eropuit moeten om het evangelie in
woord en daad te verkondigen.
Bisschop Harrie Smeets

Bij de vastentijd – woord paus Franciscus
‘Het Pasen van de Heer nadert weer! Om ons hierop voor te bereiden
biedt de Voorzienigheid van God ons de Veertigdagentijd aan. De
Veertigdagentijd verkondigt en verwezenlijkt de mogelijkheid om naar
de Heer terug te keren met heel ons hart en heel ons leven. Ook dit
jaar wil Hij met deze boodschap heel de Kerk helpen, in deze tijd van
genade, om in vreugde en waarheid te leven; en Hij doet dit door mij
te inspireren door een uitdrukking van Jezus in het evangelie van
Mattheüs: “Door het hand over hand toenemen van de zonde zal
de liefde van de meesten verkoelen” (Mt. 24, 12). De Kerk, onze
moeder en leermeesteres, reikt ons met het soms bittere medicijn van
de waarheid in deze tijd van de Veertigdagentijd het zoete
geneesmiddel van gebed, aalmoes en vasten aan.
Door meer tijd te besteden aan het gebed, maken wij het voor ons
hart mogelijk de geheime leugens te ontdekken waarmee wij onszelf
bedriegen, om ten slotte de troost van God te zoeken. Hij is onze
Vader en wil voor ons het leven.
Vasten ontneemt onze gewelddadigheid haar kracht, ontwapent ons
en vormt een belangrijke gelegenheid om te groeien. Enerzijds maakt
vasten het ons mogelijk te ervaren wat allen ondervinden die ook aan
het strikt noodzakelijke gebrek hebben en de dagelijkse greep van de
honger kennen. Anderzijds brengt het de toestand van onze geest tot
uitdrukking die hongert naar goedheid en dorst naar het leven van
God. Vasten maakt ons wakker, het doet ons meer letten op God en
de naaste, het wekt de wil weer op om aan God te gehoorzamen, de
Enige die onze honger verzadigt.
Het geven van aalmoezen bevrijdt ons van hebzucht en helpt ons te
ontdekken dat de ander mijn broeder of zuster is en dat wat ik bezit,
nooit alleen van mij is. Hoezeer zou ik willen dat de aalmoes, het
leven van allen zou veranderen in het ware leven. Hoezeer zou ik
willen dat wij als christenen het voorbeeld van de apostelen zouden
volgen en in de mogelijkheid van onze goederen samen te delen met
anderen, een concreet getuigenis zouden zien van de gemeenschap
die wij in de Kerk beleven. Hoezeer zou ik ook willen dat wij in onze
dagelijkse relaties ten overstaan van iedere broeder en zuster die om
hulp vraagt, zouden bedenken dat daar een oproep van de goddelijke
Voorzienigheid is, iedere aalmoes is een gelegenheid om deel te
nemen aan de Voorzienigheid van God jegens zijn kinderen en als Hij
zich vandaag van mij bedient om een broeder of zuster te helpen, zal
Hij dan morgen ook niet voorzien in mijn noden, Hij die zich niet laat
overwinnen in edelmoedigheid.’
Bij de Veertigdagentijd 2018

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..

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.
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Even je handen wassen, een glas water pakken, de wc
doortrekken of thee zetten: we staan er in Nederland
nauwelijks bij stil wat een luxe het is dat we kranen in
huis hebben waar altijd schoon water uit komt.
In grote delen van de wereld is water ver weg en vaak
ook onveilig. Dat veroorzaakt talloze problemen: op het
gebied van gezondheid, opleiding en scholing,
economische ontwikkeling en de verhouding tussen
mannen en vrouwen. Vooral vrouwen en kinderen
ondervinden namelijk de gevolgen van het gebrek aan
schoon, toegankelijk water. Ze lopen vaak dagelijks
urenlang naar het dichtstbijzijnde moeras, naar de rivier
of het meer om water te halen. Die tijd kunnen ze niet
besteden aan andere dingen, zoals naar school gaan of
geld verdienen.

Vastenactie vraagt dit jaar extra aandacht voor water!
We steunen projecten in Niger, Congo, Sierra Leone,
Nicaragua en Indonesië, die schoon water dichtbij
mensen brengen. En daarmee worden levens blijvend
veranderd! Doe mee. Steun het Vastenactieproject van
ons bisdom! Daartoe vindt u bij dit parochieblad het
Vastenactiezakje dat u in de kerken of op de pastorie
kunt inleveren. U vindt er ook op hoe u uw bijdrage van
uw bankrekening kunt laten afschrijven. Of maak zelf
een gift over op de bankgegevens van het Missieburo
Bisdom Roermond: IBAN NL21 INGB 000 300 0046
t.n.v. Bisdom Roermond Missiesecretariaat.

