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Hartelijk dank aan allen die samen ervoor hebben
gezorgd dat de complete Goede Week en de viering van Pasen in zo’n buitengewone
stemming kon verlopen.
Op uitnodiging van ons jeugdwerk hebben de nodige tientallen kinderen prachtige
Palmpasenstokken gemaakt, die op Palmzondag werden gezegend. Diverse mensen
hebben de weg gevonden naar het Sacrament van de Vergeving, en waren zo
helemaal klaar voor Pasen. De viering van Witte Donderdag was (net als vorig jaar)
zonder voetwassing, vanwege de corona-beperkingen. Maar niet met minder geloof
en toewijding. De aanbidding van het Allerheiligste (ingekort vanwege de
avondklok) werd met aandacht bezocht, terwijl koster Jan Post, assistenten Henk
Verhaeg en Marc Dietzenbacher en misdienaars en akolieten in alle stilte het altaar
afruimden.
Zo toonde het priesterkoor een sobere leegte op Goede Vrijdag, de dag van Jezus’
kruisdood. In alle eenvoud hebben we ’s middags de kruisweg gebeden in de kerk,
en onder leiding van Henk op dezelfde tijd ook buiten op de velden. ’s Avonds was
er de indrukwekkende herdenking van het Lijden en Sterven van de Heer. Geen
orgel, wel aansprekende zang door Patrick Heckmanns. Ook hier een goed
geoefende ploeg van koster, assistenten en akolieten.
Dat laatste gold nog meer voor de Paaswake, met al zijn bijzondere riten (zegening
van het vuur, door Joep Weijers ontstoken voor de kerkdeur; hernieuwing van de
doopbeloften, zegening van het doopwater). Die kwamen bijzonder in de
schijnwerpers te staan waarvoor de KRO had gezorgd. Maar de Paaswake kan alleen
maar bestaan dankzij een goed op elkaar ingespeeld team rondom het altaar.
Lectoren Vivian, Kim en Judie die geen camera-angst hadden, en met toewijding en
overtuiging het Woord van God hebben gelezen. Vrijwillig(st)ers op de achtergrond
die zorgen dat de versiering van de kerk tot in de kleinste details is verzorgd en
uitnodigend werkt. En wat was er een prachtige blaasmuziek door het Victoria Koper
Kwintet Rimburg o.l.v. Bert Dirks. Ook op Eerste Paasdag kon heel Nederland zien
en horen dat we met liefde hebben gevierd, ditmaal met solo-muziek van
trombonist Jos Bex. Onze organist Jos Knoben en zangers Anass Habib en Roel
Vansevenant maakten de lofzang compleet.
Tel daarbij op dat (buiten de vieringen op de landelijke TV) alle overige vieringen
werden gestreamd door Jaco en Phil Simons en hun vervangers. En dat u bij alle
vieringen aan de deur corona proof werd verwelkomd door onze collectantenploeg
die inmiddels is veranderd in een vriendelijke groep gastvrouwen / -heren. Een
groep vrijwilligsters begon overigens dagen van tevoren te poetsen aan vloeren en
koper. Deze groep zorgde tevens voor gewassen en gesteven altaarlinnen. En tot
slot: de inderhaast ingelaste eucharistieviering van Eerste Paasdag op NPO2 kon
alleen maar doorgaan doordat twee vervangende priesters (rector L. Hendriks en
docent E. Dassen, beiden bekend in ons cluster als vroegere kapelaan c.q. stagiair)
de eucharistievieringen in Rimburg en Abdissenbosch overnamen, ook daar
ondersteund door gedreven kosters, lectoren en andere vrijwilligers.
Een kerk die zich op z’n Paasbest laat zien. Wat mooi!

Pastoor Harry Notermans en kerkbestuur
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Tandprotheticus
Daniël van der Zwaag
Tandarts
Susann Ritter

14 JAAR IN LANDGRAA
BEL VOOR EEN GRATIS ADVIES

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

Hovenstraat 137 - 6374 HC Landgraaf - Tel. 045-5311448
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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
•
•
•
•

zo
zo
zo
zo

2
8
3
5

mei 10.00 uur
augustus 10.00 uur
oktober 10.00 uur
december 10.00 uur

Overzicht Kinderwoorddienst
•
•
•
•

zo
zo
zo
zo

18 april
2 mei
16 mei
30 mei

Data H. Vormsel 2021

• do 20 mei: 19.00 uur
kerk Abdissenbosch: bs de Wegwijzer
• do 27 mei: 19.00 uur
kerk Waubach: bs An d’r Put / en bs.
de Speurneus

