Parochiecluster

Ubach over Worms
Secretariaat parochies:

di. wo. vr. 10.00-12.00 uur
Kerkberg 7 045-531.23.78
info@rk-ubachoverworms.nl
Pastoor : H. Notermans

pastoor@rk-ubachoverworms.nl

Misintenties

Weekdag € 12,50 -Weekend € 27,50

Kosters via pastorie, of:
Waubach-Groenstraat:
J. Post
045-531.04.49
Abdissenbosch:
Via pastorie
Rimburg:

F. Weijers

045- 532.39.96

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 045-531.23.78
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 045-531.41.40
Gemeentelijk kerkhof - Lauradorp
Dhr. R. Dörenberg 045-56.95.222

www.rk-ubachoverworms.nl
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Op woensdag 9 maart jl. vond in de parochiekerk van de H. Bernadette een
hoorzitting plaats over de beoogde onttrekking aan de eredienst van deze kerk.
Deze werd bezocht door 32 belangstellenden. Heidi Konsten, vice-voorzitter van het
kerkbestuur, heette iedereen welkom en bedankte de aanwezigen voor hun
belangstelling. Vicaris-generaal H. Quaedvlieg dankte de parochianen namens de
bisschop voor al hun inzet in verleden en heden en gaf aan, het verdriet met ons te
delen dat er moet worden gesproken over sluiting van de kerk. Hij legde de
procedure uit die moet worden gevolgd wanneer een kerkbestuur vraagt om
onttrekking aan de eredienst. Na de opmaak van de status quo (inkomsten en
uitgaven, maar ook jaarlijks aantal doopsels, huwelijken etc., misbezoek) volgt de
hoorzitting, waarna binnen diverse bestuursorganen van het bisdom de kwestie
wordt besproken. Uiteindelijk neemt de bisschop op grond daarvan een besluit.
Dat is het administratieve traject.
Daarnaast, zo legde hij uit, is er ook
een pastoraal traject. Hoe wordt de
zorg voor de parochianen gewaarborgd
wanneer de parochiekerk niet meer
beschikbaar is? Kunnen ze elders
terecht voor de eucharistievieringen en
andere sacramenten?
Blijft er parochie-opbouw bestaan in de
zin van geloofsvorming van
volwassenen en kinderen? Is en blijft er
huisbezoek en ziekenzorg? Het is aan
het kerkbestuur om hierin te voorzien.
Aansluitend schetste deken S.
Nevelstein van Kerkrade een stuk
geschiedenis. Bij de bouw van de
H. Bernadettekerk in de jaren ’30 van
de vorige eeuw vierde de kerk in Limburg
hoogtijdagen. Het was bijna beleid dat vanuit de ene kerktoren de volgende kerk te
zien moest zijn. Die fijnmazigheid is natuurlijk niet vol te houden gezien de grote
teruggang in kerkbezoek in heel Limburg en trouwens heel West-Europa.
Belangrijk is, op eigentijdse wijze present te zijn met initiatieven van catechese,
diaconie en liturgie. Pastoor Notermans haakte hierop in en gaf enkele cijfers van
aantallen doopsels en huwelijken in de H. Bernadettekerk in de voorbije dertig jaren.
De conclusie dat het niet verantwoord is de kerk in de toekomst open te houden,
werd door de aanwezigen begrepen en onderschreven.
Vanuit de aanwezigen werd met klem verzocht dat met de aanwezige kerkelijke
kunst verantwoord wordt omgesprongen, hetgeen door het kerkbestuur werd
toegezegd. Hier nam ook de beoogd koper, dhr. Wijen, het woord. Hij vatte zijn
plannen met de kerk kort samen, die ook al tijdens een inloopavond op 8 november
jl. werden duidelijk gemaakt: realisering van acht woningen. Dat betekent dat het
prachtige kerkgebouw gelukkig overeind blijft, en van de buitenkant niet eens zoveel
wijzigingen zal ondergaan.
Kerkelijke kunst wordt in principe verwijderd en elders een passende plaats
gegeven; waar dit niet anders kan wordt het passend verweven in de nieuwe
architectuur.Ook werd gevraagd naar de begraafplaats van Abdissenbosch. Het
kerkbestuur is bezig, eerste plannen te maken voor een ‘Bernadette Memorial’
(werktitel), een eenvoudige kapel op de begraafplaats die als blijvende herinnering
aan de parochiekerk zal dienen.