Boekenmarkt Grootseminarie Rolduc – zaterdag 13 april 2019
Op zaterdag 13 april a.s. organiseert de bibliotheek van het Grootseminarie Rolduc weer een boekenmarkt, van 10.00
– 15.00 uur in het seminarie Rolduc, Heyendallaan 82 te Kerkrade. Tegen zeer aantrekkelijke prijzen worden
tweedehands boeken te koop aangeboden. Het gaat daarbij o.a. om doubletten uit de vakgebieden van filosofie en
theologie, waarin de seminariebibliotheek gespecialiseerd is, maar er worden ook andere boeken aangeboden, bij
voorbeeld over kunst en architectuur, over Limburgse geschiedenis en cultuur en literatuur. De opbrengst van de
boekenmarkt komt mede ten goede aan de vastenactie. De toegang tot de boekenmarkt is gratis.
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Hongerdoek 2019 ‘Mens, waar ben je?’
Elk jaar hult een grote doek het hoofdaltaar in Waubach, gedurende
de laatste weken van de vasten, de Passietijd. Waarom? Om kruisen
en altaarstukken af te dekken in deze tijd van bezinning en meeleven
met de passie van de Heer. Hieronder een uitleg en bezinning bij de
doek van dit jaar. De kleuren zijn bijzonder mooi, maar in de gedrukte
versie van dit blad is het niet mogelijk dat weer te geven. In de online
versie vindt u de kleuren wel. En natuurlijk ook in de kerk vóór Pasen.

Opvallend: er zijn geen mensen te zien op de hongerdoek. Dat
leidt meteen tot de vraag ‘Mens, waar ben je?’, de titel van
deze doek. De vraag is niet ‘Waar is God?’ maar ‘Waar is de
mens?’ De vraag van God ‘Mens, waar ben je?’ (Gen. 3,9) daagt
me uit na te denken over waar en waarvoor ik zelf sta, wie ik
ben, naar wie ik mijn oor te luisteren leg en of ik (te) snel een
oordeel vel. Een plaatsbepaling. Misschien eerder een
herijking. De vraag ‘Mens, waar ben je?’ doelt in de kern op de
verantwoordelijkheid die iedere mens heeft, voor zichzelf, voor
zijn medemensen en voor de wereld als geheel. De vraag kan
uitgebreid worden: ‘Mens, waar ga je heen?’ Wat is onze
gezamenlijke toekomst?
In het midden van de doek is van boven naar beneden aarde
uit Getsemane in de doek verwerkt. In de tuin van Getsemane
begon het lijdensverhaal, uitmondend in het Paasgebeuren. Op
de aarde rust de cirkel, symbool van God. In de geborgenheid
van God mogen wij samenwerken om ons gemeenschappelijk
huis, midden in de cirkel, af te bouwen. De cirkel ligt ietsjes
links van het midden, geloven staat niet meer in het centrum.
Het kleine rode kruis, symbool voor het lijden van Jezus, en het
Christusmonogram, staan helemaal aan de rand. Jezus’
boodschap was en is immers bij voorkeur bestemd voor de
mensen aan de rafelranden van de maatschappij. De figuur
rechtsonder staat symbool voor de ontvangende én
handelende mens, die weet dat hij/zij werkt in Gods heldere en
lichte schaduw. Ook hier een rode gloed van het lijden, het
gaat niet allemaal van zelf. De figuur heeft ook de vorm van
een kruis. Met een lijn, die de lijn van de aarde uit Getsemane
van boven naar beneden volgt, en een lijn van links naar rechts
vanaf het rode kruisje over de onleesbare tekst, lemniscaat,
schaalvorm bij de figuur en Christusmonogram, ontstaat er ook
een zogenaamd Petruskruis.

kruisiging, verwerkt. Die grond draagt een zwevende, gouden
ring met daarin ‘ons gemeenschappelijk huis’ met open
deuren: in het middelpunt staat de belofte van God dat zijn
liefde vooral uitgaat naar de uitgestotenen en dat Hij hen
centraal stelt. Maar het huis is nog niet af, aan ons de opdracht
er verder vorm aan te geven in Gods Geest. We mogen
weliswaar bouwen aan ons gemeenschappelijk huis in het
vertrouwen op en in de geborgenheid van God, maar op de
gouden ring zitten rode vlekken, verwijzend naar het bloed en
het lijden van Jezus, dat juist in de tuin van Getsemane zijn
aanvang heeft. De figuur rechts staat symbool voor de mens,
die zijn oor te luisteren legt naar dat middelpunt, maar
tegelijkertijd, vanuit Gods belofte, zijn aandacht laat uitgaan
naar de rafelranden van deze wereld. Daar, op de pleinen en
straten en te midden van de mensen die er leven, zijn de
plekken te vinden, van waaruit de verandering kan beginnen.
Leven in Gods schaduw verduistert niet, maar laat ons
oplichten. Solidariteit met medemensen en streven naar
duurzaamheid zijn echter niet vrijblijvend en gaan vaak tegen
de heersende belangen van de economisch machtigen in.
Daarom lopen we een risico in ons streven naar meer
gerechtigheid. De horizontale staaf en de twee verticale
stroken vormen tezamen een kruis om dat aan te geven. Het
Christusmonogram (rechts) en het rode kruis, verwijzend naar
het lijden (links), staan juist aan de rand van de doek. In de
aarde uit Getsemane zijn twaalf rood omrande stenen
verwerkt. Zij verwijzen naar de apostelen en via dezen naar ons
als volgelingen van Jezus. Werken aan een menswaardige en
duurzame wereld kost bloed, zweet en tranen. En laten we
daarbij niet in slaap vallen of, nog erger, ons in slaap laten
sussen. De schrifttekens zijn niet leesbaar, op de lemniscaat
(de ‘8’) na, die naar de oneindigheid verwijst. De Bijbel geeft
geen politiek programma, maar moet in ieder tijdsgewricht
opnieuw geïnterpreteerd worden. Hoe kunnen we in deze tijd
het Koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid zoeken? Hoe kunnen
we de werken van barmhartigheid in een geglobaliseerde
wereld, waar alles met elkaar samenhangt, waar maken? Hoe
kunnen we gerechtigheid in de praktijk brengen en zo de vrede
nastreven, die haar vrucht is? Met het ene oor gespitst op de
wereld van vandaag en met het andere op Gods belofte, die
steeds opnieuw, met de blik op vandaag, begrepen en
gerealiseerd moet worden: de hongerdoek ‘Mens, waar ben
je?’ van Uwe Appold verbindt Gods uitnodiging aan mensen
met de vraagtekens die we moeten stellen bij onze levenswijze
en opent perspectieven voor een dialoog, die geen slappe
compromissen sluit, maar naar goede oplossingen streeft
opdat ‘ons gemeenschappelijk huis’ behouden blijft.

