Parochiecluster

Ubach over Worms
Secretariaat parochies:

di. wo. vr. 10.00-12.00 uur
Kerkberg 7 531.23.78
info@rk-ubachoverworms.nl
Pastoor : H. Notermans

pastoor@rk-ubachoverworms.nl

Misintenties

Weekdag € 12,50 -Weekend € 27,50

Kosters via pastorie, of:
Waubach-Groenstraat:
531.04.49
J. Post
Abdissenbosch:
Via pastorie
Rimburg:
532.39.96
F. Weijers

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
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Terugblik: Via Belgica
Op Eigen Houtje

H. Bernadette
Abdissenbosch
H. Joseph
Waubach-Groenstraat
H. Drievuldigheid
Rimburg
H. Theresia & Don Bosco
Lauradorp
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21 mei t/m 18 juni

Van de nood een deugd maken, dat hebben we
gedaan met degenen die rond Hemelvaart de Via Belgica liepen van Waubach en
Rimburg tot Maastricht. Als dit jaar een buitenlandse vakantie er nauwelijks in zit, is
er blijkbaar nog heel veel te ontdekken in eigen land, letterlijk om de hoek.
Een hernieuwde kennismaking met het kloosterleven in Heerlen: de Kleine Zusters
van de Heilige Jozef met hun leven van anderhalve eeuw dienstbaarheid, broeder
Aloysius met zijn kennis over geneeskrachtige kruiden, de heilige Gerlach die in
Houthem als kluizenaar een holle eik bewoonde, en uiteindelijk Sint Servaas, eerste
bisschop van Maastricht, die zelf nog de originele Via Belgica heeft gelopen.
Maar deze weg was ook een
kennismaking met andere pelgrims en
wandelfreaks, en bovenal een diepere
kennismaking met jezelf. Waar lijk ik
zelf op de dienstbare Sint Jozef? Waar
kan ik nog verder groeien?
Deze vierdaagse in Zuid-Limburg
vraagt zeker om een vervolg.

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

H. Vormsel 20 en 27 mei
We bidden voor de jongens en meisjes die deze maand het H. Vormsel ontvangen:
op donderdag 20 mei in de kerk van Abdissenbosch en op donderdag 27 mei in de
kerk van Waubach. Omdat het kerkbezoek helaas nog steeds zeer beperkt is,
verdelen we de vormselplechtigheid over twee vieringen per avond.
Beste vormelingen, van harte proficiat met dit sacrament van moed en kracht, die
de Heilige Geest jullie geeft, zodat je goede wegen in je leven kunt vinden!
Experiment: zomerrooster zondagsmissen
Wel vervelend, als je verderop in deze zomer
weer de deur uit mag, terwijl je na de zondagse
Hoogmis om 12.30 uur nog moet beginnen met
aardappels schillen. In de zomermaanden doen
we dat anders. We beginnen een half uur vroeger
in Rimburg en Waubach.
Dat wil zeggen: de eucharistieviering op zondag
begint in Rimburg om 09.30 uur (i.p.v. 10.00
uur) en in Waubach om 11.00 uur (i.p.v. 11.30
uur).
Dat doen we vanaf 1 juli t/m 30 september.
Eind september evalueren we.
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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

Overzicht Kinderwoorddienst
zo
zo
zo
zo
zo

30
06
20
04
18

De bedoeling is dat de deelnemers zich vooraf aanmelden en
op de dag van de bedevaart op eigen gelegenheid naar de
betreffende locatie toegaan. Daar wordt binnen de op dat
moment geldende coronaregels een programma aangeboden
met vieringen, rondleidingen, wandeltochten en een veilige
lunch. De volgende Pelgrimini’s zijn gepland:
Bezoek aan bedevaartoord

• zo 8 augustus 10.00 uur
• zo 3 oktober 10.00 uur
• zo 5 december 10.00 uur

•
•
•
•
•

Pelgrimini’s

Dit voorjaar is het nog niet mogelijk om met grote groepen
pelgrims meerdaagse bedevaarten naar bijvoorbeeld Lourdes
of Rome te maken. Daar heeft het Huis voor de Pelgrim in
Maastricht iets op gevonden: Pelgrimini’s. Dat zijn
minibedevaarten van één dag in Nederland, die met een
kleine groep deelnemers coronaproof kunnen worden
gehouden.