Rozenkransgebed

• Tijdens de meimaand op maandag- en
woensdagavond om 18.30 uur, Kerk Waubach

Paters Montfortanen 140 jaar
in Limburg

Op 28 april viert de Kerk de gedachtenis van Louis Marie
Grignion de Montfort. De Franse priester leefde eind 17e en
begin 18e eeuw. Hij is de stichter van drie congregaties,
waarvan er één naar hem werd vernoemd: de paters
Montfortanen. Dit jaar is het precies 140 jaar geleden dat de
congregatie zich in Nederland vestigde en de eerste paters in
Schimmert kwamen wonen.
In september 1881 streek een groep Franse Montfortanen
neer in Huize Willems in Schimmert. Ze moesten Frankrijk
verlaten vanwege de anti-kerkelijke wetten die daar op dat
moment golden. Net als veel andere Franse congregaties
zochten ook de Montfortanen naar een veilige vestigingsplaats
en kwamen zo in Limburg terecht. De paters dachten dat ze
maar even in ‘Holland’ zouden blijven, maar hun komst was
blijvend. Tot op de dag van vandaag wonen er Montfortanen
in Schimmert.
In totaal heeft de Nederlandse provincie meer dan duizend
leden geteld, van wie ongeveer de helft als missionaris naar
het buitenland is uitgezonden. In Nederland waren de
Montfortanen in tal van parochies en bedevaartplaatsen in het
hele land actief. In Limburg niet alleen in Schimmert, maar
ook in Valkenburg, Meersen, Bunde, Hoensbroek en
Schaesberg, In totaal heeft de congregatie veertien kloosters
in ons land gehad. Op dit moment zijn er twee
communiteiten: Schimmert en Valkenburg.
Kijk voor meer informatie op www.montfortanen.nl

Roepingenzondag 2021

Priester of religieus worden, is niet meer zo gebruikelijk als
het vroeger was. Maar dat wil niet zeggen dat God niemand
meer roept. Elk jaar zijn er mensen die gehoor geven aan de
oproep van Christus om Hem te volgen en ‘vissers van
mensen’ te worden. Elk jaar op de vierde zondag van Pasen
bidden we in de Kerk heel nadrukkelijk voor roepingen tot het
priesterschap, het diaconaat of het godgewijde leven. Dit jaar
valt Roepingenzondag op 25 april. Tijdens de vieringen staan
we stil bij de bijzondere roeping die een mens in zijn leven
kan ervaren. Ook vindt er een extra collecte plaats ten
behoeve van de priesteropleiding in ons bisdom.
Heb je er zelf ook wel eens over nagedacht of een leven als
priester, diaken of religieus iets voor jou zou zijn? Kom eens
vrijblijvend praten. Of neem contact op met de rector van de
priesteropleiding via rector@rolduc.nl of kijk voor meer
informatie op www.rolduc.nl.

3
3

Aankondiging: Rozenkransgebed
tijdens de meimaand

In de maand mei vindt op maandag- en
woensdagavond het rozenkransgebed plaats.
Het rozenkransgebed begint om 18.30 uur,
voorafgaand aan de H. Mis van 19.00 uur in de kerk
van Waubach.
Rozenkrans
Een rozenkrans is een gebedssnoer, in gebruik in de
Katholieke Kerk. De rozenkrans bestaat uit vijf grote
en vijftig kleine kralen en wordt gebruikt voor het
rozenkransgebed. In dit gebed worden het Onze
Vader en het Weesgegroet gebeden tijdens het
doorlopen van de rozenkrans. Tijdens het
rozenkransgebed wordt het leven en lijden van Jezus
overwogen, alsmede de verrijzenis. De rozenkrans
dankt haar naam, volgens de katholieke overlevering,
aan een openbaring van Maria zelf: iedere keer dat
een Weesgegroet wordt gebeden, schenkt men haar
een mooie roos. Elke complete rozenkrans is, zo heet
het, voor haar een kroon van rozen.