De achtergrond van de doek is diep blauw. Blauw verwijst sinds
de Middeleeuwen naar de figuur van Maria en haar rol als
middelares tussen mensen en God. Blauw verwijst ook naar
water, dat levensnoodzakelijk is voor de gehele Schepping van
God, voor alle schepselen. Ons geloven kan een richtingwijzer
zijn. Uwe Appold heeft in de hongerdoek aarde uit Getsemane,
de plek waar Jezus gebeden heeft in de nacht vóór zijn
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Doopzondagen in onze kerken
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
28-02: Jo Haan, Groenstraat, 88 jr
05-03: Greetje Rosenboom-Milchers, Heereveld, 91jr
Jezelf een ademtocht te weten, een mens, verdwijnend
in het onophoudelijk gaan en komen van namen en
gezichten. Zo nameloos en ongekend, zo snel vergeten.
Met alle grote woorden, met alle zekerheid waarmee wij
ons omgeven, toch broos en breekbaar... en wij weten
het. Breekbaar als een droom in de morgen: zo snel zijn
wij vergeten. Dan toch je naam horen noemen: jij bent
gekend, jouw naam zal Ik bewaren, jouw leven valt niet
uit mijn hand, het blijft gedragen door mijn trouw. Zo je
naam te horen noemen: van begin tot eind omarmd te
zijn. Ja, dat is Hij, die je bij blijft! Een plek om te
schuilen, een thuis, steeds weer na alle zwerven, is Hij.
Hij maakt ons méér dan een ademtocht; Hij vult ons
met zijn adem! Sytze de Vries Sterkte!

Kinderen hebben een grote gevoeligheid voor

het religieuze. Kinderen weten zich – als het goed is thuis geborgen. Ze weten dat ze nog kleine mensen zijn
die ouders en ouderen nodig hebben. Zo leven ze vrij en
blij en veilig in afhankelijkheid. En ze verstaan en voelen
beter dan wie dan ook wat het is om kind te zijn. Ook
kind van God. En ze beleven dit op een zuivere manier
zo zuiver zelfs dat in de Bijbel niet gesproken wordt van
‘dat kinderen nog veel moeten leren’, integendeel: Jezus
plaatst een kind in het midden van de kring van ouderen
en volwassenen, dat die toch zouden leren van het kind!
Koorgeleide 66, 2002

Bij de vastentijd

Onze beperkingen en ons egoïsme
verhinderen ons vaak om de Waarheid te ontmoeten…

Academie Rolduc
Voor het hele programma
met korte omschrijvingen
van de lezingen kijk op:
www.rolduc.nl/academie.
De avonden beginnen telkens om 19.00 uur in het
Grootseminarie Rolduc, Heyendallaan 82, Kerkrade. Er
wordt per avond een bijdrage van € 5,- p.p. gevraagd.
Aanmelding via academie.rolduc@gmail.com.

Vrijdag 12 april: Wie is/was Jezus eigenlijk?
In het evangelie vraagt Jezus aan zijn leerlingen wie Hij
volgens hen is? De confronterende vraag is er een van
alle tijden: ‘Wie is Jezus voor mij?’ Maar in onze
moderne tijden lijkt de vraag toch te veranderen... Met
de opkomst van een wetenschappelijk en een historisch
denken, vraagt de moderne mens zich nog veel meer af:
‘Wie was Jezus eigenlijk? Wat kunnen we van Hem
weten, historisch gezien? Wie was Hij werkelijk?’ Maar
mogen wij gelovigen deze vraag wel toelaten in ons?
Met deze dilemma’s worstelen christenen al een paar
eeuwen. De vraag lijkt nog steeds niet opgelost en
anderzijds kunnen we de vraag ook niet loslaten. Jezus
is een vraag voor zowel gelovigen als wetenschappers
en voer ter discussie tussen deze groepen. Wat is de
stand van zaken momenteel?
Vrijdag 12 april 2019, 19.00 uur
Inleider: Lic. Harrie Quaedvlieg, priester, docent
Christologie Grootseminarie Rolduc, pastoor van Geleen.

Op naar Rome! 30 september t/m 5 oktober 2019
Zo lang er nog plaatsen beschikbaar zijn… welkom om
mee te gaan! Nadat we een paar jaar hebben
overgeslagen gaan we dit jaar 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,-).

SNS – Seniorenmiddag Cultuurhuis
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.
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).