mei
juni
juni
juli
juli

Donderdag 3 juni: Pater Karel, Munstergeleen
Woensdag 23 juni: Klooster Wittem (Sint Gerardus en
wandeling in regio)
Dinsdag 12 juli: Onze-Lieve-Vrouw ter Nood, Heiloo (NoordHolland)
Datum nog niet bekend: Peerke Donders, Tilburg
Datum nog niet bekend: Religieuze parels in het Smalste
Stukje Nederland, Echt-Susteren
Wandelpelgrimages:

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

Vrijdag 11 juni: Roode Beek (Brunssummerheide)
Donderdag 1 juli: Geleenbeekdal (Nuth-Schinnen)
Vanaf september hoopt het Huis voor de Pelgrim weer reizen
naar Lourdes en andere internationale bedevaartoorden te
kunnen aanbieden. Voor aanmelden en meer informatie over
de programma’s van de Pelgrimini’s:
www.huisvoordepelgrim.nl of telefonisch: 043-3215715

Rozenkransgebed

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

Priesterwijding Bisdom Roermond

Een dag na zijn priesterwijding draagt Landgravenaar Danny Horsch op zondag 30 mei in de Petrus en Pauluskerk
in Schaesberg zijn eerste Heilige Mis op.
Danny Horsch is momenteel als diaken actief in het dekenaat Horst, waar hij als kapelaan aan verbonden blijft.
De priesterwijding op zaterdag 29 mei is vanaf 10.30 uur te volgen via www.l1.nl
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Week van de Nederlandse Missionaris

De Week Nederlandse Missionaris (WNM) steunt missionarissen – paters, broeders, fraters en zusters – en
missionair werkers financieel in hun persoonlijke welzijn. Zo betaalt de WNM de ziektekostenverzekering of vult
de AOW-premie aan, en draagt bij aan een welverdiend verlof in Nederland. Daarnaast maakt de WNM de
uitzending mogelijk van de missionair werkers. Bevlogen mensen die in de voetsporen treden van de
missionarissen: onze missionarissen 2.0.
Missionarissen krijgen een bijdrage voor een welverdiend verlof, bijzondere ziektekosten, of een aanvulling op
hun AOW-premie. Missionair werkers ontvangen een maandelijkse onkostenvergoeding, diverse verzekeringen, en
een vliegticket, voorbereidingskosten zoals een veiligheidstraining.

Pinksteractie

In een jaarlijkse campagne rond Pinksteren brengen wij het mooie en zo belangrijke werk van de missionarissen
onder de aandacht bij de Nederlandse parochies en andere belangstellenden. ‘Geloven in de ander. Samen één
missie’ is het thema van de Pinksteractie in 2021.
Dit jaar staan pater Peter Daalhuizen, missionaris in Brazilië en Susanne Beentjes, missionair werker in Tanzania
centraal. Pater Peter is er voor de lokale bevolking in Minas Gerais. Susanne steunt jonge meiden hun talenten te
ontdekken. Vaak zijn zij op jonge leeftijd zwanger geraakt en konden hun school niet afmaken.
Met Pinksteren houden we voor hen een tweede collecte in onze kerken.

Hartelijk dank gemeente Landgraaf

We zijn heel dankbaar naar onze burgemeester mr. Raymond Vlecken voor de vaak voortvarende wijze waarop
hij de gemeente Landgraaf heeft bestuurd en dicht bij de mensen stond. Deze maand neemt hij na ruim tien jaar
afscheid van Landgraaf om straks aan de slag te gaan als burgemeester van Weert. We wensen hem daar heel
veel succes.
Maar we zijn ook heel dankbaar aan het hele College van Burgemeester en Wethouders, dat onlangs een zeer
vriendelijke subsidie toekende aan ons parochiecluster. We hebben om financiële steun gevraagd in het kader van
de eucharistievieringen die regelmatig door de KRO vanuit Waubach worden uitgezonden op NPO2.
Die eucharistievieringen leveren ons financieel niets op (maar daarnaast wel een hoop goodwill), terwijl we wel
kosten maken voor diverse beroepsmusici. Daarin komt de gemeente Landgraaf ons met een subsidie tegemoet.
Heel hartelijk dank ervoor, we zullen uw bijdrage met verstand en enthousiasme inzetten!

Voor iedereen een
passend afscheid.

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

Mona Slob en Guido Waltmans

Wij komen kosteloos en vrijblijvend bij u langs
om uw uitvaartwensen te bespreken. Bel ons
gerust voor een afspraak.
Ook als u niet of elders verzekerd bent.
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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.

