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‘Doen wat ondenkbaar is: dood en verrijzenis’
was de slotregel van een kerklied dat in de jaren ’60 veel werd gezongen. Nu we
met ongeduld weer alles willen oppakken dat nu door de beperkingen ondenkbaar
is, gaan we Pasen vieren: dood en verrijzenis. Want God gaat verder dan wat voor
mensen denkbaar is.

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

Parochiekantoor 531.23.78
H. Jozef – Waubach
Dhr. F. Speck: fspeck@home.nl en/of
Mevr. K. Hermans:
kwahermans@gmail.com
H. Bernadette - Abdissenbosch
Zie Waubach
H. Drievuldigheid – Rimburg
Dhr. K. Schurer 531.41.40
Gemeentelijk kerkhof - Lauradorp
Dhr. R. Dörenberg 56.95.222

www.rk-ubachoverworms.nl

Adverteren in dit blad?
Oplage: 6.000 huis aan huis

DE KRACHT

Havikweg 3 Landgraaf
VAN DE
GRAFISCHE
531.22.73
MIX

info@hamerslandgraaf.nl
Havikweg 3 | 6374 AZ Landgraaf
www.hamerslandgraaf.nl

045 531 22 73

|

www.hamerslandgraaf.nl

In de liturgie van de Goede Week staan we stil bij het Laatste Avondmaal en Jezus’
kruisdood. En met Pasen vieren we dat Jezus het duister van dood en zonde
overwint. Een nieuw leven, een nieuwe schepping opent Hij voor ieder die Hem wil
navolgen. U bent van harte welkom om al die vieringen (met aanmelding)
bij te wonen.
Pasen: Waubach op NPO2
Terwijl de deuren van de verblijfplaats der leerlingen in Jeruzalem gesloten waren,
mogen ze bij ons beperkt open. Ook met Pasen kunt u – na inschrijving – slechts
met 30 personen de eucharistie meevieren.
Heel bijzonder is wel, dat we dit jaar door de KRO zijn ingeroosterd voor de
Paaswake. Die vindt plaats op zaterdag 3 april in Waubach, op een bijzonder
tijdstip: 23.30 uur. Op dat tijdstip zal de zegening van het Paasvuur nog
indrukwekkender in beeld komen.
De Paaswake wordt opgeluisterd door het Victoria Koper Kwintet (vijf blazers van
fanfare Victoria Rimburg) en door Anass Habib (die vorig jaar mei eveneens in onze
kerk indrukwekkende Arabisch-christelijke gezangen liet klinken).
Van harte welkom in onze kerk of anders thuis via de televisie!
pastoor Harry Notermans en kerkbestuur
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Tandprotheticus
Daniël van der Zwaag
Tandarts
Susann Ritter

14 JAAR IN LANDGRA
BEL VOOR EEN GRATIS ADVIES

Kerkberg 2a, 6374 ES Landgraaf • Tel. 045-533 33 55 •

Adverteren in
Ubach over Worms
bij 6.000 adressen tegen
aantrekkelijke tarieven?

Dat kan ... in ‘t Kirkebledje
Eerste 6 advertenties per uitgave
voor 1/8 pagina € 34,50, voor 1/4 pagina
€ 53,50 en voor 1/2 pagina € 88,50.
Daarna per uitgave voor 1/8 pagina
€ 31,00, voor 1/4 pagina € 50,00 en
voor 1/2 pagina € 85,00.
Voor meer informatie mail naar:
info@rk-ubachoverworms.nl
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Hovenstraat 137 - 6374 HC Landgraaf - Tel. 045-5311448

Parochie - agenda

Overzicht reguliere H. Missen:

Zondag 10.00 u. Rimburg / 11.30 u. Waubach
Maandag 19.00 u. Waubach
Dinsdag 10.30 u. Heereveld vervalt tot
nader bericht
Woensdag 19.00 u. Waubach
Donderdag 09.00 u. Waubach
Vrijdag 09.00 uur Waubach
Zaterdag 18.00 u. Abdissenbosch