Zaterdagmiddag 11 mei organiseert Fanfare Eendracht
Nieuwenhagerheide de 5e SNS - seniorenmiddag. Met
een uitverkochte zaal is de seniorenmiddag al vier jaar
op rij een succes. Met: Bohemianka (bloasmeziek),
zangeres Marleen Mols, ensemble fanfare, Fer Kousen
en met sjlager- en sjtimmungsmeziek door Patrick
Pesch. Van 14 tot 17.30 uur in het Cultuurhuis, de
voormalige kerk Veldstraat, Lichtenberg. Entree € 5,-.
Kaarten zijn te koop bij Danny Bloemen en kadoshop,
Hoogstraat 189 in Nieuwenhagen en bij boekenwinkel
Petra Funcken, Hoofdstraat 71, Schaesberg. Kaarten en
info 06-52023672 of mail aej.soogelee@gmail.com.
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Gebed om roepingen – maart 2019
Geduldige God,
U roept mij
in de stilte
van uw Woord
in het gebeuren
van alledag
in het gezicht
naast mij.
U fluistert,
wacht op mij, op mijn antwoord, op mijn inzet,
op mijn uitgaan naar U.
Als ik aarzel, spreekt U mij opnieuw toe
in mensen dichtbij en veraf, allerlei slag:
in Abraham, Mozes, Elia, Maria, Martha,
in Jezus Christus, uw gelaat,
uitgegaan om ons te zoeken,
tot het uiterste gegaan om ons te brengen tot U.
Bewerk mijn hart: dat het horen mag,
Breek mijn hart: dat het uitstromen mag,
Genees mijn hart: dat het verbinden mag,
Bevrijd mijn hart: dat ik mij geven mag… aan U.
Zr. Martha Verstraeten OSB
Abdis Onze Lieve Vrouwe abdij – Oosterhout

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 ChevremontKerkrade, die graag samen met pastoor Kreuwels
aansluiten. Van 10 tot 16 uur. Aanmelden: pastorie!

+ Huispaaskaarsen 2019 +
Tot 31 maart is het
wederom mogelijk om
huispaaskaarsen te
bestellen

I

II

III

I (20x6 cm) € 17,-II (25x6cm) € 18,-III (30x7cm) € 23,--

Op de woensdag in de Goede Week 17 april zal bisschop
Harrie Smeets dit jaar voor het eerst voorgaan in de
Chrismamis. Dit is een viering die elk jaar op of rond
Witte Donderdag wordt gehouden en waarin de oliën
worden gezegend, die door het jaar in parochies worden
gebruikt voor doopsels, vormsels en bij het sacrament
van de zieken. Elk jaar komen vertegenwoordigers van
alle parochies in Limburg naar deze speciale mis om de
oliën in ontvangst te nemen. Tevens zijn alle priesters in
het bisdom uitgenodigd om tijdens deze viering hun
beloften van de priesterwijding te vernieuwen. De
chrismamis kent altijd een bijzondere sfeer, omdat het
een van de weinige momenten in het jaar is, waarin het
hele bisdom rond de bisschop verzameld is. De
chrismamis vindt plaats op 17 april om 19.00 uur in de
bisschopskerk – de Sint-Christoffelkathedraal – aan de
Markt in Roermond. Iedereen is van harte welkom.

Christelijk en Joods Paasfeest samen
Veel christelijke feesten hebben een joodse oorsprong.
Vreemd is dat niet, want Jezus en de apostelen waren
Joden. Zij vierden de joodse feesten en de eerste
christenen zijn dat blijven doen. Wel veranderde na
verloop van tijd soms de betekenis van een feest. Af en
toe verschoof ook de datum. Bijzonder is dat dit jaar het
christelijke en joodse Paasfeest (Pesach) op dezelfde
dag vallen. De datum van Joodse feesten wordt meestal
berekend aan de hand van de stand van de maan. Dat
betekent dat feesten op elke willekeurige dag van de
week kunnen vallen. Christenen hebben bijna alle
belangrijke feesten naar de zondag verschoven: de dag
waarop de Verrijzenis van Christus speciaal wordt
herdacht. Dit geldt helemaal voor het Paasfeest.
Tegelijk wordt in de lezingen van de Paaswake verwezen
naar de uittocht van het joodse volk uit Egypte: de kern
van het joodse Paasfeest of Pesach. Jezus en zijn
leerlingen waren op de avond van Witte Donderdag ook
bij elkaar om Pesach te vieren. Tijdens het concilie van
Nicea in 325 is de datum van het christelijke Paasfeest
vastgesteld op zondag na de eerste volle maan in het
voorjaar. Daardoor worden Pasen en Pesach elk jaar in
dezelfde periode in het voorjaar gevierd, maar is het
bijzonder dat de data echt volledig samenvallen.

Patroonsfeest Schutterij St.Joseph 24 mrt

In het parochieblad op
onze site vindt u de
kleuren van de versierselen. Voor de kerken
zullen we model II
bestellen (Verrezene)!

Je moet het maar weten:

Eerste Chrismamis bisschop Smeets

Op zondag 24 maart viert de schutterij het
jaarlijks patroonsfeest, te beginnen met de
Mis van 10.30 uur in de kerk. We wensen
de schutterij een mooie feestdag en
‘n mooi seizoen toe!