Monuta Lindeman
Stationsplein 67
6372 GR Landgraaf
T 045 - 569 61 61
E landgraaf@monuta.nl
I monuta.nl/landgraaf

85x130 Adv Monuta Lindeman.indd 1

Dat kan ... in ‘t Kirkebledje

Voor meer informatie mail naar:
info@rk-ubachoverworms.nl

16-10-19 12:12
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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:

Overleden

09-04: Marietje Kallen-Roebroek (90 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 familie!

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.

De voorbereiding wordt in overleg met Pastoor
Notermans en ouders gepland.

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:
20 juni 2021
In de volgende editie van het parochieblad,
verwachten wij u van een actueel overzicht te kunnen
voorzien.
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Pinksteren: de betekenis van de uitstorting van de H. Geest voor Christenen

Pinksteren is een christelijk feest waarbij de
gelovigen vieren dat ze de heilige Geest
ontvangen. Het wordt 50 dagen
na Pasen gevierd en daarmee kan ook meteen
de betekenis van Pinksteren worden
verklaard: het woord is afgeleid van het
Griekse pentekostè, dat 50 betekent.

Met Pinksteren vieren we dat de heilige Geest
werd ‘uitgestort’. Dat klinkt als een soort
waterval en volgens de omschrijvingen in de
Bijbel was dat ook wel het gevoel. De eerste
christenen hadden de ervaring dat ze
plotseling ‘volgegoten’ werden met God.
Veel latere gelovigen kennen dat gevoel: dat
God ook in hun binnenste is en hun eigen
geest inspireert. Dat vieren ze met
Pinksteren: God komt zelfs zo dichtbij, dat Hij
rechtstreeks in contact treedt met je eigen
brein. De Bijbel vertelt dat deze ‘uitstorting’ precies 50 dagen na Jezus’ opstanding uit de dood was: dan werd er
ook een Joods oogstfeest gevierd. Volgens sommige berekeningen was die eerste keer Pasen op 5 april van het jaar
33 na Christus. De eerste keer Pinksteren zou dan dus zijn gevallen op 24 mei van dat jaar.
Waarom vieren we Pinksteren precies 50 dagen na Pasen?
De Bijbel geeft hier geen duidelijk antwoord op en dan wordt het natuurlijk speculeren. Belangrijk lijkt in elk geval
dat Jezus’ eerste volgelingen, nadat hij zo dramatisch was gekruisigd en daarna opgestaan, tijd nodig hadden om
het te laten bezinken. Ze moesten eraan wennen en omschakelen. Pas daarna konden ze echt openstaan voor de
nieuwe situatie.
Wat ook meespeelt, is dat de eerste keer Pinksteren tegelijk viel met een Joods feest: Sjavoet, ook wel het
Wekenfeest, dat precies zeven weken na Pesach werd gevierd. Zeven is een belangrijk getal in het Jodendom: het
staat als priemgetal voor perfectie. Met Pesach (bij christenen Pasen) werd de gersteoogst gevierd en ook de
bevrijding uit Egypte. Met Sjavoet (bij christenen dus Pinksteren) de tarweoogst en dat Mozes de heilige wet kreeg.
Een oogstfeest is zoiets als bij ons ‘de Hollandse nieuwe’: je ziet de eerste beetjes van de nieuwe oogst en daarmee
weet je wat voor jaar het wordt. Zo zien christenen aan de opgestane Jezus hoe de toekomst van de mensen wordt.
En bij de eerste volgelingen bij Pinksteren zien we hoe later de gelovigen kunnen worden.
Wie is die heilige Geest?
Christenen geloven dat er één God is die tegelijk drie is: de Drie-eenheid. Dat klinkt misschien raar, maar komt
regelmatig voor. Een muziekakkoord bestaat ook vaak uit drie tonen. Elke kleur kun je opbouwen uit de drie
primaire kleuren rood, geel, blauw. Zo is God als het ware rood, geel en blauw tegelijk, en dat bij elkaar geeft wit.
Je kunt het ook zien als ‘functies’ van God. God de Vader is degene die alles begint. God de Zoon legt contact. God
de heilige Geest komt bij je binnen. De heilige Geest is dus dat ‘stukje’ van God dat in mensen zelf werkt.
Veel gelovigen krijgen soms een gedachte als ze bidden of stil zijn en schrijven die gedachte aan de heilige Geest
toe: ze horen dan Zijn stem. Of ‘haar’ stem, want de woorden in de Bijbel die voor heilige Geest worden gebruikt,
zijn neutraal of vrouwelijk.
Was de heilige Geest er dan eerder
niet? Christenen geloven dat God er
altijd al was en altijd al drie-enig. De
heilige Geest was ook steeds actief.
Eerder werkte de heilige Geest echter
alleen
bij
specifiek
aangestelde
profeten: zij kregen een bijzondere rol
om het Joodse volk te leiden en
ervoeren ook regelmatig visioenen.
Met de eerste keer Pinksteren konden
nu alle gelovigen die rol krijgen.
Ook nieuw is dat Jezus is gekomen.
Hij heeft nieuwe kanten van God laten
zien. De heilige Geest is ook Zijn
geest: God is immers helemaal één.
Gelovigen kunnen dus vanaf nu ook
innerlijk iets van Jezus ervaren.
Telkens als zij meer op Jezus gaan
lijken, is de heilige Geest in hen aan
het werk.
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Pinksterlezing 2021 Klooster Wittem