Overzicht TV-Missen Waubach 2021:
Aanvang: 10.00 uur
•
•
•
•
•

za
zo
zo
zo
zo

3
2
8
3
5

april 23.30 uur (Paaswake)
mei 10.00 uur
augustus 10.00 uur
oktober 10.00 uur
december 10.00 uur

Doe mee op vrijdag 26 maart:
Avond van de Martelaren digitaal

De Venezolaanse priester José Manuel de Jesús werd
vermoord toen hij iemand aansprak die een parochiaan
bedreigde. Seminarist Nnadi Michael werd samen met 3
andere seminaristen uit het seminarie van Kaduna, Nigeria
ontvoerd. Hij werd vermoord omdat hij bleef getuigen van
Christus. En in Pakistan werd Sonia Bibi (24) vermoord omdat
ze weigerde te trouwen en zich tot de Islam te bekeren.
Online bijeenkomst
Ieder voorjaar organiseert Kerk in Nood een bijzondere Avond
van de Martelaren om degenen die zijn vermoord vanwege
hun geloof te gedenken. Dit jaar gebeurt dat online, en wel op
vrijdagavond 26 maart a.s. om 20.00 uur.

Overzicht Kinderwoorddienst
•
•
•
•

zo
zo
zo
zo

21 maart
4 april
18 april
2 mei

Planning Goede Week en Pasen
(onder voorbehoud)
Elke vrijdag in de Vastentijd: om
15.00 uur Kruisweg
01-04 Witte Donderdag 19.00 uur
Waubach
02-04 Kruisweg Rimburg 14.00 uur
Lindegracht
02-04 Kruisweg 15.00 uur kerk Waubach
02-04 Goede Vrijdag 19.00 uur Waubach
03-04 Paaswake 23.30 uur Waubach
04-04 Pasen Rimburg 10.00 u en
A´bosch 11.30 u
05-04 2e Paasdag 10.00 H´veld en
11.30 W´bach

Aanmelden
Schrijf u in en ontvang de link voor de gebedsviering op
YouTube. In gebed staan we samen stil bij de 14 staties van
de Kruisweg, afgewisseld met overwegingen, getuigenissen
en muziek. Wij hopen dat u meebidt en bieden u daarvoor
graag een (gratis) gebedspakket voor thuis aan.
Meld u aan en vraag het speciale gebedspakket voor deze
avond aan om thuis mee te doen:
www.kerkinnood.nl/martelaren

Gewijzigde data H. Vormsel 2021

Omdat de basisscholen helaas al meerdere weken zijn
gesloten, is het helaas niet mogelijk om de vormselcatechese
op tijd af te ronden voor de geplande vormseldata. In overleg
met de vormheer, vicaris Goulmy, hebben we nieuwe
vormseldata vastgesteld:

•

donderdag 20 mei, 19.00 uur, kerk Abdissenbosch (vormelingen van b.s. de Wegwijzer)

•

donderdag 27 mei, 19.00 uur, kerk Waubach (vormelingen van b.s. An d’r Put en b.s. de
Speurneus).

Schelpjes dopelingen afhalen
op Tweede Paasdag

Achter in onze kerk hangen schelpjes met daarop de namen van de kinderen die werden gedoopt. Voor de
dopelingen in de periode januari 2018 – oktober 2019 kunt u het schelpje met de naam van uw kind afhalen in de
kerk van Waubach, en wel op Tweede Paasdag 5 april vóór of na de eucharistieviering van 11.30 uur.
Dus van harte welkom van 11.00 tot 11.25 uur ofwel van 12.25 tot 12.50 uur.
Wilt u ook bij de eucharistieviering blijven, dan graag tevoren aanmelden via onze website.
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OP WITTE DONDERDAG IN DE KERK…

