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  ’t Kirkebledje 

Onttrekking aan de eredienst  
kerk Lauradorp 

Op korte termijn worden de laatste stappen gezet in de overdracht van de 
parochiekerk van de HH. Theresia en Don Bosco (Lauradorp). Daarmee komt een 
afronding aan een uitvoerig proces in de zoektocht naar een zinvolle 
herbestemming. 
Binnenkort zal door de bisschop van Roermond het decreet tot onttrekking aan de 
eredienst worden uitgevaardigd. De tekst daarvan en de nodige informatie 
eromheen kunt u t.z.t. lezen op de website van ons parochiecluster  
www.rk-ubachoverworms.nl  
Opnieuw nemen we afscheid van een prachtig kerkgebouw – net als in 
Abdissenbosch enkele maanden geleden – waaraan veel parochianen heel dierbare 
herinneringen hebben uit de alledaagse en ook heel bijzondere momenten van hun 
leven. We zij blij dat ook voor deze kerk een passende herbestemming is gevonden, 
zodat het gebouw ook in de toekomst kan blijven bestaan. 
 

Kerkbestuur: wisseling van de wacht 
Binnenkort loopt de zittingstermijn van twee kerkbestuursleden ten einde. 
We gaan afscheid nemen van Heidi Konsten-de Meijer en van Dimitri Quaden. 
Heidi was niet alleen vice-voorzitter, maar heeft ook tal van pastorale initiatieven 
gecoördineerd. Een highlight was de Kribkestocht op Tweede Kerstdag 2020, 
waardoor we ondanks de strenge lockdown met lege kerkgebouwen toch een 
gezamenlijke kerstsfeer op straat konden vieren. 
Dimitri is  naast zijn taak als secretaris bijzonder verantwoordelijk geweest voor 
onze parochiële begraafplaatsen. Naast het dagelijks beheer betekende dat vooral 
een prachtige verfraaiing van de begraafplaats in Abdissenbosch met Bernadette-
idylle. 
We zijn beiden bijzonder dankbaar voor hun grote inzet. Gelukkig blijven Heidi en 
Dimitri actief als vrijwilligers in ons parochiecluster. 
Ze worden opgevolgd door twee parochianen die eveneens al het nodige 
vrijwilligerswerk doen: Marleen Waldus-Haan en Kim Hermans-Ramaekers.  
Marleen is actief als collectant en als lid van het koor Gioia, terwijl Kim in de 
kerkhofcommissie en als begeleider van het jeugdwerk al een goede bekende is.  
We heten hen van harte welkom en zijn heel blij met hun bereidheid om ons bestuur 
te versterken. 

kledingactie Oekraïne: hartelijk dank! 
Onder het motto Limburg helpt Oekraïne zijn de laatste weken talloze kerken, 
scholen en andere instanties aan de slag gegaan om warme kleding, dekens, 
houdbaar voedsel en nog veel meer in te zamelen. Ook ons parochiecluster deed 
mee, en dat hebben we geweten. Afgelopen vrijdag 10 maart was het actiedag in de 
St. Jozefkerk in Waubach. 
In de ochtend was het de beurt aan basisschool de Wegwijzer, die schoolbreed in 
actie is gekomen. In de middag volgde een grote groep parochianen en leden van 
Liesse van binnen en buiten ons cluster. 
Daarnaast droegen twee ondernemers uit Waubach bij: supermarkt Plus Wetzels 
leverde maar liefst tien boordevolle pakketten (ja, die van de zegeltjes) en Expert 
Landgraaf leverde een flink aantal fonkelnieuwe zaklampen (LED) en batterijladers.  
Al met al maakte de stapel goederen de ingang van de kerk bijna onbegaanbaar, 
maar gelukkig werd alles goed vervoerd door vrijwilligers van de Stichting Sociaal-
Medische Hulpverlening aan Oost-Europa. 
Hebt u de boot gemist? Ook uw financiële bijdrage voor vervoer is alsnog 
welkom op rekeningnummer NL13RABO0116508655 ten name van de 
stichting SMHO, Valkenburg. 
 
Heel veel dank aan iedereen die bijdroeg! 