Beloken Pasen

De zondag na Pasen wordt steeds bekender als de
Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid. Deze titel
werd in 2000 door paus Johannes Paulus II aan deze
dag toegekend. Maar oorspronkelijk heet de zondag na
Pasen: Beloken Pasen. Dit is een beetje vreemd woord.
Het komt van het werkwoord ‘luiken’ dat ‘sluiten’
betekent. Beloken Pasen is de dag waarop het Paasfeest
gesloten wordt. Dat klopt, want hoogfeesten zoals Pasen
kennen een octaaf. Dat wil zeggen dat het feest acht
dagen achter elkaar wordt gevierd. Wij kennen nu
doorgaans alleen nog Eerste en Tweede Paasdag, maar
in de liturgie is het nog steeds acht dagen Pasen. Dat
wordt afgesloten op Beloken Pasen. Overigens loopt de
totale Paastijd nog even door: tot aan Pinksteren.

Vastentijd

:

Van de ruis in je hoofd naar rust in je hart…

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 19 mei, wederom bij Jong Nederland, naast
de kerk (ingang voorkant Kerkstraat). U bent welkom!
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Nieuw raam Rimburg
In het transept, nabij het orgel in de kerk van Rimburg, zit nu
houtwerk in de raamopening. Op verzoek en dankzij de gulle gift van
een schenker - wiens naam niet genoemd hoeft te worden - wordt
op dit moment door Ger Groeneveld samen met Atelier voor
Gebrandschilderd Glas in Lood ‘Felix’ in Maastricht gewerkt aan een
mooi nieuw raam. Het ontwerp is van Ger, de afbeelding is Sint
Cecilica, patrones van de kerkmuziek, en getoond worden het orgel
en de zangers van Rimburg. Boven is de St. Jozefkapel zichtbaar en
beneden stroomt de Worm. Het raam wordt in mooie kleuren
uitgevoerd en zal een stralende meerwaarde geven aan die hoek van
de kerk. We houden u op de hoogte over de vorderingen en
inzegening. Dank alvast!

Bij ‘t afscheid van pastoor Smeets
Woordje van de adviseur Bouwzaken
Beste medeparochianen, pastoor Ed Smeets was niet alleen onze
zielenherder maar ook ‘bouwpastoor’. Tien jaar geleden werd ik, als
oud hoofd afdeling Openbare Werken - Openbare Ruimte Gemeente
Landgraaf met onder andere de verantwoording voor bouw, beheer
en onderhoud van openbare gebouwen, gemeenschapshuizen en
scholen gevraagd of ik niet kerkmeester met taak beheer vastgoed
wilde worden. Na ampel beraad heb ik ja gezegd. Wat tussen je oren
zit heb je van Onze Lieve Heer gekregen en wat is nu mooier dan dit
ten dienste te stellen van de gemeenschap.
Pastoor Ed Smeets kwam het me vragen en somde een actielijst op.
Van wat hij toen noemde is onder zijn verantwoording als voorzitter
van het kerkbestuur toch heel wat gerealiseerd of bijna gerealiseerd.
Abdissenbosch: verkoop Kapelanie Bernadettelaan, verbouwing
pastorie tot twee luxe appartementen, initiatief herbestemming
kerkgebouw tot zorgappartementen (besluit in 2019 te verwachten).
Rimburg: appartementen voorzien van nieuwe kozijnen met Hr++
glas, nieuwe cv-ketels en uitwendig geverfd, in de kerk is de los
zittende stuclaag in het schip verwijderd, vervangen en geschilderd,
de ramen in de Mariakapel zijn vervangen door glas in lood ontwerp
Sjef Hutschemakers, de ramen in de hal achterin vervangen door
ramen uit de Schipperskerk Maasbracht, al de glas in loodramen zijn
geconserveerd, de metalen roeden vervangen door koper en de
klap/ventilatieramen
zijn
compleet
vervangen
evenals
de
voorzetbeglazing, verplichte Arbovoorzieningen boven de gewelven en in de trappen naar zolder en klokkenstoel
aangebracht, renovatie sacristie, bijwerken en bijhouden buitenschilderwerk en dakbedekking, onderhoudsvrije
aanpassing buitenruimte rond kerk, stroken langs kerk en op kerkhof, vergroting parkeerplaats naast kerk,
gemeente besluit 2019. In de periode 2012-2017 is voor € 213.500 aan subsidiabele werkzaamheden uitgevoerd.
De Rijksdienst Instandhouding Cultureel Erfgoed subsidieerde hiervan € 139.000 en de Provincie Limburg € 43.000.
Lauradorp: verkoop van pastorie en Oratorium, initiatief tot herbestemming kerk als Grafkerk met kapel (besluit
tot realisatie verwacht in 2019), het in orde houden van de kerk met inzet van vrijwilligers (waarvoor veel dank!).
Waubach: pastorie inrichten als parochiekantoor, pastorie geschilderd, tuin verkleind door verkoop gedeelte aan
gemeente t.b.v. centrumplan Waubach, aanpassing toegang voor mindervaliden middels hellingbaan, in de kerk is
de los zittende stuclaag als gevolg van waterschade verwijderd, vervangen en overgeschilderd, al de glas in
loodramen zijn geconserveerd, de metalen roeden vervangen door koper en de klap/ventilatieramen vervangen en
voorzien van anti-invlieggaas voor vogels, verplichte Arbovoorzieningen boven de gewelven en in de trappen naar
zolder en klokkenstoel, takelvoorzieningen op de zolder voor lampen en kerkversieringen, bijwerken en bijhouden
buitenschilderwerk en dakbedekking, torenklokverlichting vervangen door ledverlichting, restauratie van orgel en
oksaalvloer, duidelijke erfgrensbepaling tussen Jong Nederland en Kerk en duidelijke afspraken over gebruik
eigendommen. Dit alles nadat tevoren ook de kerktoren gerestaureerd is. In de periode 2012-2017 is voor €
188.000 euro aan subsidiabele werkzaamheden uitgevoerd. De Rijksdienst Instandhouding Cultureel Erfgoed
subsidieerde hiervan € 122.00 euro en de Provincie Limburg € 38.000 euro. Voor wie zich een beeld wil vormen
van kosten van onderhoud van monumentale kerkgebouwen en het restbedrag dat na gewaardeerde
subsidies overblijft voor eigen rekening spreekt dit overzicht voor zich! Derhalve een indringende
oproep namens het kerkbestuur om de kerken financieel mee te ondersteunen en overeind te houden!
Op termijn blijven twee kerken voor de eredienst beschikbaar (de H. Jozef-kerk Waubach en H. Drievuldigheid-kerk
Rimburg). Beide kerkgebouwen in een prima staat van onderhoud dankzij “bouwpastoor” Ed Smeets.