De kerk en het altaar zijn versierd. Vandaag is het feest, Hoogfeest! De kleur is wit. Het is het wit van het
Hoogfeest. Maar ook van de witte doek die Jezus omdeed om de voeten van zijn leerlingen te wassen. De priester
zal straks ook een witte doek voorbinden om voeten te wassen. Het is het wit van de hostie. Jezus stelde tijdens het
laatste avondmaal de Eucharistie in. Het wit ook van het kazuifel dat de priester draagt. Want Jezus stelde ook het
priesterschap in op die donderdagavond met zijn leerlingen. Rechts opzij is een altaar extra versierd, het
‘rustaltaar’.
Aan het eind van de Eucharistieviering wordt het Sacrament daar naar toe gebracht. Deze processie herinnert aan
de tocht die Jezus maakte naar Getsemane. Daar bad Hij tot zijn Vader: Laat deze lijdenskelk Mij voorbijgaan, maar
niet mijn wil, maar Uw wil geschiede… Na de Eucharistie kan hier stil gebeden worden, dicht bij Jezus. Op het altaar
zie je nu nog kaarsen, een kruis, een witte doek… Straks als de plechtigheid voorbij is, worden al die voorwerpen
weggehaald. Het altaar wordt helemaal ‘ontbloot’. Het herinnert aan Jezus die in deze nacht opgepakt werd en
weggevoerd.

19.00 Witte Donderdagviering te Waubach

OP GOEDE VRIJDAG IN DE KERK…
Vandaag is de kerk sober en het altaar is leeg. Op deze dag viert de Kerk geen Eucharistie! Het is de heilige dag van
Jezus’ lijden aan het kruis. Meestal wordt in de middag rond drie uur, het uur van Jezus’ sterven, de kruisweg
gebeden: 14 staties met gebeden, teksten, liederen en stilte. We knielen en staan en laten ons raken door Jezus’
liefde tot het uiterste toe.
’s Avonds vinden de plechtigheden plaats. Aan het begin zal de priester niet knielen, maar zich helemaal plat ter
aarde werpen. Een gebaar van boete en ook om even diep te beseffen dat Jezus voor ons aan het kruis gestorven
is. Er staan drie lezenaars (ambo’s), want het Passie evangelie van Johannes wordt gelezen in een beurtzang.
Daarna volgen tien indrukwekkende gebeden voor de Kerk, de wereld, voor alle mensen… Het kruis wordt na de
Passie plechtig binnengedragen. Stap voor stap wordt de doek weggenomen zodat iedereen het hele kruis met Jezus
kan zien. Iedereen is uitgenodigd naar voren te komen en het kruis te ‘vereren’, even aan te raken of te kussen.
Ineens is de Gekruisigde ons heel nabij. Aan het einde wordt de Communie uitgereikt: “Lichaam van Christus”, voor
ons gebroken…

Goede Vrijdag
15.00 uur Kruisweg in Waubach

via Kerk-TV ook te volgen in kapel Heereveld

19.00 Goede Vrijdagviering te Waubach

MET PASEN IN DE KERK…
Als je op zaterdagavond de kerk binnenkomt zie je weinig, want het is donker. Je krijgt een kaarsje. Het is nog stil.
Dan wordt bij de deur een vuur aangestoken. De Paaskaars wordt gezegend en vijf nagels worden erin gedrukt, de
vijf wonden van Jezus’ handen, voeten en zijde. Als de Paaskaars ontstoken is draagt de priester die de donkere
kerk binnen en verkondigt het Licht van Christus. Gaandeweg worden alle kaarsjes aangestoken. Een lofzang klink
over deze nacht, waarin Christus verrezen is en zijn licht de duisternis overwonnen heeft. Het was het einde van een
lange weg, die God gegaan is met zijn volk. Over die lange weg horen we in de lezingen uit de heilige Schrift. Het
Eer aan God klinkt en de klokken luiden! Dan wordt het water gezegend. Drie keer dompelt de priester de grote
Paaskaars in het water. Het is immers Christus die het water tot doopwater zegent. We worden gevraagd om ons
geloof in God te hernieuwen. Met het pasgewijde water worden we besprenkeld. Daarna wordt de Eucharistie
gevierd. De verrezen Heer komt zelf in ons midden. Op Paasmorgen is de kerk op zijn ‘paasbest’ versierd. De
Paaskaars brandt 50 dagen lang tot en met Pinksteren. 50 dagen lang wordt gevierd dat Jezus is verrezen!