H. Bernadette 
       Abdissenbosch 
H. Joseph 
       Waubach-Groenstraat 
H. Drievuldigheid 
       Rimburg 
H. Theresia & Don Bosco 
       Lauradorp 
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  ’t Kirkebledje 
            Graag bezorgd 
Al jarenlang wordt het Kirkeblèdje pro Deo bij u 
bezorgd door een grote groep enthousiaste 
vrijwillig(st)ers uit ons parochiecluster. 
Bezorgd zijn we echter ook in een andere betekenis: de kosten en baten staan niet 
meer in verhouding tot elkaar.In een bijeenkomst met de bezorgers hebben we als 
kerkbestuur vorige week onze toekomstplannen aan hen voorgelegd, waarop zij ons 
een aantal waardevolle suggesties meegaven. Daardoor beginnen de plannen 
concreter te worden. Gaat u ervan uit dat hierna nog zo’n twee edities in de huidige 
vorm zullen verschijnen. 
 
Daarna gaan we over naar een 
meeneem-editie, die niet meer 
huis aan huis wordt verspreid.  
U kunt dan het parochieblad 
meenemen vanuit onze 
parochiekerken (en vanaf enkele 
andere plekken die we momenteel 
bespreken). Parochianen die 
moeilijk van huis kunnen, en 
daardoor van parochienieuws 
verstoken zouden blijven, kunnen 
ook de toekomstige edities online 
blijven lezen via onze website, of 
ook (per vandaag) zich melden bij 
het parochiekantoor met het 
verzoek om bezorging in de 
toekomst. In de volgende editie 
gaan we verder in op onze 
plannen. 
 

Sint Jozefnoveen 2023 
 
 Za.  11 mrt 19.00 Vocaal Ensemble Frizzante 
 Zo.  12 mrt 11.00 GK Don Bosco 
 Ma.  13 mrt 19.00 Seniorenorkest Landgraaf 
 Di. 14 mrt 19.00 Kon .Fanfare Eendracht 
 Wo. 15 mrt 19.00 Samenzang 
 Do.  16 mrt 19.00 Fanfare St.Elisabeth 
 Vr.  17 mrt 19.00 Gospelkoor Gioia 
 Za.  18 mrt 19.00 Samenzang 
 Zo. 19 mrt 11.00 Mannenkoor St. Joseph 
 
 
Kruisweg in de vastenperiode: 
Elke vrijdag om 15.00 uur in de kerk te Waubach 
 

Vastenactie 2023 
Als parochiecluster nemen we deel aan het Vastenactie-project van de dekenaten 
Kerkrade en Heerlen, aangedragen door de (uit Eygelshoven afkomstige) pauselijk 
nuntius in Zuid-Soedan, mgr. Bert van Megen. 
 
In onze kerken zullen we hieraan tijdens de hele Veertigdagentijd aandacht 
besteden. Verdere informatie vindt u ook op onze website. 
Alvast dank voor uw meebidden en meehelpen!  

H. Bernadette 
       Abdissenbosch 
H. Joseph 
       Waubach-Groenstraat 
H. Drievuldigheid 
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H. Theresia & Don Bosco 
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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. 

Het reinigen van uw stoffen 
en leren meubels. Of alle 
andere meubelwerkzaam-
heden. 

www.meubelpiet.nl
T 06 8294 4793
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    CURSUS VEILIG op WEG 
Na een noodgedwongen stop van twee jaar, organiseert Service Gilde 
Landgraaf weer het unieke project Veilig op Weg voor senioren die zo 
lang mogelijk op veilige wijze hun auto willen blijven besturen.  
Op actuele TV - programma's wordt sterk aanbevolen de kennis van 
verkeersregels op te frissen en rijvaardigheid te laten testen. Het Gilde 
biedt u deze beproefde gelegenheid.  
In drie dagdelen komen o.a. de volgende punten aan de orde: 
 
• opfrissen van de kennis van verkeersregels 
• veiligheidsaspecten 
• omgaan met agressiviteit     
• gezondheidsaspecten 
• testen van gehoor en gezichtsvermogen 
 