Adviseur Kerkbestuur m.b.t. vastgoed, Ing. Hein Bartholomeus ci
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Banneux N.D. een-of vijfdaagse
Caritas Banneux en het Huis voor de Pelgrim bieden
twee soorten reizen naar Banneux aan: dagbedevaarten
en meerdaagse reizen.
Dagbedevaart
Een dagbedevaart bestaat uit een bustocht vanaf een
bepaalde opstapplek in Limburg. U komt in de loop van
de ochtend in Banneux aan, waar dan een
Nederlandstalige eucharistieviering plaatsvindt en de
processie naar de bron. Na de lunch is er gelegenheid
om deel te nemen aan het rozenkransgebed en de
ziekenzegening. Uiteraard is er ook tijd om op eigen
gelegenheid in het heiligdom rond te kijken of de
winkeltjes te bezoeken. Aan het einde van de middag
brengt de bus u terug naar de
opstapplek.
Dagbedevaart: 15 mei: Prijs (inclusief warme lunch en
koffie met vlaai) €44; (zonder lunch, koffie & vlaai) €20.
Triduüm
Een triduüm is een vijfdaagse bedevaart, waarbij u drie
volle dagen in Banneux verblijft. De andere twee dagen
zijn gereserveerd voor de heen- en terugreis. Tijdens
het triduüm wordt een volledig Nederlandstalig
programma aangeboden, begeleid door eigen pastores.
U
kunt
deelnemen
aan
eucharistievieringen,
gebedsdiensten, de kaarsenprocessie, de bidweg naar
de
bron,
ziekenzegening,
boeteviering
en
handoplegging. Naast het religieuze programma is er
ook voldoende gelegenheid om de winkeltjes te
bezoeken, op een terrasje neer te strijken of andere
pelgrims te ontmoeten. Data & Prijs Triduüm: 12 t/m
16 april. In Banneux verblijft u in het moderne en goed
uitgeruste gastenverblijf 'Hospitaliteit Banneux NotreDame'. Dit beschikt over tweepersoonskamers met toilet
en douche en over voorzieningen voor pelgrims die
verzorging nodig hebben. Daarvoor zorgt ons team van
enthousiaste vrijwilligers. Prijs: Vijfdaagse bedevaart
naar Banneux: € 310. Toeslag 1-persoonskamer: € 40.
Info & aanmelding: Wim & Henny Franken tel. 5318931

Owen Chadwick - Verbeeld geloof (12)
Een geschiedenis van het christendom
De Heiligen (4)

De christenen voelden zich (op hun best) pelgrims, deel
van een enorm leger mannen en vrouwen dat hen op de
reis naar de hemel voorging. Hun gebed was een
bescheiden afspiegeling van de zuivere lofprijzing in een
andere wereld, waardoor aarde en hemel werden
verbonden. Zij dachten of probeerden aan de dood te
denken, als een poort, en aan het graf als een heilige
plaats. Zij dachten ook aan een aanwezigheid die zich in
theorie overal in de geschapen wereld bevond, maar die
men in de praktijk op speciale punten in de materiële
wereld ontmoette: in de sacramenten, bij de graven van
de martelaren of in de afbeeldingen en verhalen die niet
losgemaakt konden worden van de gebedscultus of hun
gemeenschappelijke
herinnering,
en
bij
de