Stille Zaterdag
Paaswake om 23.30 uur Waubach

Paaszondag

10.00 H. Mis Rimburg

11.30 H. Mis Abdissenbosch
Tweede Paasdag
11.30 H. Mis Waubach
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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:

11-02:
13-02:
16-02:
18-02:
07-03:

Overleden

Hubert Ingendahl (82 jaar)
Mia Jansen-Boermans (86 jaar)
Mientje Adriolo-Dautzenberg (84 jaar)
Miene Wagner-Lehahn (94 jaar)
Margreet Eijgelshoven-Mingers (93 jaar)

Heer, onze God, Wij danken U, dat Gij ons de
zekerheid geeft, dat ook wij eenmaal zullen verrijzen.
Help ons nu reeds op te staan tot dit nieuwe leven, en
troost ons, daar waar we onze lieve dierbaren
missen… Sterkte aan de betreffende families!

Vacature kerkbestuur

De bisschop van Roermond, mgr. H. Smeets, heeft per
28 februari jl. eervol ontslag verleend aan dhr. Bart
Thonen als lid van ons kerkbestuur. Bart had zitting in
ma 29 mrt, wo 31 mrt en Witte Donderdag 1 april
het kerkbestuur sinds 1 januari 2019. Bart heeft zelf
na de avondmis van 19.00 uur in de St. Jozefkerk te
de keuze gemaakt om zijn bestuurstaak te verruilen
Waubach – of op persoonlijke afspraak.
voor vrijwilligerswerkzaamheden binnen ons
parochiecluster. We hebben Bart leren kennen als
iemand die voor zichzelf de lat hoog legt. We zijn hem
H. Doopsel
in onze
kerken
heel dankbaar
voor zijn inzet,
gedrevenheid
en
toewijding in de voorbije jaren, heel bijzonder in de
Indien u een afspraak wilt maken voor het doopsel
lange periode waarin ons parochiecluster geen pastoor
van uw kind, kunt u contact opnemen met het
had (Beloken Pasen tot september 2019), en waarin
parochiekantoor. ( 5312378).
Bart bergen werk heeft verzet.
Dinsdag, woens. & vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur.
Het kerkbestuur zoekt momenteel naar een
opvolger voor Bart. Mocht u interesse hebben,
neemt u dan contact op met pastoor Notermans!

Biechtgelegenheid

Gedoopt

Sinds de vorige uitgave van het parochieblad zijn
binnen ons parochiecluster geen kinderen gedoopt.
Laten we bidden voor de dopelingen van de voorbije
periode.
Dat onze dopelingen opgroeien tot goede mensen en
gelovige christenen. Dat zij van God en hun
medemensen gaan houden, met heel hun hart.
Doopzondagen 2021
21 maart
11 april, 23 mei, 20 juni
Voorbereidingsavonden 2021:
3 mei
Aanvang 20.15 uur in de pastorie

Koninklijke Onderscheiding

Overigens feliciteren we bij dezen ook John Thonen,
die vorige week door burgemeester Vlecken werd
verrast met een Koninklijke Onderscheiding als lid in
de orde van Oranje Nassau. Van harte!
Pastoor Notermans en kerkbestuur