Havikweg
3 | 6374 AZ Landgraaf
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Parochie – agenda

Overzicht reguliere H. Missen:

Zondag 09.30 u. Rimburg /
11.00 u. Waubach
Maandag 19.00 u. Waubach
Dinsdag 10.30 u. Heereveld (voor bewoners)
Woensdag 19.00 u. Waubach
Donderdag 09.00 u. Waubach
Vrijdag 09.00 uur Waubach
Zaterdag 18.00 u. Abdissenbosch
Mis Abdissenbosch tweewekelijks:
26 febr – 12 mrt vervalt – 26 mrt – 9 april enz.

Overzicht TV-Missen Waubach
2022. Aanvang: 10.00 uur
-zondag
-zondag
-zondag
-zondag

10
11
23
20

juli 2022
september 2022
oktober 2022
november 2022

Overzicht Kinderwoorddienst

• Iedere 1e, 3e (en 5e) zondag van de maand
in Waubach en Rimburg.
En tevens op:
-Palmzondag
-Eerste en Tweede Paasdag
-Eerste en Tweede Pinksterdag
-Eerste Advent

Planning Goede Week en Pasen
(onder voorbehoud)
Elke vrijdag in de Vastentijd: om
15.00 uur Kruisweg (kerk Waubach)
14-04 Witte Donderdag 19.00 uur
Waubach
15-04 Kruisweg Rimburg 14.00 uur
Lindegracht
15-04 Kruisweg 15.00 uur kerk Waubach
15-04 Goede Vrijdag 19.00 uur Waubach
16-04 Paaswake 21.00 uur Waubach
17-04 Pasen Rimburg 09.30 u en
Abdissenbosch 11.00 u
18-04 2e Paasdag 09.30 Heereveld en
11.00 Waubach

H. Vormsel 2022

• za 21 mei 19.00 uur Bs. de Wegwijzer
• za 02 april 19.00 uur Bs. de Speurneus &
Bs. An d’r Put

Eerste H. Communie 2022

• zo 22 mei 09.30 uur Bs. de Speurneus
• do 26 mei 09.30 uur Bs. de Wegwijzer
• zo 12 juni 09.30 uur Bs. An d’r Put

Sacramentsprocessies 2022
• zo 19 juni: Waubach
• zo 26 juni: Rimburg

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

14.00 uur Kruisweg in Rimburg
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. 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
Stille Zaterdag
water tot doopwater zegent.
Paaswake om 21.00 uur Waubach
Met het pasgewijde water worden
we besprenkeld. Daarna wordt de
Paaszondag
Eucharistie gevierd. De verrezen
09.30 H. Mis Rimburg
Heer komt zelf in ons midden. Op
11.00 H. Mis Abdissenbosch
Paasmorgen is de kerk op zijn
‘paasbest’ versierd.
Tweede Paasdag

09.30 H. Mis Heereveld
11.00 H. Mis Waubach
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Is uw stoel of bank
doorgezakt, deze kunnen
wij opnieuw voor u opvullen.
Ook oud of beschadigd leer
kunnen wij herstellen alsof
het weer nieuw is.

Voor al uw metselwerk, (sier)bestrating,
aanbouw- en verbouwingswerkzaamheden.

www.meubelpiet.nl
T 06 8294 4793

Tevens beschikbaar voor nieuwbouw
badkamer en graafwerkzaamheden met
minigraver (1.0 tot 2.5 ton).

Voor iedereen een
passend afscheid.

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.
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
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Het reinigen van uw stoffen
en leren meubels. Of alle
andere meubelwerkzaamheden.

16-10-19 12:12

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

Gedoopt

22-02: Mia Ploumen-Notermans, 77 jaar
05-03: Frans Simons, 88 jaar
08-03: Frans Nievelstein, 83 jaar
09-03: Wim Hanssen, 76 jaar
14-03: Annie Dancsecs-Gillissen, 79 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!

06-03: Luna Jansen
Dat onze dopelingen opgroeien tot goede mensen en
gelovige christenen. Dat zij van God en hun
medemensen gaan houden, met heel hun hart.

Doopzondagen 2022

3 april, 24 april, 29 mei,
26 juni, 31 juli, 21 aug, 18 sept, 16 okt, 13 nov en
11 dec.