bijeenkomsten. Laten we eens stilstaan bij drie speciale
heiligen met namen die door de eeuwen heen hoog
gewaardeerd zijn. Van alle drie wisten zij aanvankelijk
slechts de drie hoofdfeiten: dat zij martelaren waren,
waar zij stierven en de dag van het jaar waarin zij
stierven. Op deze smalle basis ontstonden verhalen.
Joris, de heilige van de soldaten,
leefde in Palestina. De eerste
afbeelding van hem dateert uit de
zesde eeuw, waarin hij als infanterist
zonder paard en zonder draak
verschijnt. De Grieken vereerden
hem als de patroon der soldaten en
rond 1100 waren sommige westerse
kerken aan St. Joris gewijd. De
kruisvaarders
die
in
Palestina
vochten, ontmoetten hem en brachten hem mee naar
huis. Koning Richard Leeuwenhart van Engeland nam
Joris als zijn beschermheer aan en in 1222 werd hij de
patroonheilige van Engeland. Ridderorden adopteerden
hem doorgaans, net zoals de Orde van de Kouseband
dat in 1308 in Engeland deed. Inmiddels werd hij
afgebeeld als drakendoder, waarbij de draak als
symbool van duivelse krachten werd gezien. Een
beschermheer niet zozeer van oorlog, maar van oorlog
voor een rechtvaardig ideaal.
Christoforus is de heilige van de
reiziger.
Zijn
Griekse
naam,
Christophoros, betekent 'Drager van
Christus' en het verhaal over hem
kwam voort uit deze naam. Maar
het duurde zo'n duizend jaar
voordat iemand hem begon te
vereren. Dan pas treffen we het
eerste verhaal aan hoe hij van een kluizenaar opdracht
kreeg om reizigers over een doorwaadbare plaats te
dragen; en hoe een kind vroeg om hem over te zetten.
De last op de schouders van Christoforus werd zo zwaar
dat hij, op het moment dat hij de andere kant bereikte,
wist dat hij het Christuskind droeg. In alle afbeeldingen
heeft hij een staf om het gewicht te dragen. Omdat hij
zijn Heer veilig over de rivier droeg, werd hij de patroon
van iedereen die op reis is. Zijn beeltenis werd op de
buitenmuur van kerken geschilderd, of soms binnenin,
tegenover de poort, zodat voorbijgangers hem konden
zien.
Tegenwoordig
hangen
automobilisten
zijn
gedenkteken in hun auto's. Zie elders in dit blad!
Cecilia is de
heilige van
de musici.
Vanaf het
jaar 500 was
zij met de
muziek
verbonden,
maar er werd
gezegd dat
zij dat
aanvankelijk
zou hebben
afgewezen.
Het verhaal vertelt hoe zij, terwijl de orgels speelden,
haar oren dicht deed en stierf. In de Renaissance werd
ze als een muziekliefhebster beschouwd en begon men
haar met een orgel af te beelden. Rafael schilderde haar
op die wijze in Bologna. Bij iedereen die door muziek
geïnspireerd wordt, roept de naam van Cecilia nog
steeds affectie op.
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In memoriam
Godfried Kardinaal Danneels 1933-2019
Onlangs overleed de Belgische kardinaal Danneels.
Kerknet citeerde hem:
Het diepste lijden van deze tijd is dat de mensen geen zin meer zien.
De diepste therapie wordt het zin geven aan mensen.
Wie niet verder kijkt dan naar wat onmiddellijk zichtbaar is verminkt de
werkelijkheid. En dat is een typische houding van de moderne tijd.
Gelukkig is er diep in elke mens een verborgen plaats waar iemand
woont, die altijd luistert en met een verlossend woord aanreikt.
Ik vraag me af of schoonheid niet bij uitstek een
weg is om God te vinden.
Als er geweld gepleegd wordt namens een god,
dan kan dat nooit om de echte God gaan, maar om
een wanstaltige uitvergroting van de mens zelf.
Instellingen die niet door gebed of mystiek bezield
worden, zullen spoedig tot stof en as vergaan.

De waarheid is dat er veel dingen gebeuren die in-goed
zijn en het behoort tot het herderschap van de bisschop
dat hij die significante tekenen moet ondersteunen en
begeleiden.
Het christendom is geen boek, noch een waardenpakket,
maar een levende relatie van de mens met de levende
Christus!

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 mrt
Waubach
19.00 uur
oud. Martin en Maria Dortants-Jungen, dochter Mia en schoonzoon Zef;
Zaterdag
23 mrt
H. TURIBIUS DE MOGROVEJO, BISSCHOP
Harmonie Laura fam. Benders-Hanssen (st); overl. echtp. Schnitzeler-Meens en
Abdissenbosch
18.00 uur
overl. fam. Dortants-Meens (st); jrdst. Jos Hendrikx, tevens wed. oud. HendrikxSimons en zus Antoinette;
DERDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD C
Zondag
Ex.3 God wil z’n volk bevrijden: Hij zendt Mozes naar Farao
24 maart
Lc.13,1-9 Jezus’ oproep tot bekering. God geeft nieuwe kansen
Rimburg
10.00 uur
Geen H. Mis Rimburg vw TV Mis 10.30 uur
Gemengd Koor Nieuwenhagerheide- Schutterijmis Jan Evertsen (st); oud.
Speck-Herbergs en overl. familie; Cleo Wassen, Marianne Hahnraths en Jo Wilms;
Waubach
10.30 uur jrdst. Hub Dortants (st); oud. Sjeng en Theresia Nievelstein-Becks (st); jrdst. oud.
Johan en Trautje Franken-Vossen (st); Manfred Martens; Nic Schnackers; jrdst. Jo
Kuijpers, tevens oud. en broer Jan;
Waubach
14.30 uur
H. Doopsel Kai Penders, Europaweg-Noord
Maandag
25 mrt
jrdst. pater Falco Nicolaas Führen (st); Jozef Scholle; echtp. Jacques en Elisabeth
Waubach
19.00 uur
Verstappen-Vreuls (st); jrdst. Mia Hamers-Dortans, Zef Hamers;
Dinsdag
26 mrt
Heereveld 10.30 uur
Vrijdag
29 mrt
Geen avondmis!
Zaterdag
30 mrt
Abdissenbosch
18.00 uur
Gregoriaans Zef en Maria Peters-Schulteis (st); overledenen (st);
Zondag
31 mrt
Rimburg