Maria en de kerk van vandaag - door kerkhistoricus André Roes

De Pinksterlezing van Klooster Wittem wordt dit jaar verzorgd door kerkhistoricus André Roes. Roes schreef onlangs
het boek ‘Maria - Pleidooi voor een barmhartige en vreugdevolle Kerk’. In de Pinksterlezing komen overwegingen en
gedachten uit dit boek aan de orde:
In een ontkerkelijkt Europa blijven mensen tot Maria bidden, soms in stilte, soms openlijk in grote groepen, op oude
en nieuwe bedevaartsplaatsen. Waarom doen mensen dit? Roes zoekt naar een nieuw verstaan van Maria. Hij
benadrukt het belang van Maria voor de toekomst van de kerk en hij pleit voor een barmhartige en vreugdevolle
kerk, die zich laat inspireren door Maria.
De Pinksterlezing vindt – zoals ieder jaar – plaats op de zaterdag van Pinksteren, dit jaar op 22 mei, van 14.00 uur
tot ca. 16.00 uur. Vanwege de corona-maatregelen zal de lezing dit jaar online gehouden worden: u kunt voor € 5,een link kopen, waarmee u thuis, op uw eigen computer, de lezing kunt volgen.
Aanmelden is mogelijk via www.kloosterwittem.nl/pinksterlezing.
Meer info gewenst? Bel de receptie van het klooster, tel. 043 4501741
Als u het boek van André Roes wilt kopen – wellicht na het horen van de lezing kunt u naar de winkel komen, maar u kunt het ook bestellen, via de website van
de boekwinkel (www.kloosterboekwinkelwittem.nl) of per telefoon (043 450 2332).
Dan wordt het zonder verzendkosten bij u thuis bezorgd.
Klooster Wittem
Wittemer Allee 32
6286 AB Wittem

Dodenherdenking St. Jozefkapel Rimburg: een korte terugblik

Op 4 mei was er bij de St. Jozefkapel in het mooie bos in Rimburg een aangepaste Dodenherdenking.
Een handjevol mensen was hierbij aanwezig. Voorzitter Marc Linssen hield een korte toespraak.
Bij de kapel en ook bij de kerk in Rimburg werd om 19.58 uur de Taptoe gespeeld.
Om 20.00 uur werden 2 minuten stilte in acht genomen. Daarna volgde het Wilhelmus.
De hele dag door werden er kransen en bloemen
bij de kapel gelegd. Verschillende dorpsgenoten
hadden een kaars of windlicht aan het raam of
aan de voordeur gezet. Dit ten teken van
verbondenheid in deze voor velen moeilijke tijd.
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Preek Mgr. Smeets vanuit St. Christoffelkathedraal

‘Jullie hebben Jezus verloochend’, zegt Petrus in de
eerste lezing tegen de inwoners van Jeruzalem, die naar
hem komen luisteren. Dat moet Petrus nodig zeggen. De
pot verwijt de ketel dat-ie zwart ziet. Zo zou je kunnen
typeren wat Petrus doet in de eerste lezing. Hij verwijt
de mensen in Jeruzalem dat ze Jezus niet als de Zoon
van God erkend en herkend hebben. Maar was dat zo
vreemd? Maria Magdalena herkende Jezus niet op
paasmorgen: ze dacht dat het de tuinman was. De
Emmausgangers herkenden Jezus niet toen hij als
onbekende op paasdag bij hun kwam lopen. En hier, die
avond voor de derde keer zo’n verhaal: de leerlingen
denken dat ze een spook zien.
Hoe komt het toch dat niemand Jezus na zijn verrijzenis
herkent? Misschien hangt het wel samen met de wetten
van onze menselijke ervaring. Dood is immers dood. Dat
is een wet zo oud als het leven zelf. Dood is dood, en het
is ondenkbaar dat het ooit anders zal zijn.