Medewerking wordt verleend door o.a. de verkeerspolitie, Veilig Verkeer 
Nederland, een arts en een verpleegkundige. 
De cursus wordt gegeven op 3 donderdagochtenden van 9.30 tot 
ongeveer 12.30 uur  
De data zijn: 23 maart, 30 maart en 6 april 2023..  
De eigen bijdrage in de kosten bedraagt slechts € 15.- 
Locatie: Wijkcentrum An de Koel, Strijthagerweg 2 Eikske, 6372 
AC Landgraaf. 
Aanmelden voor dit project kan via de website www.gildelandgraaf.nl 
zie contact, op het kantoor van het Gilde Landgraaf in het Burgerhoes, 
Sweelinckplein 1 of per telefoon 045 569 56 80. Per email kan ook: 
gildelandgraaf@gmail.com  
 

Chrismamis in kathedraal 
Er is in elk bisdom één viering die maar één keer per jaar en op één 
centrale plaats wordt gehouden. Dat is de zogeheten chrismamis.  
Tijdens deze viering wijdt de bisschop of de hulpbisschop de heilige oliën 
die in de loop van het jaar in parochies worden gebruikt voor doopsels, 
vormsels of het sacrament van de zieken. 
 
De chrismamis wordt elk jaar in de Goede Week gehouden. In ons 
bisdom is het gebruik om dit op woensdagavond te doen, op de 
vooravond van Witte Donderdag. De mis is ’s avonds, zodat 
vertegenwoordigers van alle parochies uit het bisdom kunnen 
deelnemen om de gewijde oliën mee naar hun parochie te nemen.  
Het is ook gebruik dat aan de chrismamis een groot aantal priesters 
deelneemt. Het is een moment waarop het hele bisdom zich als het 
ware rond de bisschop verzamelt.  
 
De priesters hernieuwen in deze viering ook hun wijdingsbelofte. 
De chrismamis is elk jaar een heel sfeervolle plechtigheid. De viering vindt 
dit jaar plaats op woensdag 5 april om 19.00 uur in de Sint-
Christoffelkathedraal aan de Markt in Roermond. Iedereen is welkom. 
 

Gaan trouwen 
 
 
 
 
Op 26 april a.s. gaan Ralph 
Ritsma en Joyce Sengers 
uit onze parochie trouwen in 
de kerk van de H. Johannes 
Evangelist te Hoensbroek. 
 
We wensen hen een goede 
voorbereiding toe, een 
stralende trouwdag en een 
gezegende toekomst samen. 
 
 

PPaarroocchhiiee  ––  aaggeennddaa  
Overzicht reguliere H. Missen: 
     
Zondag 09.30 u. Rimburg /  
11.00 u. Waubach 
Maandag 19.00 u. Waubach 
Dinsdag 10.30 u. Heereveld  
Woensdag 19.00 u. Waubach 
Donderdag 09.00 u. Waubach 
Vrijdag 09.00 uur Waubach 
  
 
Planning Goede Week en Pasen 
 
Elke vrijdag in de Vastentijd: om 
15.00 uur Kruisweg 
 
06-04 Witte Donderdag 19.00 uur 
Waubach 
 
07-04 Kruisweg Rimburg 14.00 uur 
Lindegracht 
 
07-04 Kruisweg 15.00 uur kerk Waubach 
 
07-04 Goede Vrijdag 19.00 uur Waubach 
 
08-04 Paaswake 21.00 uur Waubach 
 
09-04 Pasen Rimburg 09.30 uur en 
Waubach 11.00 uur 
 
10-04 2e Paasdag 09.30 uur Heereveld 
en 11.00 uur Waubach 
 
Eerste H. Communie 2023 
• do 18 mei 09.30 uur Bs. de Wegwijzer 
• zo 21 mei 09.30 uur Bs. de Speurneus 
• zo 04 juni 09.30 uur Bs. An d’r Put 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een welgemeend proficiat aan alle 
vormelingen uit ons parochiecluster! 
Op 3 maart vond de vormselviering 
plaats van bs. An d’r Put en de 
Speurneus  (vormheer Vicaris-Generaal 
Quaedvlieg)  
Op 4 maart werden de vormelingen van 
bs. de Wegwijzer gevormd (vormheer 
Deken Nevelstein) 
 

Foto’s pag. 8:  dhr. Jan Douven 
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Vastelaovend is feestvieren aan vooravond Vasten 
Vastelaovend is een begrip in Limburg. Onlangs brak het in alle hevigheid los. 
Een paar dagen plezier en vrolijkheid. Dat is prima. Maar het is ook goed om 
je te realiseren dat Vasteloavend eigenlijk ‘Vastenavond’ heet: vooravond van 
de Vasten.  
 