ADVERTENTIE STINSKI
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Het maken van een Palmpasenstok
Normaal gesproken wordt op Palmzondag een optocht in de kerk gehouden met Palmpasenstokken die gemaakt
zijn door kinderen. Zo vieren we de intocht van Jezus in Jeruzalem. Dit jaar gaat dat door de Corona pandemie
helaas niet, maar toch willen we je van harte uitnodigen om zelf een Palmpasenstok te maken!
We hebben namelijk een manier bedacht om deze Palmpasenstokken toch een plekje in de H.Mis te geven: Op
zaterdag 27 maart mag je tussen 10 en 12 uur je zelf geknutselde stok afgeven in de H. Jozefkerk in Waubach.
Hou daarbij de regels van het RIVM goed aan: hou voldoende afstand en draag een mondkapje. Op Palmzondag
28 maart worden de Palmtakjes gezegend tijdens de H.Mis van 11.30 uur. Deze mis kun je live volgen via Kerk TV
(via een button op onze website www.rk-ubachoverworms.nl) Na de mis kun je je Palmpasenstok ophalen tot
maandag 29 maart 18 uur en een gezegend Palmtakje aan je stok vastmaken. Zo heb je een gezegende
Palmpasenstok, die je mag geven aan mensen die het moeilijk hebben of troost kunnen gebruiken. Doe je mee?

Benodigdheden voor een originele, symbolische Palmpasenstok :
Een kruis gemaakt van 2 houten latjes of stokken, 4 spijkertjes, wit, geel en rood crêpepapier, 1 sinaasappel in
een netje of boterhamzakje, 1 broodhaantje, 12 pinda’s en 30 rozijnen, een rood (papieren) hart, eitjes en een
gevlochten kransje van twijgjes
Werkwijze:
Maak een kruis van 2 houten latjes of stokken. Omwikkel deze met geel en wit crêpepapier. Zet de uiteinden vast
met plakband.
Timmer 4 spijkers op de 4 uiteinden van het kruis. Hier komen ook de rode propjes van crêpepapier.
Aan de bovenste spijker komt het broodhaantje, aan de onderste spijker het sinaasappeltje.
Aan de zijkanten komen de eitjes en de uiteinden van de geregen 12 pinda’s en de geregen 30 rozijnen.
In het midden van het kruis komt de gevlochten krans van twijgjes/takjes en een groot rood hart.
Betekenis symbolen:
Het kruis is nog verborgen, ingewikkeld in vrolijk wit en geel papier. De feestelijke intocht is tegelijk ook de weg
naar het lijden en sterven van Jezus.
De soldaten sloegen spijkers door de handen en voeten van Jezus en droegen Jezus aan het kruis. De rode propjes
zijn de wonden van Jezus’ handen en voeten.
Aan de stok hangt een slinger van 30 rozijnen: Dit zijn de 30 zilverlingen die Judas kreeg voor het verraden van
Jezus. Rozijnen zijn gedroogde druiven; van druiven kun je wijn maken.
Het haantje boven op het kruis is van brood gemaakt. De haan kraaide, nadat Petrus 3x had gezegd dat hij Jezus
niet kende. Petrus had hier enorme spijt van en wist dat Jezus gelijk had gekregen. De haan is een teken van het
begin van de dag, iedere dag weer opnieuw.
Brood en wijn herinneren ons aan het laatste avondmaal en het instellen van de eucharistie.
De 12 pinda’s hangen aan een draad geregen aan beide uiteinden aan het kruis staat symbool voor de 12
leerlingen van Jezus, de apostelen. In een pinda zitten 2 nootjes; dit wil zeggen dat de mensen mochten kiezen
tussen goed en kwaad.
De gevlochten krans aan het kruis is het symbool van de gevlochten doornenkroon die Jezus droeg als teken dat
Hij een koning was, Koning der Joden.
De sinaasappel symboliseert de zure wijn die de soldaten met een spons aan Jezus gaven toen Hij dorst had en
om water vroeg.
De eitjes zijn een teken van nieuw leven. Het groene takje is het symbool van de Palmtakken die de mensen
gebruikten bij de intocht van Jeruzalem om Jezus te verwelkomen. Buxus takjes zijn zomer en winter groen; dit
is een teken van eeuwig leven. Rood hart is de liefde van Jezus voor ons allemaal. Bij Hem kun je ALTIJD terecht.
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GELUKSVOGELS
Door alle geldende maatregelen rondom het Corona-virus is het dit jaar helaas niet mogelijk
om de presentatievieringen van de communicanten van 2021 fysiek met de
geloofsgemeenschap te organiseren. Heel jammer, want de communicanten hadden zich zo
graag “live” willen voorstellen. Wij hebben hier een creatieve oplossing voor gevonden :
De presentatievieringen zijn voor de 3 basisscholen van het Parochiecluster verdeeld over 5
besloten H. missen die allemaal op een dinsdagavond om 19.00 uur plaats zullen vinden.
Om actief de verbinding met onze geloofsgemeenschap te zoeken, zijn deze missen voor
iedereen rechtstreeks (maar ook daarna nog) te volgen op Kerk TV, heel eenvoudig bereikbaar
met 1 klik op de button op onze parochiesite www.ubachoverworms.nl
Bij deze nodigen wij u dus van harte uit om deze H.missen met de communicanten mee te
vieren!