Hoeveel wonderen de leerlingen Jezus ook hebben zien doen: hoe Hij zieken genas, doven deed horen, lammen
deed lopen en blinden liet zien: toch kunnen ze niet geloven dat Hij verrezen is, dat Jezus werkelijk weer leeft.
Dat is toch raar, als Jezus zo voor hun neus verschijnt? Maar wij, zouden wij Jezus herkennen? Geloven wij nog dat
Hij onder ons is? Dat we in een halve eeuw tijd hier in het Westen massaal de tekenen van ons geloof in de levende
Christus hebben weggedaan, is een veeg teken. Kruisbeelden moesten uit huizen en scholen verdwijnen. We
herkenden God er niet meer in. Ziekenhuizen, scholen, verzorgingshuizen moesten hun christelijke naam inleveren:
die veranderingen zijn allemaal tekenen dat –net zoals de leerlingen- wij Jezus in onze wereld niet meer herkennen.
Je gelooft toch niet in Jezus? Hij is toch immers dood?
We zien in onze tijd wel een paar positieve dingen die dat afgedankte geloof ons bracht: we spreken over
christelijke normen en waarden, zonder die al te duidelijk te specificeren. Normen en waarden alsof het een los
pakketje is. Alsof Jezus’ Geest in een aantal gestolde oneliners te vangen is. En dan kunnen we ermee doen wat we
willen, naar believen gebruiken of laten liggen. En de omgeving vindt het prima: zolang als Christus zelf maar niet
als persoon op de proppen komt. Zolang maar geen geloof in zijn persoon wordt gevraagd.
De leerlingen in het evangelie kunnen het nog niet geloven dat Hij verrezen is, wij in onze wereld willen het vaak
niet geloven: het gestorven en verrezen lichaam: onze wereld wil het niet zien. Maar dat doet Jezus hier in het
evangelie dus wel: Hij laat zich zien. Hij komt midden tussen zijn leerlingen in staan: ‘Ik ben geen geest, die een
pakketje normen en waarden komt afleveren: Nee, Ik ben het zelf. Kijk maar: mijn gewonde handen en voeten, en
geef me maar wat van die vis. Ik ben het zelf, dit is mijn Lichaam. Ik ben bij jullie’. Hij laat zien dat Hij nog steeds
een persoon is.
Maria Magdalena herkende Jezus toen Hij
haar naam uitsprak. God kent ons bij
naam, daaraan herkent Hij ons en
herkennen
wij
Hem.
Hij
wil
een
persoonlijke relatie met ons. Hij is niet
‘íets’, maar ‘iemand’. Hij wil zich laten
kennen niet als een onduidelijke macht,
maar een die ons als mens kent.
En Hij is meer dan dat, meer dan een God
voor mij alleen: Hij is ook God van ons
samen.
Want
de
Emmaüsgangers
herkennen hem aan het breken van het
brood, als Hij met hen samen is en ze
doen wat Hij opgedragen heeft: blijft dit
doen om mij te gedenken.
Ook hier in het evangelie komt Hij in hun midden als ze samen zijn. Ik ben het zelf, dit is mijn Lichaam dat voor u
gegeven wordt. De verrezen Jezus komt binnen bij angstige en twijfelende mensen. Niet om ons angst aan te jagen,
niet om als de grote kampioen op de bovenste tree van het erepodium te staan, maar om ons zijn vrede te geven,
aan ieder van ons persoonlijk, maar ook gezamenlijk. We mogen vertrouwen dat Hij ons kent, zoals Hij Maria
Magdalena kent bij haar naam, vertrouwen dat Hij werkelijk onder ons is, in dat andere Lichaam, telkens als wij
Eucharistie vieren.