In de katholieke traditie is het een goed gebruik om regelmatig feest te vieren. 
Maar het is óók een goed gebruik om voorafgaand aan een groot feest een tijd 
van soberheid in acht te nemen. Vóór Kerstmis is dat de Advent en vóór Pasen 
is dat een tijd van veertig dagen vasten.  
 
Die Vasten of Veertigdagentijd begint op Aswoensdag. Gelovigen worden 
opgeroepen om vanaf die dag een paar weken soberder te leven. Waar het 
tegenwoordig heel erg hip is om vooral om gezondheidsredenen een aantal 
weken af te zien van alcohol, vlees of allerlei zoetigheid, kan het ook geen 
kwaad om die tijd te gebruiken om eens goed over het leven na te denken en 
tot bezinning te komen.  
 
De betekenis van het woord carnaval komt zeer waarschijnlijk van het Latijnse 
‘carne levare’, wat ‘verwijderen van vlees’ betekent. Vertaald naar onze tijd is 
vasten vooral een paar weken afzien van luxe en overdaad om te ontdekken 
dat het best iets minder kan en om een ander ook iets te gunnen. Vandaar dat 
kerken in deze periode ook de Vastenactie houden. Gelovigen sparen iets uit 
hun eigen mond of beurs om het aan een ander te geven die (veel) minder 
heeft.  
De Vasten is tevens een voorbereiding op het lijdensverhaal van Christus, dat 
in de Goede week herdacht wordt en dat uitmondt in de viering van zijn 
verrijzenis met Pasen. De zes weken daarvoor kunnen best een opgave zijn.  
Daarom vieren katholieken aan de vooravond daarvan nog even drie dagen  
uitbundig feest: Vastenavond of Vastelaovend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Voor iedereen een 
passend afscheid.

Mona Slob en Guido Waltmans

85x130 Adv Monuta Lindeman.indd   1 16-10-19   12:124
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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 
14-02: Annie Vaessen-Portz (92 jaar)   
17-02: Mia Hoenselaars-Steens (86 jaar)  
19-02: Joep Kuijpers (77 jaar)  
23-02: Ger Mulders (68 jaar)   
28-02: Anneke Hageman (70 jaar)   
06-03: Ody Spierts-Vroemen (89 jaar)  
06-03: Fienie Hanssen-Willems (95 jaar)  
 
Sterkte aan de betreffende families! 
 

Gedoopt 
05-03: Ivy Oerlemans 
 
Dat alle recent gedoopte kinderen opgroeien tot goede 
mensen en gelovige christenen. Dat zij van God en hun 
medemensen gaan houden, met heel hun hart. 
 

 
 

H. Doopsel in onze kerken 
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. 

Voorjaarsconcert Fanfare Victoria 
Rimburg 

Op zondag 26 maart 2023 zal onze fanfare Victoria 
aan een groot aantal jubilarissen een mooie 
muzikale ruiker brengen.  
 
Na 3 jaar corona kan de fanfare eindelijk 
ruimschoots aandacht schenken aan de jubilerende 
muzikanten die stuk voor stuk van grote waarde 
voor onze vereniging zijn.  
 
De volgende leden vieren deze ochtend hun 
jubileum: 
 
Leo Hanssen, 75 jaar lid 
Jan Schurer, 65 jaar lid 
Ulli Klein, 50 jaar lid en 65 jaar muzikant 
Hub Nickel, 50 jaar lid 
Frans Schurer, 50 jaar lid 
Gunther Simon, 50 jaar muzikant 
Jos Bex, 50 jaar muzikant 
Jeffrey Demas, 40 jaar lid 
Roger Schurer, 40 jaar lid 
Alexandra Schroder-Peters, 40 jaar lid 
Leon Paulssen, 40 jaar lid 
Henry Rutten, 25 jaar muzikant 
Paul Bex 12,5 jaar lid 
Peter Bex, 12,5 jaar lid 
Vera Dirks 12,5 jaar lid 
 
Om 11.00 uur zal de fanfare een mooi afwisselend 
programma ten gehore brengen in 
gemeenschapshuis d’r Eck te Rimburg. Hierbij is ook 
ruimte voor een hapje en een drankje. 
Er wordt geen entree geheven; een vrije gave wordt 
op prijs gesteld. 
 