23 maart 2021: COMMUNICANTEN BASISSCHOOL An d’r Put

30 maart 2021: COMMUNICANTEN BASISSCHOOL DE SPEURNEUS
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6 april 2021: COMMUNICANTEN BASISSCHOOL DE WEGWIJZER

13 april 2021: COMMUNICANTEN BASISSCHOOL DE WEGWIJZER

20 april 2021: COMMUNICANTEN BASISSCHOOL DE WEGWIJZER
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Nr.12, maart 2021

Op pelgrimspad met Jezus

Jeruzalem
Eindelijk...onze kerkmuis heeft samen
met Jezus de top van de olijfberg bereikt.
Van hier is het uitzicht schitterend: de
prachtige tempel, de oude stad,
omgeven door een stadsmuur met veel
poorten. Nog één keer afdalen naar het
Kidrondal en dan komen de mensen
Jezus al tegemoet om Zijn intocht in
Jeruzalem te vieren. Jezus rijdt dan op
een jonge ezel. De mensen leggen
palmtakken en kleren op Zijn pad. Dit
vieren we nog steeds op Palmzondag.
De weg van Jericho naar Jeruzalem is
ook het tafereel van de gelijkenis met de
barmhartige Samaritaan. Jezus heeft het
zelf verteld: een man werd hier
overvallen,
beroofd
en
gewond
achtergelaten. Een priester en een Leviet
passeerden hem zonder te helpen. Een
Samaritaan echter verzorgde de wonden
van de man en bracht hem naar een
veilige herberg.

Laatste etappe van onze mini
pelgrimstocht: waar staat dit
wegkruis? De opschrift is in het
Latijn en betekent: pluk de dag, pluk
de toekomst. Jezus zei dat we nù, op
deze dag moesten leven en daarbij
onze bestemming niet mogen
vergeten: eeuwig leven in de Liefde
van God.
Oplossing vorig hangplekje:
het Waarder Kapelke
en de Mini sudoku

Jeruzalem is het reisdoel van Jezus. Uit
liefde voor ons doet Hij wat de Vader
van Hem vraagt. Hij preekt in de tempel
en viert aan de vooravond van het
Passahfeest het Laatste Avondmaal met
Zijn apostelen. Judas Iskariot verraadt
Hem met een kus en de soldaten van
Pontius Pilatus nemen Hem gevangen.
Petrus verloochent Hem drie keer en
Jezus wordt veroordeeld. Hij sterft aan
het kruis en wordt begraven (Goede
Vrijdag). Na drie dagen verrijst Hij
(Pasen). De dood is overwonnen! Als we
Jezus trouw blijven mogen wij eeuwig
leven in het Koninkrijk van God.
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BROWNIE CAKE MET
WITTE CHOCOLADE
C AKE VAN DE MAAND

TEL: 045-5118255
INFO@ROTHY.NL
WWW.ROTHY.NL
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Liturgische diensten Parochiecluster Ubach over Worms
Vrijdag