+ Harrie Smeets
bisschop van Roermond
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W i e i s d e H e lp e r ?
40 dagen lang na Zijn verrijzenis liet Jezus
zich keer op keer zien aan Zijn vrienden. Hij
wenste hen de Vrede; ze mochten Hem
aanraken en Hij deelde het brood met hen.
Maar toen brak de dag aan waarop Jezus
voor de ogen van Zijn apostelen en Zijn
moeder Maria in de Hemel werd
opgenomen. Terwijl Jezus hen zegende werd
Hij omgeven door een wolk en omhoog
geheven.
De apostelen moesten nu alleen verder. Ze
waren nog steeds heel bang voor de Joden.
Maar Jezus had hun een helper beloofd. Op
de dag van het Joodse Pinksterfeest in
Jeruzalem zijn alle apostelen en Maria samen
om te bidden. Plotseling horen ze lawaai dat
lijkt op harde wind en er verschijnen tongen
van vuur boven hun hoofden. Dit is het
moment dat de Helper bij hen neerdaalt: de
Heilige Geest. De leerlingen kunnen opeens in
alle talen spreken en ze zijn vol moed om
overal ter wereld het Evangelie aan de
mensen te verkondigen.
Met Pinksteren vieren we dat de Heilige
Geest ook bij ons Zijn intrek neemt en ons de
weg wijst en richting geeft aan ons doen en
denken.

Nog een
quizvraag:

Onze kerkmuis heeft zich ook laten inspireren
door de H. Geest. De sandalen van Jezus
moesten in veiligheid gebracht worden. Hoe
dat precies is gegaan, weten we niet. Maar
de sandalen zijn inmiddels terecht en worden
bewaard in: PRÜM

De Heilige Geest
kwam in de
gedaante van
heftige wind en van
vuur. In welke
gestalte ken je de H.
Geest nog?

Kijk maar bij:

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Heilige
_Sandalen_van_Christus

Quizvraag:
De sandalen van Jezus worden
bewaard in PRÜM. Wie weet waar
Prüm ligt?

De lange veters van de
sandalen van Jezus zijn
helemaal in de war.
Kun jij ze ontrafelen?
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Liturgische diensten Parochiecluster Ubach over Worms
Vrijdag