Wij nodigen u allen van harte uit om op deze 
feestelijke morgen aanwezig te zijn. 
 
Muzikale groet, 
Fanfare Victoria, Rimburg 
 

 
 

 Steun de Paredisstichting 
 
Priesters zijn belangrijk voor de katholieke Kerk. 
Daarom is het ook van belang dat ze een goede 
opleiding krijgen. Het bisdom Roermond beschikt 
met het grootseminarie Rolduc over een uitstekend 
vormingsinstituut voor priesters en diakens. Maar 
zo’n opleiding kost veel geld. Daarvoor zorgt de 
Paredisstichting. Dankzij de giften en erfenissen van 
veel gelovigen kunnen er goede nieuwe priesters 
worden gevormd. Doet u mee? Steun de 
Paredisstichting. Maak uw bijdrage over op 
rekeningnummer NL77 INGB 0002 8183 27 ten 
name van Paredis Stichting.  
 
Wilt u nadenken over de mogelijkheid om de 
Paredisstichting op te nemen in uw testament? 
Neem dan eens vrijblijvend contact op met het 
bestuur via telefoonnummer 06-53841867 of stuur 
een e-mail naar info@paredis.nl. 

 
 

HIER ADVERTENTIE FYSIO van 
PAMELEN PLAATSEN
BLAUWE AFBEELDING KAN
VERWIJDERD WORDEN (indien nodig)
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                               + Huispaaskaarsen 2023 +                 
Bestellingen t/m 19 maart zijn vóór Pasen in huis. 
 
 

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

In de digitale versie van het parochieblad op  
onze website vindt u de kleuren van de versierselen.  
 
U kunt uw bestelling doorgeven aan de medewerkers 
van het parochiekantoor. Telefonisch of per mail 
bereikbaar: 
045-5312378 / info@rk-ubachoverworms.nl 
U bent ook welkom op kantoor op: dinsdag, woensdag 
of vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur. 
 
De paaskaars is een kaars die in de paasnacht voor het 
eerst wordt ontstoken. Het symboliseert in 
de katholieke en in de protestantse liturgie het licht van 
de verrezen Christus. 
Het is een grote kaars, versierd met het kruis, 
de Griekse letters alfa en omega en het jaartal. 
 
De paaskaars brandt verder in alle vieringen van de 
paastijd tot en met Pinksteren. Na het Pinksterfeest 
wordt de paaskaars op waardige wijze bewaard in de doopkapel bij de doopvont. Hieraan worden bij een doopsel de 
doopkaarsen ontstoken. Ook bij een Vormsel ontsteekt men de paaskaars omdat hieraan de vormselkaarsen worden 
ontstoken. Bij een uitvaart wordt de paaskaars bij de lijkbaar geplaatst als teken dat men het Pasen viert van de 
overledenen. De paaskaars brandt ook op Allerzielen (2 november) omdat dan de vieringen zijn gelijk bij een 
uitvaart. 
 

                STEUN HET JEUGDWERK IN ONS PAROCHIECLUSTER    
KOOP EEN ST. JOZEF-KAARS  
VOOR € 4,00 PER STUK 
EN STEUN DAARMEE  
HET JEUGDWERK IN ONS 
PAROCHIECLUSTER 
 
Tijdens de Jozefnoveen  
(van zaterdag 11 maart tot en met 
zondag 19 maart) worden er in de  
H. Jozefkerk in Waubach St. Jozef-
kaarsen in een glaasje met 
bovenstaande afbeelding te koop 
aangeboden voor € 4,00 per stuk.  
De opbrengst van de kaarsenverkoop 
komt volledig ten goede aan het 
jeugdwerk binnen ons Parochiecluster.  
Denk hierbij bijvoorbeeld aan de organisatie van het knutselen van Adventskransen en Palmpasenstokken, maar 
ook aan activiteiten voor de misdienaars of de organisatie van de Kribkeswandeling. 
 