H. Doopsel in onze kerken

Voorbereidingsavonden 2022:

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.

28 maart, 8 juni en 8 aug.
van 20.15 tot 21.30 uur (Kerkberg 7)

Bezorger parochieblad gevraagd
Houdt u van bewegen in de buitenlucht en is
wandelen één van uw favoriete bezigheden?
Dan zijn wij op zoek naar u.
Voor het “bovenste gedeelte” van de Groenstraat,
zijn we op zoek naar een bezorger voor dit
parochieblad. Het gaat om het gedeelte
Kerkstraat/Groenstraat tot het kruispunt
Groenstraat/Nieuwenhagerstraat.
De parochieblaadjes worden maandelijks bij u thuis
afgeleverd, waarna u op donderdag en/of vrijdag
kunt bezorgen.
Interesse? Neem dan svp contact op met de
medewerkers van het parochiekantoor.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking!

ADVERTENTIE PEDICURE

Medisch pedicure
Susan de Boer-Middeldorp

lid pro-voet
____________________
Vergoeding diabetische en reumatische voet

Gevestigd in Pedicure centrum Landgraaf ( Kerkstraat 25 Waubach)
Graag telefonisch een afspraak maken

06-51296558

5
5

Doe mee en maak je eigen Palmpasen stok
Op Palmzondag wordt in de kerk een optocht gehouden met Palmpasenstokken die gemaakt zijn door kinderen.
Zo vieren we de intocht van Jezus in Jeruzalem. We willen je dan ook van harte uitnodigen om zelf een
Palmpasenstok te maken!
Op zaterdag 9 april mag je je eigen geknutselde Palmpasen stok meenemen naar de H.Mis van 18 uur in de
H.Bernadettekerk van Abdissenbosch, of op 10 april naar de H.Mis van 09.30 uur in de H.Drievuldigheidkerk in
Rimburg of de H.Mis van 11.00 uur in de H. Jozefkerk in Waubach. Tijdens deze missen worden de Palmtakjes
gezegend. Na de mis mag je zo’n gezegend Palmtakje nemen en aan je stok vastmaken. Zo heb je een gezegende
Palmpasen stok , 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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Zondag 1 mei: Openluchtmis in het bos

Al sinds 1951 wordt er een openluchtmis in de maand mei opgedragen. Oorspronkelijk als dank voor de behouden
terugkeer van Rimburgse strijders uit de Tweede Wereldoorlog. Inmiddels heeft de mis, opgedragen door Pastoor
Notermans het karakter van een roep om vrede. De mis zal op zondag 1 mei om 9:30 uur aanvangen bij de kapel
en bij slecht weer zal deze plaats vinden in de kerk in Rimburg.

Woensdag 4 mei: Dodenherdenking Rimburgerbos

De dodenherdenking van de voormalige gemeente Ubach over
Worms vindt op woensdag 4 mei plaats aan de
St. Jozefkapel in het Rimburgerbos. De deelnemers aan deze
stille tocht worden om 19:20 uur verwacht op het pleintje bij
Gemeenschapshuis d’r Eck. Rond 19:30 uur vertrekt men naar
de kapel, waar de gebruikelijke ceremonie plaatsvindt,
aangevuld met het voorlezen van de dodenlijst.
Schutterij St. Joseph uit Waubach, Gemeente Gods Brass
Abdissenbosch en Gospelkoor Gioia uit Rimburg verlenen
(muzikale) medewerking.

De kranslegging vindt plaats aan de herdenkingszuil bij de
kapel. Ook particulieren kunnen aan de bloemenhulde
deelnemen. Tevens nodigen wij dorpsgenoten uit om kaars(en)
op de stoep of voor het raam te zetten en zoveel mogelijk
vlaggen halfstok huis-aan-huis te hangen. Het vlaggenprotocol
is te vinden via: www.4en5mei.nl.
Indien iemand middels een gedicht of voordracht een bijdrage
zou willen leveren aan deze herdenking horen wij dat graag.