Maria
De kerk zegt: “Hiermee wordt aangesloten bij de
uitnodiging van de kerk, stil te staan bij de geheimen
van dit gebed: de blijde, de droevige, de glorievolle
en de lichtende geheimen. Het gebed richt zich tot
Maria: als de Moeder van de Heer, zijn Moeder, onze
Moeder. In het bidden van de rozenkrans overwegen
wij de rijkdom van het evangelie”.

Pastoor Notermans benoemd tot
aalmoezenier van sociale werken

Pastoor Harry Notermans wordt met ingang van 1
mei benoemd tot aalmoezenier van sociale werken in
het bisdom Roermond.
Hij zal in die functie werkzaam zijn op het raakvlak
van Kerk en maatschappij, met aandacht voor een
integrale samenleving. Ook zal hij het bisdom
Roermond vertegenwoordigen in het onlangs
opgericht landelijk Officium Caritatis.
Pastoor Notermans blijft als pastoor aan ons
parochiecluster verbonden.
Het kerkbestuur feliciteert pastoor Notermans met
deze benoeming en wenst hem veel succes en
werkplezier toe.

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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Pasen bepaalt de voorjaarskalender

“In de kerk is het elke zondag hetzelfde,” verzuchten mensen wel eens! Maar dat is niet waar. Naast een aantal
vaste momenten, zijn de teksten en gebeden in elke eucharistieviering juist anders. Dat komt omdat er elke dag
iets anders te vieren is. De liturgische kalender zit heel ingenieus in elkaar, waarbij een groot deel van het voorjaar
bepaald wordt door het Paasfeest.
Van Aswoensdag tot en met 2e Pinksterdag is een van de zogeheten ‘sterke tijden’. Belangrijkste datum in deze
periode is die van Pasen. Dat wordt gevierd op de eerste zondag na de eerst volle maan in het voorjaar. De stand
van de maan verschuift en daarom valt Pasen elk jaar op een andere datum. Zes weken vóór Pasen begint de
Veertigdagentijd met Aswoensdag (en carnaval) en precies 40 dagen ná Pasen is het Hemelvaart en tien dagen later
is het Pinksteren.
De zondagen worden vernoemd naar de periode waar ze bij horen: Eerste Zondag van de Veertigdagentijd, Tweede
Zondag van… etc. De Zesde zondag van de Veertigdagentijd is Palmzondag. Met Pasen begint de telling opnieuw: de
zondag na Pasen wordt Tweede zondag van Pasen of Beloken Pasen genoemd. Dat telt zo door tot en met de
Zevende Zondag van Pasen. Dat is de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren. Op Tweede Pinksterdag gaat in de
liturgie de ‘tijd door het jaar’ verder. Dan zijn er nog twee nabranders: de zondag na Pinksteren wordt het feest van
de Drie-eenheid gevierd en de week erna is het Sacramentsdag.
Zo is de kalender van half februari tot half juni gevuld met de voorbereiding op en de viering van de Verrijzenis van
Christus, met elke dag een eigen betekenis. De kerk is juist helemaal niet saai. Er is elke dag wat te doen!

Blijf op de hoogte….

Lees De Sleutel, Clavis of de wekelijkse
nieuwsbrief
Een overplaatsing van een pastoor, het laatste
nieuws rond de Passiespelen, nieuwe projecten:
in de Limburgse kerk is elke week wel wat nieuws
te melden. Wilt u op de hoogte blijven? Het
bisdom Roermond biedt verschillende
mogelijkheden om het religieuze nieuws te
volgen:
Digitale nieuwsbrief:
Elke vrijdag gratis het laatste kerkelijke nieuws
van het bisdom in uw mailbox.
Clavis:
Maandelijks online magazine met nieuws en
achtergronden voor met name kerkelijke
vrijwilligers en overige geïnteresseerden (gratis)
De Sleutel:
Kleurrijk kwartaalblad over geloof en leven in
Limburg (abonnement: € 29 per jaar). Wie nu
een abonnement neemt krijgt het boek ‘Geloof in
de praktijk’ van columniste Francis Keyers
cadeau.
Bezinning op het Woord:
Geen gewoon nieuws maar het Goede Nieuws:
inleidingen op de liturgie van elke dag
(abonnement € 25 per jaar)
Aanmelden kan via www.bisdom-roermond.nl of
mail naar info@bisdom-roermond.nl