19 mrt

Waubach
Waubach
Zaterdag

15.00 uur
19.00 uur
20 mrt

Abdissenbosch

18.00 uur

Zondag
Rimburg
Waubach
Maandag

21 mrt
10.00 uur
11.30 uur
22 mrt

Waubach

19.00 uur

Woensdag
Waubach

24 mrt
19.00 uur

Donderdag

25 mrt

Waubach
Vrijdag
Waubach
Waubach
Zaterdag
Abdissenbosch
Zondag

09.00 uur
26 mrt
15.00 uur
09.00 uur
27 mrt
18.00 uur
28 mrt

Rimburg

10.00 uur

Waubach

11.30 uur

Maandag
Waubach
Woensdag

29 mrt
19.00 uur
31 mrt

Donderdag

01 apr

Waubach

19.00 uur

Vrijdag

02 apr

Waubach
Waubach
Zaterdag

15.00 uur
19.00 uur
03 apr

Waubach

23.30 uur

Zondag

04 apr

Rimburg

10.00 uur

Abdissenbosch

11.30 uur

HOOGFEEST VAN DE H. JOZEF, BRUIDEGOM VAN DE H.
MAAGD MARIA
Kruisweg
Jo Meessen (st);
zeswekendienst José Peters-Penders; fam. Benders-Hanssen (st); jrdst. Lei
en Mia Velraeds-Dohmen en overl. fam. (st);
VIJFDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD
jrdst. Lou Maassen;
jrdst. Hub Dortants (st); Sjef Speck;
Sjef en Tinie Haan-Lutgens en wed. oud. (st); jrdst. Mia Hamers-Dortants,
tevens Zef Hamers; om kracht en volharding vr. alle gelovigen;
HOOGFEEST VAN DE AANKONDIGING VAN DE HEER-MARIA
BOODSCHAP
echtp. Jacques en Elisabeth Verstappen-Vreuls (st);
Kruisweg
Jozef Scholle;
PALMZONDAG VAN HET LIJDEN VAN DE HEER
jrdst. Hans Snijders en Tiny Ubben-Slaman, tevens Huub en Juul Ubben en
overl. fam. leden (st);
Jan Evertsen (st); Bern Abel (st); jrdst. Werner Abel, tevens Mia AbelSimons (st); jrdst. oud. Jozef en Bertha Houtmans-Nauts, tevens Peter
Kleikers en Marc (st); oud. Wiel en Mia Smeets-Toussaint; overl. oud. Nico
en Resi Aretz-Videc; 1e jrdst. Co Boerdijk; jrdst. Wil Nillesen, tevens r.
overl. familieleden;
19.00 uur Chrismamis te Roermond
WITTE DONDERDAG – INSTELLING H. EUCHARISTIE &
PRIESTERSCHAP
oud. Martin en Maria Dortants-Jungen, dochter Mia en schoonzoon Zef (st);
GOEDE VRIJDAG – LIJDEN EN STERVEN VAN JEZUS –
VASTENDAG
Kruisweg
Passieverhaal, Kruishulde en Communie.
PAASZATERDAG – STILLE ZATERDAG – PAASWAKE
TV mis Mariet Verboeket-Crombach en dochter Chantal verj; Frans
Dancsecs en Jo Gillissen; Mathieu Nievelstein en Lucia Peters, tevens
dochter Maria (st); overl. oud. Van der Wallen-Orbon; Wiel en Annie
Skerka-Pauli; jrdst. Nico Posma
HOOGFEEST VAN PASEN – VERRIJZENIS VAN DE HEER
Dieter Bloi; Pierre en Johanna Simons-Douven en oud. Douven-Wetzels;
Jan Janssen en Maria Janssen-Douven en Fransje Janssen
oud. Ger en Greetje Wijshijer-van Ommen en Maria Wauben-Impelmans;
Leo Steinbusch;
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Maandag

05 apr

Waubach

11.30 uur

Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Waubach
Zaterdag
Abdissenbosch