Stichting Service Gilde Landgraaf gaat weer van start

Nu het kabinet alle beperkingen omtrent covid-19 heeft opgeheven, kan het Gilde met een gerust hart beginnen
met zijn cursussen. Het kantoor is inmiddels vanaf 19 februari geopend en in de week van 7 maart kunnen de
lessen en workshops weer starten. Bij de volgende twee cursussen zijn nog plekken beschikbaar.
Decoupage
Dit is een techniek die al in de 18 e eeuw werd toegepast om door middel van o.a.
decoupagepapier of servetten, kwast en lijm allerlei objecten te decoreren.
De afbeelding van het papier of de servet wordt door het gebruik van vernis één met het
voorwerp, waardoor het geheel een unieke uitstraling krijgt en desgewenst een waardevol
cadeau vormt. Voor de cursus van tien lessen betaalt u € 45,00. Wilt u op een creatieve
manier aan de slag, kom dan op maandag van 11.15 tot 13.15 uur naar het Burgerhoes in
Landgraaf.
Gekleed en Wel
Voor deze cursus, een van de eerste en succesvolste van ons Gilde zijn nog een paar plekken vrij. U kunt kiezen uit
de maandag- woensdag- of donderdagochtend. De lessen beginnen om 9.30 uur en duren tot 12.00 uur. Deze
lessen worden gegeven in het wijkcentrum An de Koel. In deze lessen wordt vooral aandacht besteed aan het
maken en verstellen van kleding. Aan bod komen o.a. raderen en knippen van patronen, op stof leggen en knippen,
in elkaar stikken, eigen patronen tekenen enz.
Ook hier geldt een bijdrage van 45,00 € voor de hele cursus. Wilt u meer informatie over deze cursussen en ons
andere aanbod, neem dan contact op met kantoor. Bellen kan van maandag t/m vrijdag onder kantoortijden van
9.00 tot 12.00 uur. Het nummer is 045- 569 56 80.
Inlichtingen dan wel aanmelden kan ook via de website van het Gilde: www.gildelandgraaf.nl

Goede Vrijdag met Canto Rinato

Wie het Vocaal Ensemble Canto Rinato o.l.v. Anton Kropivsek al eens hoorde zingen,
komt daar zeker voor terug! En die kans krijgt u nu.
Op Goede Vrijdag 15 april a.s. zingt Canto Rinato in de St. Jozefkerk van Waubach
passende gezangen tijdens de herdenking van het Lijden en Sterven van de Heer.
De viering begint om 19.00 uur.
Aansluitend om 20.15 uur vervolgt Canto Rinato met de uitvoering van het bekende
Requiem van Gabriel Fauré. De componist schreef over dit werk: ‘Er wordt gezegd dat
mijn Requiem niet de angst voor de dood uit. Iemand noemde het een slaapliedje voor de
dood. Maar zo zie ik de dood, als een blijde overlevering en een streven naar de
blijdschap hierboven, in plaats van een pijnvolle ervaring.’
Voor wie ook deelneemt aan de viering van 19.00 uur is de toegang uiteraard gratis.
Zie de verdere aankondigingen in onze kerken.
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Vastenactie 2022: Je land is je leven

Het thema van Vastenactie 2022 is ‘landrechten’. Dat lijkt
heel abstract of juridisch, maar het tegendeel is het geval,
zegt directeur Elianne van den Heuvel van het Missiebureau
Roermond. “Het gaat erom dat de oorspronkelijke bewoners
van een bepaald gebied niet meeprofiteren van de
opbrengst van hun eigen land.
Dat is ook voor mensen in Limburg heel herkenbaar.
Zo profiteerden mensen op het platteland in onze regio
vroeger ook lang niet allemaal van wat hun eigen land
opbracht. Hetzelfde geldt voor de Limburgse mijnstreek,
waar de winst van de steenkoolwinning maar voor een deel
naar de mijnwerkers ging. En kijk eens naar de
bruinkoolgroeves vlak over de grens in Duitsland:
het energiebedrijf maakt winst, maar de bewoners zijn hun
dorp kwijt.” Met het ondersteunen van lokale coöperaties
probeert Vastenactie kleine boeren te helpen hun eigen
grond te behouden.