Weekend van de begraafplaats

Van 28 tot en met 30 mei houden begraafplaatsen in heel
Nederland ‘open huis’ tijdens het ‘Weekend van de
begraafplaats’. Onder het motto ‘Begraafplaatsen, vol liefde’
zijn er op kerkhoven verspreid door het land mogelijkheden
om coronaproof een begraafplaats te bezoeken of een
stiltewandeling te maken. Kerkhoven zijn plekken om
overledenen te herdenken, maar ook vindplaatsen van
regionale geschiedenis, plekken waar verhalen van mensen
samenkomen en soms ook heel mooie grafstenen of kapellen
te vinden zijn. Ook in onze regio zijn een aantal heel mooie
en interessante begraafplaatsen te vinden. Kijk voor meer
info op www.weekendvandebegraafplaats.nl

Lezing Academie Rolduc
We leven in een vreemde tijd. De coronapandemie heeft de
samenleving danig door elkaar geschud. Er heerst angst,
onvrede, verbazing. Veel mensen hebben het gevoel in een
onwerkelijke tijd te leven. Dat vraagt om een filosofische
reflectie. Docent filosofie Detlef Rohling van het
grootseminarie Rolduc gaat in op de ‘veranderde tijden’
tijdens een lezing van Academie Rolduc. Deze staat
gepland voor donderdag 27 mei om 19.00 uur in de
Annazaal bij de Annakerk aan de Via Regio 100 in
Maastricht. Deelname kost € 5,-, ter plekke te voldoen.
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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:

06-02:
12-03:
13-03:
21-03:
26-03:

Overleden

Bea Didderen-Widdershoven (98 jaar)
Antoon Kaczmarek (87 jaar)
Bertje Weber-van Eindhoven (86 jaar)
Annie Schurer-Gerards (87 jaar)
Mien Coops-Vaessen (91 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!

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
23 mei, 20 juni

H. Doopsel in onze kerken

Voorbereidingsavonden 2021:

Indien u een afspraak wilt maken voor het doopsel
van uw kind, kunt u contact opnemen met het
parochiekantoor. ( 5312378).
Dinsdag, woens. & vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur.

3 mei
Aanvang 20.15 uur in de pastorie

Ontmoetingen ‘Nao de Mes’

Wij willen elkaar de kans gunnen regelmatig op zondag
na de Mis bij elkaar te komen.
Wij informeren u zo snel mogelijk over de datum van
de volgende bijeenkomst. Als gevolg van de
coronapandemie zal dat echter nog even duren.

Kinderopvang tijdens
H. Mis
Voor alle jonge ouders die er behoefte aan hebben om
de H.Mis in alle rust bij te kunnen wonen, maar hier
door alle drukte niet gemakkelijk de kans voor
krijgen, is er nieuws!!!
Sinds enige tijd organiseert RK Stichting La Liesse 1
keer per maand in de ruimte van La Liesse in Rimburg
(in de witte hoeve tegenover Café d’r Eck) aan de
Palenbergerweg een crèche voor opvang van kinderen
tussen 0 – 4 jaar. De opvang is veilig, ruim en op
maat ingericht voor de allerkleinsten. De kinderen zijn
welkom vanaf half 10 en de crèche sluit haar deuren
een half uur na de H.Mis, om half 12.
Aanmelden is vereist en kan per e-mail tot 3 dagen
voor de H.Mis bij de hoofdbegeleidster, Judie Weijers
op judieweijers@live.nl
De zondagen waarop kinderopvang wordt
aangeboden zijn:
18 april 2021
16 mei 2021
20 juni 2021
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Vastenactie 2021: Hartelijk dank!
Laat de zon schijnen in Afrika

Heel veel dank aan alle parochianen die hebben bijgedragen aan de
Vastenactie 2021. Dit jaar hebben we de aanschaf van zonnepanelen
ondersteund voor een Centrum voor Gezondheid en Sociale Zorg in
Piéla (Burkina Faso). De eindstand (offerblokken, collectemandjes,
vastenzakjes, bankoverschrijvingen) is nog niet bekend, maar inmiddels
is duidelijk dat we ver boven de duizend euro uitkomen.
Het definitieve bedrag wordt via het Missiebureau Roermond
overgemaakt naar de parochie Piéla.
Het Missiebureau onderhoudt korte lijntjes met kerken ter plekke, en
dat zorgt voor het hoogste rendement.