07 apr
08 apr
09 apr
09.00 uur
10 apr
18.00 uur

Zondag

11 apr

Rimburg

10.00 uur

Waubach

11.30 uur

Maandag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Rimburg
Waubach

12 apr
14 apr
15 apr
16 apr
17 apr
18 apr
10.00 uur
11.30 uur

TWEEDE PAASDAG
Sjaak Dejalle en dochter Ria Römkens-Dejalle; echtp. Jacques en Elisabeth
Verstappen-Vreuls (st); Mia Schmitz-Smeets; jrdst. Wiel Schmitz en overl.
familie; oud. Herman en Tity Schoormans-Heunen;
19.00 uur: Waubach
09.00 uur: Waubach, Frits Wassen;
overl. oud. Plum-Heinen en dochter Mia (st);
Zef en Mia Vaessen-Kusters (st); Wiel Vaessen (st); overledenen (st);
BELOKEN PASEN – ZONDAG VAN DE GODDELIJKE
BARMHARTIGHEID
1ste jrdst. Frits Wassen, tevens alle overledenen van de fam. Wassen en
Gielgens; Ad Kremer;
zeswekendienst Mientje Adriolo-Dautzenberg; Sjaak Dejalle en dochter Ria
Römkens-Dejalle; Sjef en Tinie Haan-Lutgens en wed. oud. (st); Chris en
Marga Kölgens-Quaedvlieg en overl. oud. (st); jrdst. oud. Pierre en Fien
Dassen-Geenen (st); jrdst. Mientje Spiertz-Kleijnen, tevens Hein Spiertz
(st); oud. Heijdendael-Benau, zoon Mathieu en dochters José en Truus (st);
Miny van de Wardt-Aust vw. 90ste verj, tevens Wiel van de Wardt; jrdst.
oud. Frehen-Römkens, tevens zoon Cor en schoonzoon Jos; oud. Jan en
Bebbie van Mil-Krol en kleindochter Melanie;
19.00 uur: Waubach
19.00 uur: Waubach
09.00 uur: Waubach
09.00 uur: Waubach H. MARIA BERNADETTE SOUBIROUS, MAAGD
18.00 uur: A’bosch: ter ere van de H. Bernadette (st);
DERDE ZONDAG VAN PASEN
fam. Huntjens-Mohr en Lenie Huntjens;
oud. Eijgelshoven-Korfage vw. trouwdag (st);

Vastenactie 2021: zakje bijgevoegd
Laat de zon schijnen in Afrika!
In de Vastenactie 2021 ondersteunen we als
parochiecluster Ubach over Worms de aanschaf van
zonnepanelen voor een Centrum voor Gezondheid en
Sociale Zorg in Piéla (Burkina Faso). Alle informatie
daarover hebt u in het vorige Kirkeblèdje kunnen
lezen.
Bij deze editie vindt u het gebruikelijke vastenactiezakje, dat bestemd is voor uw financiële bijdrage aan
dit project. U kunt het zakje met uw bijdrage
dichtgeplakt deponeren in de offerblok in de St.
Jozefkerk in Waubach, ofwel afgeven in de sacristie
van Abdissenbosch en van Rimburg ofwel op de
pastorie. Hartelijk dank voor uw gift!
Hartelijk dank ook aan alle parochianen die al eerder
dit project hebben ondersteund. Ook in het hart van
de parochianen in Piéla hebt u daarmee energie
opgewekt.

Het volgend

Kirkebledje

Activiteiten St. Jozefkapel Rimburg
afgelast
In verband met de nog steeds geldende corona
maatregelen kunnen de geplande activiteiten van de
Sint Jozefkapel in Rimburg helaas niet doorgaan.
Indien het mogelijk is verplaatsen we de activiteiten
naar het najaar. Hopelijk tot dan.
Op 19 Maart in de avond willen we u vragen om een
lantaarntje of een ander lichtje aan de voordeur of
raam te zetten. Dit ten teken van verbondenheid van
de inwoners van Rimburg in deze moeilijke tijd.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur Vrienden van de Sint Jozefkapel Rimburg

verschijnt op 16 april en wel voor de periode tot 21 mei.

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