Guatemala
Toch blijft het zijn gang gaan in. Hierdoor raken
Maya-gemeenschappen in het westen van Guatemala zijn
afhankelijk van de Ixquisis-rivier. Doordat het grote
energiebedrijf PDHSA hier waterkrachtcentrales wil bouwen,
wordt hun toegang tot water beperkt en er verdwijnt
kostbare landbouwgrond. Komen ze in opstand, dan volgen
er juridische stappen. Zo hangt een aantal Maya leiders op
dit moment een gevangenisstraf boven het hoofd.
Door angst te zaaien, ontmoedigt het energiebedrijf mensen
om zich tegen de bouw te verzetten.
Samen met onze lokale partner staat Vastenactie de Mayagemeenschappen bij in hun strijd tegen de
waterkrachtcentrales. We helpen ze duurzaam met water
om te gaan, leren ze wat hun rechten zijn en hoe ze die kunnen verdedigen. Zo krijgen ze de controle over hun
natuurlijke hulpbronnen terug. Op die manier staan de Maya-gemeenschappen sterker tegenover de macht van het
energiebedrijf.
Meer informatie leest u op www.vastenactie.nl
Uw gift voor de campagne ‘Je land is je leven’ kunt u deponeren in de offerblok achterin onze
parochiekerken; gebruikt u daarvoor het bekende Vastenactie-zakje dat u bij dit Kirkebledje vindt.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw steun!

Bisschoppen: ‘Vluchtelingen mogen beroep op ons doen’

Dagelijks komen er nieuwe vluchtelingen uit Oekraïne Nederland binnen. Er is een grote bereidheid om hen te
helpen. Veel vrijwilligers nemen initiatieven om hen in de plaatselijke gemeenschap te verwelkomen. Ook vanuit
parochies zijn er activiteiten om onderdak te bieden aan vluchtelingen. De Nederlandse bisschoppen zijn
dankbaar voor deze inzet en schrijven in een pastorale brief aan de parochies: ‘Vluchtelingen mogen een beroep
op ons doen.’
‘Christus laat ons zien wat broederlijke en zusterlijke liefde is en roept ons op vluchtelingen in die geest te
ontvangen. Laten we die uitdaging met vertrouwen en in geloof en gebed aangaan’, schrijven de bisschoppen. Zij
noemen het een ‘groot onrecht’ wat de vluchtelingen overkomt en zeggen dat er een zware verantwo ordelijkheid
rust op de internationale gemeenschap om de vrede en de mondiale gerechtigheid te herstellen en te handhaven.
Ook uiten zij hun ‘grote waardering voor de inzet van velen binnen en buiten onze geloofsgemeenschap,
beroepskrachten en vrijwilligers, die zich inspannen voor een menswaardige opvang van mensen in nood uit
Oekraïne.’
Persoonlijke ontmoeting
Ook herinneren de bisschoppen aan de herhaalde oproep van paus Franciscus, namelijk om de vluchtelingen
persoonlijk te ontmoeten. ‘Veel vluchtelingen komen uit een oorlogsgebied, zijn gescheiden van hun familie, en
dragen ervaringen van geweld en verschrikkingen met zich mee. Laat weten dat wij om hen geven door een
luisterend oor en onze aandacht en onze daadwerkelijke bereidheid om hen bij te staan. Zij mogen een beroep op
ons doen.’ De bisschoppen vragen om in gebed verenigd te blijven voor de vrede in Oekraïne en in heel de
wereld. ‘We bidden met u om een einde van de oorlog, dat vluchtelingen uiteindelijk weer veilig naar huis terug
kunnen keren. Denken wij hier ook aan alle soldaten die de strijd ingestuurd zijn. Moge God spoedig de ware en
blijvende vrede schenken, op voorspraak van Maria, Koningin van de vrede.’
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Het verhaal van Tarcisius

Voor Palmzondag maken
kinderen een Palmpasenstok.
In de woordzoeker vind je
de dingen die je nodig hebt
om te knutselen.