Eucharistieviering zondag 2 mei op NPO2

Ook op zondag 2 mei a.s. is de KRO in Waubach voor de registratie van de eucharistieviering in de St. Jozefkerk.
Aanvang om 10.00 uur; degenen die zich hebben aangemeld, vragen we uiterlijk 09.40 uur aanwezig te zijn.
In deze eucharistie besteden we bijzondere aandacht aan Moeder Maria; het is immers het begin van de meimaand.
En als antwoord op de wens van velen om weer eens een koor te horen zingen, begroeten we ditmaal een kwartet
van jonge zangers (m/v) die passende Marialiederen gaan zingen.

Kom mee naar buiten allemaal

Via Belgica ‘op eigen houtje’

Het begint wel erg te kriebelen, wanneer eenmaal het voorjaar aanbreekt, terwijl de beperkingen nog steeds niet
voorbij zijn. Onze pelgrimsgroep (die eigenlijk in mei 2019 al door Zuid-Frankrijk had willen lopen) bereidt voor de
dagen van Hemelvaart een meerdaagse voettocht over de gloednieuwe Via Belgica voor (Rimburg – Eygelshoven –
Heerlen – Valkenburg – Maastricht).
We beginnen op Hemelvaartsdag 13 mei met de eucharistieviering van 11.30 uur in Waubach en sluiten af met de
zondagsmis (zelfde kerk, zelfde tijd). Het traject wordt verdeeld over de donderdag t/m zaterdag, en je loopt
letterlijk op eigen houtje (met twee of drie personen). Voor meer informatie: zie t.z.t. onze website en de
publicaties in onze kerken.
De praktische invulling
van deze voettocht is
afhankelijk van de
Corona-beperkingen die
dan gelden.
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Preek Pasen 2021: “Als christenen aanwezig zijn in de wereld”