De afbeelding die op de kaars is aangebracht, is naar een ontwerp van onze lokale creatieve kunstenares Sabine 
Müller. Het idee achter de afbeelding is de volgende: 

• Jozef wordt weergegeven als een jonge, sterke man die zijn ambacht doorgeeft aan het kind. 
• Jozef kijkt met liefde naar het kind. 
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7

Vastenbrief bisschop Harrie Smeets 2023 
    
Broeders en zusters in Christus,  

Halverwege de 19e eeuw schreef de Engelse auteur Charles 
Dickens het verhaal van twee steden. Dat verhaal begint met 
de prachtige zin: ‘It was the best of times. It was the worst of 
times’. Het was de beste en het was de slechtste van alle 
tijden. Nu is de situatie niet veel anders. 

In het evangelie van de eerste zondag van de Veertigdagentijd 
horen we hoe Jezus door de Geest naar de woestijn wordt 
gebracht. Dat is de plek waar leven en dood  
met elkaar strijden. Wie in Israël komt, kan de kale 
steenachtige woestijn ervaren, waarin zon en wind hun kracht 
laten gelden. Het is de plek waar het leven zijn 
vanzelfsprekende aangenaamheid verliest, zich verbergt. Daar 
wordt ‘The best of times’ tot ‘the worst of times’. 
  
Jezus gaat die woestijn in en maakt daar een moeilijke tijd 
door. Bij het laatste avondmaal zal hij zijn leerlingen laten 
weten hoe hij ernaar verlangd heeft om het Paasmaal met hen 
te gebruiken. Maar hier in de woestijn krijgt hij na veertig 
dagen honger. Op het moment waarop hij zich zwak voelt, treft hij zijn tegenspeler. De duivel komt hem 
verzoeken. De evangelist Mattheüs, van wie wij in dit evangelie het verleidingenverhaal horen, beschrijft de drie 
verzoekingen, de drie bekoringen, die Jezus te verduren krijgt.  

De duivel daagt hem uit om een steen in brood te veranderen. Ook brengt hij hem boven op de tempelpoort en 
zegt dat Jezus gerust van de poort kan springen. God zal immers zijn engelen wel sturen om Jezus te 
beschermen, zodat hij zijn voet niet zal stoten aan een steen. Als hij gekruisigd wordt, horen we de 
Schriftgeleerden echter roepen: ‘Anderen heeft Hij gered, maar zichzelf redden kan Hij niet.’   

Tot slot brengt de duivel Jezus op de plek, vanwaar hij hem het koningschap over alle koninkrijken van de wereld 
aanbiedt. Over dat koningschap zal Jezus later tegen Pilatus zeggen: “Ja, koning ben ik, maar niet van deze 
wereld.” Het lijkt erop dat de woestijn de beste der tijden tot de slechtste der tijden maakt. Honger, overmoed of 
letterlijk hoogmoed: vanaf een hoge berg neerkijkend op de wereld en haar mensen.   

De verleidingen die Jezus ondergaat, zijn van een andere orde dan de eenvoudige verleidingen die wij meestal 
voorgeschoteld krijgen in deze vastentijd. Deze verleidingen in de woestijn zijn voor Jezus een oefening voor het 
leven dat vóór hem ligt. Sterker nog, het is een oefening voor het sterven dat vóór hem ligt en waarvan 
gaandeweg de onontkoombaarheid zal blijken. Waar het in het verhaal van de bekoringen om gaat, is het 
mysterie dat ook Jezus menselijke verleidingen heeft ondervonden. Hij werd verleid om zijn eigen God te zijn, om 
de Schriften naar zijn hand te zetten en zijn eigen spoor te trekken.  