Tarcisius leefde in het jaar 257 in Rome. Hij
was ongeveer 13 jaar oud en een Christen.
Christenen werden in die tijd vervolgd door
de Romeinen. In een onderaards
gangenstelsel, de catacomben, konden
Christenen zich verbergen en ook de Heilige
Mis vieren. Zieken of gevangenen werd de H.
Hostie gebracht. Maar dat was heel
gevaarlijk en niemand durfde deze taak nog
aan behalve Tarcisius. Een kind zou niet
opvallen. Helaas liep het anders. Tarcisius
hield het zakje met H. Hosties goed vast
tegen zijn borst onder zijn kleding. Er waren
Romeinse jongeren die wilden zien wat hij
bewaakte. Maar Tarcisius beschermde het
Brood. Dat maakte de anderen zo boos dat
ze hem mishandelden. Een Romeinse
soldaat, die zelf ook stiekem Christen was,
verdreef de belagers, bracht Tarcisius naar
vrienden en de H. Hosties naar hun
bestemming. Tarcisius heeft het uiteindelijk
niet overleefd. Omdat hij zijn leven had
gegeven om het Brood te beschermen, wordt
hij als kind heilige en martelaar vereerd. Hij
is de patroonheilige van de misdienaars en
ook van de Communicantjes. Op
afbeeldingen heeft hij als teken van
overwinning vaak een palmtak in zijn
handen. De palmtak is ook een teken van
vrede zoals bij een vredesduif. Bij de intocht
van Jezus in Jeruzalem zwaaiden de mensen
met palmtakken. Ze hoopten op overwinning
van de Romeinen. Maar Jezus is de
Verlosser, omdat Hij door Zijn lijden, dood en
verrijzenis de dood heeft overwonnen. Hij wil
vergeving en verzoening onder de mensen
brengen. Want dan hebben wij echt een
vredig leven. Ook na de dood.

Oplossingen van Nr. 23: 6 beroepen: rechter, dierenarts, politieagent, tuinman, brandweerman, bouwvakker; voorwerpen van de
ridder: harnas = eikenblad, helm = walnoot schaal en eikeldopjes; zwaard = vrucht van de Esdoorn;
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Liturgische diensten Parochiecluster Ubach over Worms
Vrijdag

25 mrt

Waubach

09.00 uur

AANKONDIGING VAN DE HEER (MARIA BOODSCHAP)
echtp. Jacques en Elisabeth Verstappen-Vreuls (st); waarna uitstelling en
aanbidding van het H. Sacrament
Kruisweg

Waubach
15.00 uur
Zaterdag
26 mrt
Abdissenbosch 18.00 uur H.Mis
VIERDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD-“ZONDAG
Zondag
27 mrt
LAETARE”
jrdst. Hans Snijders en Tiny Ubben-Slaman, tevens Huub en Juul Ubben en
Rimburg
09.30 uur
overl. familie (st); jrdst. Lou Maassen;oud. Pierre en Johanna Simons-Douven;
Jan Evertsen (st); Bern Abel (st); jrdst. Werner Abel, tevens Mia Abel-Simons
(st); jrdst. Hub Dortants (st); jrdst. oud. Jozef en Bertha Houtmans-Nauts (st);
Waubach
11.00 uur overl. oud. Nico en Resi Aretz-Videc; jrdst. Wil Nillesen en wed. fam.; oud.
Ger en Greetje Wijshijer-van Ommen en Maria Wauben-Impelmans; John
Kempen verj;
Maandag
28 mrt
Waubach
19.00 uur Sjeng Portz;
Dinsdag
29 mrt
Heereveld 10.30 uur H. Mis
Presentatieviering communicantjes (thuis te volgen via streaming; alleen
18.30 uur
toegankelijk voor communicantjes en ouders)
Woensdag
30 mrt
Waubach
19.00 uur Leo en Louise Palm-Höppener;
Donderdag
31 mrt
Waubach
09.00 uur
Vrijdag
01 apr
oud. Martin en Maria Dortants-Jungen, dochter Mia, schoonzoon Zef (st);
Waubach
09.00 uur
waarna uitstelling en aanbidding van het H. Sacrament
Waubach
15.00 uur Kruisweg
Zaterdag
02 apr
H. FRANCISCUS VAN PAOLA, KLUIZENAAR
Abdissenbosch 18.00 uur geen avondmis !!
Waubach
19.00 uur H. VORMSEL leerlingen van basisscholen De Speurneus & An d’r Put
Zondag
03 apr
VIJFDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD
Rimburg
09.30 uur Jos Samulski verj; (Kinderwoorddienst)
Waubach
11.00 uur Louise Palm-Höppener (st) (Kinderwoorddienst);
Maandag
04 apr
H. ISODORUS, BISSCHOP EN KERKLERAAR
Waubach
19.00 uur Sjaak Dejalle en dochter Ria Römkens-Dejalle;
Dinsdag
05 apr
H. VINCENTIUS FERRER, PRIESTER Heereveld 10.30 uur H. Mis
Presentatieviering communicantjes (thuis te volgen via streaming; alleen
18.30 uur
toegankelijk voor communicantjes en ouders)
Woensdag
06 apr
Waubach
19.00 uur Leo en Louise Palm-Höppener;
Donderdag
07 apr
H. JOHANNES BAPTISTA DE LA SALLE, PRIESTER
Waubach
09.00 uur
Vrijdag
08 apr
Waubach
09.00 uur waarna uitstelling en aanbidding van het H. Sacrament
Waubach
15.00 uur Kruisweg
Zaterdag
09 apr
Ted Pauli; Zef en Mia Vaessen-Kusters (st); Wiel Vaessen (st); jrdst. Lei en
Mia Velraeds-Dohmen en overl. fam (st); fam. Benders-Hanssen (st); vr.
Abdissenbosch 18.00 uur
overledenen (st);
11
11