Als in een donkere ruimte ineens volop licht binnenkomt, dan sluiten we in een reflex onze ogen en hebben we wat
tijd nodig om – met de oogleden knijpend en knipperend – te wennen aan het licht dat binnenstroomt. En pas als er
wat tijd overheen is gegaan, kunnen we frank en
vrij om ons heen kijken en het licht in volle
sterkte tot ons toelaten. Zo geleidelijk zullen we
ook de komende tijd waarschijnlijk het leven,
zoals we het kenden, weer terugkrijgen.
Om begrijpelijke redenen gebeurt het tergend
langzaam naar ons aanvoelen. Maar stukje bij
beetje wordt de lockdown opgeheven en mogen
we verwachten dat licht het zal winnen van het
donker en depressiviteit; dat de lucht het wint
van de benauwende geslotenheid en
opgeslotenheid van de avondklok; en dat leven
het wint van de dreiging van ziekte en dood.
Kortom: van al die aspecten van de pandemie die
al een jaar in deze wereld de aandacht
beheersen.
De realiteit van Jezus' Verrijzenis zal ook bij de
leerlingen
maar
langzaam
binnenkomen.
Na Goede Vrijdag waren de leerlingen in complete
lockdown gegaan: ramen en deuren gesloten, uit angst dat het lot dat Jezus had getroffen ook hen zou treffen.
Ze zitten in het donker, zien geen weg meer en krijgen daar de boodschap van de Verrijzenis te horen. Ze krijgen te
horen dat de bange afgeslotenheid, waarin ze zich bevinden, niet het laatste woord heeft, maar dat het Goddelijk
licht van de Verrijzenis, dat deuren opent, het laatste woord heeft. De lockdown waarin de apostelen zaten, wordt
langzaam opgeheven. Niet dat ze Jezus meteen zien, ze krijgen alleen te horen 'Hij is verrezen. Ga naar Galilea:
daar zullen jullie hem zien.'
De leerlingen waren op dat moment in het zuiden van Israël, in Jeruzalem. Maar om Jezus te zien, moesten ze naar
het noorden, naar Galilea: Dat is ook de plek waar de leerlingen vandaan komen: hun eigenlijke thuisbasis. En dat
wordt voor hen nu ook de plek om Jezus opnieuw te zien. En Galilea was niet alleen hun thuis, maar was tevens een
randgebied, een grensgebied, waar mensen van allerlei culturen door elkaar heen leefden en waar van een zuivere,
helder afgebakende geloofsgemeenschap geen sprake kon zijn, een gebied met een dubieuze reputatie in religieus
opzicht. Daar zal Hij zich laten zien. Als wij als gelovigen Jezus willen ontdekken in onze wereld, mogen we ons niet
angstig opsluiten binnen de kerkmuren en de buitenwereld met andersdenkenden alleen maar zien als bedreiging of
als afvalligen, maar zijn we geroepen midden in een diffuse wereld te leven, waaraan Christus zich nieuw wil en zal
laten kennen.
De opdracht die de leerlingen deze Paasnacht zullen krijgen, is heel eenvoudig: Ga naar Galilea. Ga naar de plaats
waar je thuisbasis is. Voor vele kijkers zal dat ergens in Limburg zijn, wellicht hier in Maastricht. Wil je de
aanwezigheid van de levende Christus ervaren: Ga en leef waar je thuishoort. Daar zul je de Verrezene zien.
Blijvende aanwezigheid: juist in onze verbrokkelde en diffuse wereld, is het van belang dat we als christenen
aanwezig zijn in de wereld. Het gaat er niet allereerst om wat we allemaal aan grote of kleine dingen doen: maar de
aanwezigheid in het leven van de mensen is cruciaal om het Licht van de Verrijzenis te kunnen ervaren.
Trouwe aanwezigheid in het leven van mensen is van onschatbare waarde, zeker als mensen in een verdeelde
wereld het donker van ontrouw en alleen-zijn hebben moeten ervaren.
Ga naar het randgebied Galilea: waar kinderen leven, die moeten meemaken dat het licht van de liefde waaruit ze
geboren zijn, gedoofd is; waar volwassenen leven die elkaar het licht in de ogen niet gunnen of dat van ouderen
voor wie het spaarzame licht dat in hun leven doordringt alleen dat van het tv-scherm is.
De duisternis van Galilea, de duisternis in het leven van menige Limburger, menige Maastrichtenaar, is groot
genoeg om het Licht van de Verrijzenis te laten schijnen.
Om dat Licht van Christus te laten schijnen, is het niet de eerste opdracht om volmaakt te zijn. De eerste opdracht
is om er te zijn; om trouw te zijn. Trouw: wellicht de meest onderschatte waarde van onze tijd en tegelijkertijd de
waarde, waar grote behoefte aan bestaat. Omdat trouw laat blijken dat de ander de moeite waard is, los van de
vraag of die ons nog iets te bieden heeft.
Leef in trouw aan de mensen van het Galilea van de 21 e eeuw, waarin te vaak gedacht wordt dat alle menselijke
problemen zijn op te lossen door een zak geld, een nieuw controleformulier of weer een nieuwe expert. Ga naar
Galilea: Ga met het licht van Christus’ trouwe liefde op pad. Op je thuisbasis. In die trouwe liefde kunnen mensen
Christus ontmoeten, daar zullen wij Hem zien en het Licht van de Verrijzenis ontdekken. In die Geest wens ik u allen
in uw eigen Galilea, uw eigen thuis, een Zalig Pasen.
+ Harrie Smeets
bisschop van Roermond
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Vreugde! En nu dan?
Het graf van Jezus was leeg. De zware
steen aan de kant gerold, de doeken
netjes gevouwen en engelen die
vertelden dat Jezus was verrezen.
Onbeschrijflijke vreugde bij de
leerlingen en Maria, de moeder van
Jezus. Kon het dan echt waar zijn? Was
Jezus echt opgestaan uit de dood of
hadden toch mensen Zijn lichaam
gestolen? Jezus is vervolgens 40 dagen
lang telkens weer aan de apostelen en
Maria verschenen; de wonden nog aan
Zijn handen, voeten en in de zij, maar
met een lichaam dat zich door muren
heen kon verplaatsen. Hij heeft met
hen gegeten en het Brood gebroken.
Thomas kon het niet geloven en mocht
van Jezus de vinger op Zijn wonden
leggen. Vreugde!....maar hoe nu
verder? Jezus op de voet volgen, ging
niet meer. En de leerlingen waren bang
dat ook zij werden vermoord. Daarom
kwamen ze dagelijks bij elkaar om te
bidden, samen met Maria. Maria was
een dappere vrouw. Ze bleef altijd
trouw aan God, verzorgde Jezus toen
Hij nog klein was, zag met zorgen hoe
Jezus steeds meer in het nauw werd
gedreven door de Schriftgeleerden en
Farizeeën. Zij begeleidde Hem toen Hij
Zijn kruis droeg naar Golgotha en ze
stond onder aan het kruis toen Hij
stierf. Jezus gaf haar Johannes als zoon
en ze is tot vandaag de dag voor de
mensen een hemelse moeder geweest.
Nog steeds vereren wij haar met
bijzondere liefde en vinden bij haar
steun. Elk jaar vieren wij in mei een
Maria-maand.