10.00 uur

Waubach

11.30 uur

Maandag

01 apr

Waubach

19.00 uur

Dinsdag
Vrijdag
Zaterdag

02 apr
05 apr
06 apr

VIERDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD C
Joz.5 Het eerste paasfeest van het volk in het Beloofde Land
Lc.15 Het verhaal van de verloren zoon, of beter: de barmhartige Vader
Gregoriaans & jongerengroepen 1ste jrdst. Tiny Ubben-Slaman; Huub en Juliana
Ubben-Czerw en overl. familie; jrdst. Hans Snijders; jrdst. Lou Maassen; jrdst. oud.
Mulders-Op ’t Broek;
Gregoriaans zesw. Thea Bruchhaus-Schobben; jrdst. John Pluis (Elsloo); oud. Nico
en Resie Aretz-Videc; jrdst. oud. Sjeng en Maria Linssen-Everts (st); Bern Abel (st);
jrdst. Werner Abel (st); jrdst. oud. Sjeng en Fientje Heidendael-Benau, zoon Mathieu
en dochter Truus (st); Jo Gerards, oud. Gerards-Offermans en Kitty Haan-Gerards;
oud. George en Maria Smeets-van Dijk en kinderen verj. en fam. Schmitz-Derichs;
Sjaak Dejalle en dochter Ria Römkens-Dejalle; oud. Martin en Maria Dortants-Jungen,
dochter Mia en schoonzoon Zef (st);
H. FRANCISCUS VAN PAOLA, KLUIZENAAR Heereveld 10.30 uur H. Mis
H. VINCENTIUS FERRER, PRIESTER
Geen avondmis!
Geen avondmis!
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Zondag
07 apr
Rimburg

10.00 uur

Waubach

11.30 uur

Abdissenbosch
Maandag
Dinsdag
Vrijdag

14.30 uur
08 apr
09 apr
12 apr

Waubach

19.00 uur

Zaterdag

13 apr

Abdissenbosch

18.00 uur

VIJFDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD C
Jes.43,16-21 Jesaja roept tot vernieuwd vertrouwen in God, die vruchtbaarheid geeft
Joh.8,1-11 De overspelige vrouw wordt bevrijd uit het geweld: God geeft nieuwe kans
Gregoriaans
Volkszang Sjef en Tinie Haan-Lutgens, wed. oud (st); Mariet Verboeket-Crombach en
dochter Chantal verj; jrdst. Wiel Schmitz, overl. oud;Mon Valent; Peter Kleikers; jrdst.
Joseph Houtmans; oud. Sjef en Bertha Gerards-Goffin en schoondochter Christie (st);
H. Doopsel Floor Dautzenberg, Voerendaal
Geen avondmis!
Heereveld 10.30 uur H. Mis
oud. Logister-Windmuller en dochter Mia (st); Lieske de Gussem ; Carl Vaessen (st);
overl. oud. Plum-Heinen en dochter Mia (st);
H. MARTINUS I, PAUS EN MARTELAAR
Volkszang jrdst. oud. Alfred en Lenie Pauly-Haan (st); Zef en Mia Vaessen-Kusters
(st); Wiel Vaessen (st); jrdst. Lei en Mia Velraeds-Dohmen en overl. fam. (st); Leo
Moulen; ter ere van de H. Bernadette (st);
PALM-OF PASSIEZONDAG – Jaar C
Deurcollecte Vastenactie!
Jes. 50 De lijdende dienaar van de Heer verzet zich niet als hij geslagen wordt
Luc. 22 De rechtvaardige bij uitstek neemt aller zonden op zich…

Zondag
14 apr
Rimburg

10.00 uur

Waubach

11.30 uur

Gregoriaans Piet Schunken en oud. Schunken-Bures (st);
Volkszang Sjaak Dejalle en dochter Ria Römkens-Dejalle; overl. oud. Chris en Marga
Kölgens-Quaedvlieg (st); jrdst. oud. Pierre en Fien Dassen-Geenen (st); jrdst. Mientje
Spiertz-Kleijnen, tevens Hein Spiertz (st); oud. Arthur en Annie Goossens-Pelzer;

Eerste heilige communie 2019 - Hemelvaartsdag De speurneus lauradorp
Op Hemelvaartsdag zullen deze (11) kinderen (om 11.30 uur) hun Eerste Heilige Communie ontvangen:

Izzi Bak, Janou Crompvoets, Sharlena Deswijzen, Martijn Jongen, Fleur Kösters, Dean Mager,
Senne Rijsmus, Noortje Tans, Daan Verberne, Femke van Voorst, Nina van der Vorst.

Op onze site rk-ubachoverworms.nl
of:

Het volgend

Kirkebledje

verschijnt op 12 april en wel voor de periode tot 10 mei.

Misintenties s.v.p. inleveren tot uiterlijk woensdag 3 april liefst middels een briefje
in de brievenbus van de pastorie (Kerkberg 7) of achter in de kerk van Rimburg.
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