Anders gezegd: Jezus kreeg de verleiding voorgelegd om de band met de Vader los te laten en zijn macht 
uitsluitend te gebruiken voor zijn eigen verlangens en behoeften. Het lijkt op onze tijd. Ook wij worden steeds 
uitgedaagd om voor de gemakkelijkste, de beste, tijd te kiezen. Maar als wij daarbij God vergeten en van hem 
losraken, kiezen we misschien wel net voor de slechtste tijd. Jezus bezweek niet voor de verleidingen, maar koos 
de weg die de Vader voor hem had uitgezet. Ondanks al het lijden dat hem te wachten stond, was dat de beste 
keuze die hij kon maken. De komende weken gaan we op weg naar Pasen.  
Ook al moeten wij door een woestijn heen: ‘It is the best of times’. 

Roermond, februari 2023 

+ Harrie Smeets, 
bisschop van Roermond 

Kirkebledje voortaan in andere vorm 
Deze editie van ’t Kirkebledje is de voorlaatste in de huidige vorm. 
Over vier weken verschijnen we nog eenmaal in deze opzet. Daarna gaan we verder in een compactere uitgave, 
maar vooral ook in een veel lagere oplage.  
 
Het parochieblad zal vanaf dan niet langer huis aan huis worden verspreid, maar u kunt een exemplaar afhalen in 
de kerken van Waubach en Rimburg en op nog enkele afhaalpunten die we binnenkort bekend maken. Uiteraard 
verschijnt ook iedere editie online op onze website. 
 
Tegenover deze vermindering staat dan weer dat we in de toekomst wel vaker gaan verschijnen, namelijk 
tweewekelijks, en daardoor een stuk actueler kunnen zijn. 
We kijken terug op een waardevolle tijd waarin het parochieblad een belangrijk stuk geloofsverkondiging betekende. 
Datzelfde blijft, maar dan aangepast aan de huidige tijd. En uiteraard aangepast aan een voor onze tijd verantwoord 
kostenplaatje (zoals u zelf zeker ook al had begrepen) 
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             Liturgische diensten Parochiecluster Ubach over Worms 
 
Vrijdag 17 mrt H. PATRICIUS, BISSCHOP-H. GERTRUDIS VAN NIJVEL, MAAGD
Waubach 15.00 uur Kruisweg

Waubach 19.00 uur Koor Gioia overl. oud. Plum-Heinen en dochter Mia (st); oud. Bernhard en Fina 
Goebert-Scholle (st);

Zaterdag 18 mrt H. CYRILLUS VAN JERUZALEM, BISSCHOP EN KERKLERAAR
Waubach 19.00 uur

Zondag 19 mrt
HOOGFEEST H. JOZEF, BRUIDEGOM VAN DE H. MAAGD MARIA
Sluiting Jozefnoveen VIERDE ZONDAG VEERTIGDAGENTIJD-ZONDAG 
LAETARE

Rimburg 09.30 uur

Waubach 11.00 uur
Landgraafs Mannenkoor St. Joseph Jo Meessen (st); zieke en overl. leden van 
Landgraafs Mannenkoor St. Joseph; Sjef Speck; overl. oud. Herzig-Dörner; 
(kinderwoorddienst)

Maandag 20 mrt Waubach 19.00 uur
Dinsdag 21 mrt Heereveld 10.30 uur H. Mis
Woensdag 22 mrt
Waubach 19.00 uur fam. Benders-Hanssen (st); jrdst. Mia Hamers-Dortants, tevens Zef Hamers; 
Donderdag 23 mrt H. TURIBIUS DE MOGROVEJO, BISSCHOP
Waubach 09.00 uur
Vrijdag 24 mrt
Waubach 09.00 uur waarna uitstelling en aanbidding van het H. Sacrament
Waubach 15.00 uur Kruisweg
Zaterdag 25 mrt AANKONDIGING VAN DE HEER-MARIA BOODSCHAP
Waubach 09.30 uur een intentie uit dankbaarheid
Zondag 26 mrt VIJFDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD
Rimburg 09.30 uur

Waubach 11.00 uur
Jan Evertsen (st); Bern Abel (st); jrdst. Werner Abel, tevens Mia Abel-Simons (st); 
oud. Jeurissen-Bidlot; jrdst. Hub Dortants (st); jrdst. oud. Jozef en Bertha 
Houtmans-Nauts (st); oud. Nico en Resi Aretz-Videc;