De Romeinse soldaten hadden de kleren van Jezus onderling verdeeld.
Maar wat gebeurde er met Zijn sandalen? Kijk maar wat onze kerkmuis
gevonden heeft? Maria was na de verschrikkelijke dagen erg dankbaar dat
haar Zoon weer levend was. Waar hun wegen naar toe zouden leiden,
wisten ze nog niet. Maar 50 dagen later kwam de helper die Jezus had
beloofd . Dat horen jullie in het volgende Heilig Hangplekje.

Rebus

Oplossing vorig hangplekje: Het wegkruis staat in de buurt van “Hoeve
Kallen” (beter: Hoeve De Kruisstraat in Rimburg), onderaan de Lindegracht
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Liturgische diensten Parochiecluster Ubach over Worms
Vrijdag
Waubach
Zaterdag
Abdissenbosch
Zondag
Rimburg
Waubach
Maandag
Waubach
Woensdag
Waubach
Donderdag
Waubach
Vrijdag
Waubach
Zaterdag

16 apr
09.00 uur
17 apr
18.00 uur
18 apr
10.00 uur
11.30 uur
19 apr
19.00 uur
21 apr
19.00 uur
22 apr
09.00 uur
23 apr
09.00 uur
24 apr

Abdissenbosch 18.00 uur
Zondag
Rimburg
Waubach
Maandag
Waubach

25 apr
10.00 uur
11.30 uur
26 apr
19.00 uur

Woensdag

28 apr

Waubach

19.00 uur

Donderdag

29 apr

Waubach
Vrijdag
Waubach
Zaterdag
Abdissenbosch
Zondag

09.00 uur
30 apr
09.00 uur
01 mei
18.00 uur
02 mei

Waubach

10.00 uur

Maandag
Waubach
Woensdag
Waubach
Donderdag
Waubach
Vrijdag
Waubach
Zaterdag
Abdissenbosch
Zondag
(Kapel)
Rimburg

03 mei
19.00 uur
05 mei
19.00 uur
06 mei
09.00 uur
07 mei
09.00 uur
08 mei
18.00 uur
09 mei
10.00 uur

H. MARIA BERNADETTE SOUBIROUS, MAAGD
ter ere van de H. Bernadette (st);
DERDE ZONDAG VAN PASEN
fam. Huntjens-Mohr en Lenie Huntjens; (Kinderwoorddienst)
oud. Eijgelshoven-Korfage vw. trouwdag (st); (Kinderwoorddienst)
Twan en Trees Rinkens-Simons en oud. Simons-Erens (st);
H. ANSELMUS, BISSCHOP EN KERKLERAAR
Jos Schormans; jrdst. Sjef Specker;
H. ADALBERT, BISSCHOP EN MARTELAAR
Jozef Scholle;
H. FIDELIS VAN SIGMARINGEN, PRIESTER EN MARTELAAR
André Quaedvlieg verj, tevens dochter Els (st); oud. Speck-Herbergs en Trautje
en Nelly Speck (st);
VIERDE ZONDAG VAN PASEN- ROEPINGENZONDAG
Jan Evertsen (st); Mon Valent;
Sjef en Tinie Haan-Lutgens en wed. oud. (st);
H. PETRUS CHANEL- H. LODEWIJK MARIA GRIGNION VAN
MONTFORT, PRIESTERS
H. CATHARINA VAN SIENA , MAAGD EN KERKLERARES,
PATRONES VAN EUROPA
H. PIUS V, PAUS
H. JOZEF, DE ARBEIDER
Zef en Mia Vaessen-Kusters (st); Wiel Vaessen (st);
VIJFDE ZONDAG VAN PASEN
T.V. Mis Frans Dancsecs en Jo Gillissen; oud. Iep en Els Janssen-Herberigs en
dochter Netty (st); jrdst. Pierre Vossen, tevens Bertie Vossen-Maessen (st);
jrdst. oud. Antoon en Catharina Gielen-Dautzenberg (st); jrdst. oud. Bernard
Abel en Helena Janssen, tevens zoon Bern (st); (Kinderwoorddienst)
HH. FILIPPUS EN JAKOBUS, APOSTELEN
Sjaak Dejalle en dochter Ria Römkens-Dejalle; oud. Adams-Schuncken (st);
H. DOMINICUS SAVIO
jrdst. Gertrud Jansen-Krämer (st);
oud. Martin en Maria Dortants-Jungen, dochter Mia en schoonzoon Zef (st);
oud. Harrie en Annie Smeets-Velraeds;
ZESDE ZONDAG VAN PASEN
zeswekendienst Annie Schurer-Gerards; Joseph Kallen (st);
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Waubach