21 mei

Waubach
Zaterdag
Abdissenbosch
Zondag

09.00 uur
22 mei
18.00 uur
23 mei

Rimburg

10.00 uur

Waubach

11.30 uur

Waubach
Maandag

24 mei

Waubach
Woensdag
Waubach
Donderdag
Waubach
Waubach
Vrijdag

11.30 uur
26 mei
19.00 uur
27 mei
09.00 uur
19.00 uur
28 mei

Waubach

09.00 uur

Zaterdag
Abdissenbosch
Zondag
Rimburg

29 mei
18.00 uur
30 mei
10.00 uur

Waubach

11.30 uur

Maandag
Waubach
Woensdag
Waubach
Donderdag
Waubach
Vrijdag

31 mei
19.00 uur
02 juni
19.00 uur
03 juni
09.00 uur
04 juni

Waubach

09.00 uur

Zaterdag
Abdissenbosch

05 juni
18.00 uur

Zondag

06 juni

Rimburg

10.00 uur

Waubach

11.30 uur

HH. CHRISTOPHORUS MAGGALAEN, PRIESTER, EN GEZELLEN,
MARTELAREN
H. Mis waarna aanbidding van het H. Sacrament
H. RITA VAN CASCIA, KLOOSTERLINGE
HOOGFEEST VAN PINKSTEREN
Zeswekendienst Marietje Kallen-Roebroek; Pierre en Johanna SimonsDouven; oud. Jan en Resie Janssen-Logister (st);
Mia Michorius-Plum; jrdst. Muisje Michorius-Mous, tevens moeder
Stephanie; Jan Evertsen (st);
H. Doopsel Vaiana Göttgens en Dani Gatignon
TWEEDE PINKSTERDAG-HEILIGE MARIA, MOEDER VAN DE
KERK
H. FILIPPUS NERI, PRIESTER
Sjef en Tinie Haan-Lutgens en wed. oud. (st);
ONZE HEER JEZUS CHRISTUS, EEUWIGE HOGEPRIESTER
H. VORMSEL leerlingen b.s. An d’r Put en De Speurneus
Jozef Scholle; Jo en Annie Franssen-Janssen; Mien en Fien GoossensPutmans, tevens uit dankbaarheid en een spoedige genezing; waarna
aanbidding van het H. Sacrament
H. PAULUS VI, PAUS
HOOGFEEST VAN DE H. DRIE-EENHEID
jrdst. oud. Men en Joke Hermans-Beckers (st); (Kinderwoorddienst)
jrdst. Mariet Verboeket-Crombach en dochter Chantal; oud. Sjeng en
Theresia Nievelstein-Becks (st); jrdst. echtp. Wiel en Stasia SzablewskiRutkowska, tevens Jan Szablewski (st); jrdst. Wiel Snijders en kleindochter
Sterre, tevens overl. van de fam. Snijders en van Ass; (Kinderwoorddienst)
MARIA VISITATIE
HH. MARCELLINUS EN PETRUS, MARTELAREN
oud. Johan en Trautje Franken-Vossen (st); Ad Kremer;
HH. CAROLUS LWANGA EN GEZELLEN, MARTELAREN
oud. Martin en Maria Dortants-Jungen, dochter Mia en schoonzoon Zef (st);
waarna aanbidding van het H. Sacrament
HH. BONIFATIUS, BISSCHOP, EN GEZELLEN, MARTELAREN
Zef en Mia Vaessen-Kusters (st); Wiel Vaessen (st);
HOOGFEEST H. SACRAMENT VAN HET LICHAAM EN BLOED
VAN CHRISTUS
jrdst. Ad Kremer; Catharina Gallus (st); Juup en En Logister Windmuller
(st); (Kinderwoorddienst)
Sjef Speck; jrdst. Hub en Gerda Lafleur-Smeets (st); jrdst. oud. Frans en
Sophie Quaedvlieg-Frösch, tevens wed. oud. (st); oud. Zef en Bertie
Severens-van den Oever (st); Rudi Roth verj. (st); Jan van Mil verj, en
Bebbie van Mil-Krol en kleindochter Melanie; (Kinderwoorddienst)
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Maandag

07 juni

Waubach

19.00 uur

Woensdag
Waubach
Donderdag
Waubach
Vrijdag
Waubach
Zaterdag
Abdissenbosch
Zondag
Rimburg

09 juni
19.00 uur
10 juni
09.00 uur
11 juni
09.00 uur
12 juni
18.00 uur
13 juni
10.00 uur

Waubach

11.30 uur

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

14 juni
19.00 uur
16 juni
19.00 uur
17 juni
09.00 uur
18 juni
09.00 uur
19 juni
18.00 uur
20 juni
10.00 uur

Waubach

11.30 uur

Waubach

Sjaak Dejalle en dochter Ria Römkens-Dejalle; Lei Bisschops, dochter Josje
en kleinzoon Michel;
H. EFREM, DIAKEN EN KERKLERAAR

HOOGFEEST H. HART VAN JEZUS
H. Mis waarna aanbidding van het H. Sacrament
ONBEVLEKT HART VAN MARIA
Maria Gertrud, Paulus Gerard en Mathias Joseph Gillissen (st);
ELFDE ZONDAG DOOR HER JAAR
Pierre en Johanna Simons-Douven;
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. Jacob en Anna Heinen-Hanssen (st);
H. LIDWINA, MAAGD
Jos Schormans;
jrdst. Heinz Jansen (st);

H. Mis waarna aanbidding van het H. Sacrament
H. ROMUALDUS, ABT
oud. Harrie en Annie Smeets-Velraeds;
TWAALFDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Marietje Kallen-Roebroek; (Kinderwoorddienst)
oud. Wiel en Miny van de Wardt-Aust; oud. Iep en Els Janssen-Herberigs en
dochter Netty (st); echtp. Jacques en Elisabeth Verstappen-Vreuls (st); Hans
Weelen; oud. Ger en Greetje Wijshijer-van Ommen en Maria WaubenImpelmans; oud. Speck-Herbergs en overl. familieleden; Cleo Wassen;
Marianne Hahnraths; Jo Wilms; Patrick Wilms; oud. Wiel en Mia SmeetsToussaint;(Kinderwoorddienst)
H. Doopsel Raaf Villain

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.

Het volgend

Kirkebledje

Een welgemeend proficiat aan onze
parochiaan, de heer Jo Coenen!
De heer Coenen werd tijdens de jaarlijkse
lintjesregen benoemd tot Ridder in de Orde
van Oranje Nassau.

verschijnt op 18 juni en wel voor de periode tot 16 juli.

Misintenties s.v.p. inleveren tot uiterlijk woensdag 9 juni liefst middels een briefje
in de brievenbus van de pastorie (Kerkberg 7) of achter in de kerk van Rimburg.
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