Zondag
Rimburg

10 apr
09.30 uur

Waubach

11.00 uur

Maandag
Waubach
Dinsdag
Woensdag

11 apr
19.00 uur
12 apr
13 apr

PALM-OF PASSIEZONDAG
1ste jrdst. Marietje Kallen-Robroek; Frits Wassen en fam.; (Kinderwoorddienst)
zeswekendienst Mia Ploumen-Notermans; jrdst. oud. Sjeng en Fientje
Heidendael-Benau, tevens zoon Mathieu en dochters Truus en José (st); 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); overl. oud. Plum-Heinen en dochter
Mia (st); Sjaak Dejalle en dochter Ria Römkens-Dejalle; Mien en Fien
Goossens-Putmans, tevens uit dankbaarheid vr. een spoedig herstel;
(Kinderwoorddienst)

oud. Martin en Maria Dautzenberg-Wick en Sjef Dautzenberg en overl. oud;
Heereveld 10.30 uur H. Mis
19.00 uur Chrismamis te Roermond; avondmis in Waubach vervalt !!
WITTE DONDERDAG-INSTELLING H. EUCHARISTIE &
Donderdag
14 apr
PRIESTERSCHAP EN VAN HET GEBOD VAN DE NAASTENLIEFDE
Waubach
19.00 uur wed. oud. Franken-Swelsen;
GOEDE VRIJDAG-LIJDEN EN STERVEN VAN DE HEERVrijdag
15 apr
VASTENDAG
Lindegracht !! 14.00 uur Kruisweg door het veld
Waubach
15.00 uur Kruisweg
Passieverhaal, Kruishulde en Communie aansluitend Passieconcert door
Waubach
19.00 uur
Canto Rinato, Requiem, Gabriel Fauré
Zaterdag
16 apr
PAASZATERDAG-STILLE ZATERDAG
Paaswake zeswekendienst Frans Nievelstein; Mathieu Nievelstein en Lucia
Waubach
21.00 uur
Peters, tevens dochter Maria (st);
Zondag
17 apr
HOOGFEEST VAN PASEN-VERRIJZENIS VAN DE HEER
Zangvereniging Eendracht oud. Pierre en Johanna Simons-Douven en oud.
Rimburg
09.30 uur Douven-Wetzels; Jan en Maria Janssen-Douven en Fransje Janssen; Piet
Gerards; oud. Huntjens-Mohr en Lenie Huntjens; (Kinderwoorddienst)
Abdissenbosch 11.00 uur oud. Ger en Greetje Wijshijer-van Ommen en Maria Wauben-Impelmans;
Maandag
18 apr
TWEEDE PAASDAG
Heereveld
09:30 uur H. Mis
zeswekendienst Frans Simons; oud. Herzig-Dörner; echtp. Jacques en
Waubach
11.00 uur Elisabeth Verstappen-Vreuls (st); oud. Eijgelshoven-Korfage (trouwdag) (st);
oud. Wiel en Fien Senden-Reinartz; (Kinderwoorddienst)

Op onze site rk-ubachoverworms.nl
of:

Het volgend

Kirkebledje

verschijnt op 15 april en wel voor de periode tot 20 mei.

Misintenties s.v.p. inleveren tot uiterlijk woensdag 6 april. liefst middels een briefje
in de brievenbus van de pastorie (Kerkberg 7) of achter in de kerk van Rimburg .
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