11.30 uur

Maandag
Waubach
Dinsdag

10 mei
19.00 uur
11 mei

Waubach
Woensdag
Waubach
Donderdag
Rimburg
Waubach
Vrijdag
Waubach
Zaterdag
Abdissenbosch
Zondag
Rimburg
Waubach
Maandag
Woensdag
Waubach
Donderdag
Waubach
Abdissenbosch

12 mei
19.00 uur
13 mei
10.00 uur
11.30 uur
14 mei
09.00 uur
15 mei
18.00 uur
16 mei
10.00 uur
11.30 uur
17 mei
19 mei
19.00 uur
20 mei
09.00 uur
19.00 uur

Vrijdag

21 mei

Waubach

09.00 uur

Sjaak Dejalle en dochter Ria Römkens-Dejalle; Sjef en Tinie Haan-Lutgens en
wed. oud (st); Anni Gottschalk-Stevens verj, tevens fam. Hellebrandt; oud. Ger
en Greetje Wijshijer-van Ommen en Maria Wauben-Impelmans; oud. Wiel en
Miny van de Wardt-Aust; jrdst. Mien Hol-Quadvlieg (st); oud. Wiel en Mia
Smeets-Toussaint; jrdst. Mia Mevissen-Pelzer, tevens verj;
H. DAMIAAN DE VEUSTER, PRIESTER
oud. Adams-Schuncken (st);
Vertrek Kruisprocessie om 18.15 uur vanaf de Waerderkapel; aansl.
Eucharistieviering kerk Waubach om 19.00 uur
H. PANCRATIUS, MARTELAAR
HOOGFEEST VAN DE HEMELVAART VAN DE HEER
echtp. Jacques en Elisabeth Verstappen-Vreuls (st); Leo Steinbusch;
H. MATTIAS, APOSTEL
ALLE HEILIGE BISSCHOPPEN VAN MAASTRICHT
ZEVENDE ZONDAG VAN PASEN
Ad Kremer (Kinderwoorddienst)
oud. Plum-Heinen en dochter Mia (st); (Kinderwoorddienst)
19.00 uur: Waubach
jrdst. oud. Ed en Maria VanderBroeck-Dörenberg (st);
Z. JOSEFA STENMANNS, MAAGD
H. VORMSEL leerlingen van b.s. de Wegwijzer
HH. CHRISTOPHORUS MAGGALAEN, PRIESTER, EN GEZELLEN,
MARTELAREN

Geven met je smartphone
Givt is dé oplossing voor het meedoen aan de collecte
zonder contant geld. Iedereen heeft een smartphone.
Met de Givt-app gebruik je deze tijdens de collecte
heel makkelijk om een bedrag te geven. De Givt-app
vind je gratis in de App Store en in Google Play.
Na download van de Givt-app in de App Store of
in Google Play registreer je jezelf eenmalig als
gebruiker door je gegevens in te vullen. Ook dient een
machtiging te worden gegeven voor het afschrijven
van het bedrag van de gift/collecte van je rekening en
het overmaken naar de gekozen kerk of goede
doel.Vervolgens werkt het net zo makkelijk als het
geven van contant geld.
Eenmaal geregistreerd bij Givt, hoef je alleen de app
te openen, een bedrag te kiezen en vervolgens scan
je een QR-code of selecteer je een doel uit een
lijst. Het gekozen bedrag wordt opgeslagen, van je
bankrekening afgeschreven en aan de collecterende
organisatie overgemaakt.

Het volgend

Kirkebledje

verschijnt op 21 mei en wel voor de periode tot 18 juni.

Misintenties s.v.p. inleveren tot uiterlijk woensdag 12 mei liefst middels een briefje
in de brievenbus van de pastorie (Kerkberg 7) of achter in de kerk van Rimburg.
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