Maandag 27 mrt
Waubach 19.00 uur Waarna Boeteviering
Dinsdag 28 mrt Heereveld 10.30 uur H. Mis
Woensdag 29 mrt Waubach 19.00 uur
Donderdag 30 mrt Waubach 09.00 uur
Vrijdag 31 mrt
Waubach 09.00 uur waarna uitstelling en aanbidding van het H. Sacrament
Waubach 15.00 uur Kruisweg
Zondag 02 apr PALM- OF PASSIEZONDAG
Rimburg 09.30 uur

Waubach 11.15 uur

zeswekendienst Mia Hoenselaars-Steens; zeswekendienst Joep Kuijpers; Wiel 
Vaessen (st); Louise Palm-Höppener (st); vr. overledenen (st); jrdst. oud. Sjeng en 
Fientje Heidendael-Benau, tevens zoon Mathieu en dochters Truus en José (st); Lei 
en Annie Knoben-Neelis; (kinderwoorddienst)

Waubach H. Doopsel Loan Luja; H. Doopsel Nola Pauli; H. Doopsel Jenoah Daal;  
Maandag 03 apr

Waubach 19.00 uur
zeswekendienst Annie Vaessen-Portz; Sjaak Dejalle en dochter Ria Römkens-
Dejalle;  Martin en Maria Dautzenberg–Wick en Sjef Dautzenberg en overl. 
ouders;

Dinsdag 04 apr Heereveld 10.30 uur H. Mis
Woensdag 05 apr 19.00 uur Chrismamis te Roermond; avondmis in Waubach vervalt!
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Donderdag 06 apr WITTE DONDERDAG-INSTELLING H. EUCHARISTIE & 
PRIESTERSCHAP EN VAN HET GEBOD VAN DE NAASTENLIEFDE

Waubach 19.00 uur Samenzang oud. Martin en Maria Dortants-Jungen, dochter Mia, schoonzoon Zef 
(st);

Vrijdag 07 apr GOEDE VRIJDAG-LIJDEN EN STERVEN VAN DE HEER VERPLICHTE
VASTENDAG

Waubach 15.00 uur Kruisweg
Waubach 19.00 uur Passieverhaal, Kruishulde en Communie
Zaterdag 08 april PAASZATERDAG-STILLE ZATERDAG

Waubach 21.00 uur Gemengd Koor Don Bosco Mathieu Nievelstein en Lucia Peters, tevens dochter 
Maria (st);

Zondag 09 apr HOOGFEEST VAN PASEN-VERRIJZENIS VAN DE HEER

Rimburg 09.30 uur

Zangver. Eendracht zeswekendienst Ody Spierts-Vroemen; jrdst. Alphons en 
Marietje Kallen-Roebroek, tevens Joseph Kallen (st); oud. Huntjens-Mohr en 
Lenie Huntjens; Pierre en Johanna Simons-Douven en oud. Douven-Wetzels; Jan 
Janssen en Maria Janssen-Douven en Fransje Janssen;

Waubach 11.00 uur
Samenzang oud. Wiel en Lieske Pelzer-Bronneberg (verjaardag) (st); jrdst.
Mientje Spiertz-Kleijnen, tevens Hein Spiertz (st); Chris en Marga Kölgens-
Quaedvlieg en overl. ouders (st); Heinz Ubachs; (kinderwoorddienst)

Maandag 10 apr TWEEDE PAASDAG
Heereveld 09.30 uur Trombonekwartet 4bones4fun

Waubach 11.00 uur Koor Gioia zeswekendienst Anneke-Hageman; overl. oud. Plum-Heinen en 
dochter Mia (st); Sjaak Dejalle en dochter Ria Römkens-Dejalle; 

Woensdag 12 apr Waubach 19.00 uur
Donderdag 13 apr Waubach 09.00 uur: Jozef Scholle
Vrijdag 14 apr

Waubach 09.00 uur Mien en Fien Goossens-Putmans, tevens uit dankbaarheid en een goede afloop; 
waarna uitstelling en aanbidding van het H. Sacrament

Zondag 16 apr BELOKEN PASEN-ZONDAG VAN DE GODDELIJKE 
BARMHARTIGHEID

Rimburg 09.30 uur jrdst. Hans Snijders en Tiny Ubben-Slaman, tevens Huub en Juul Ubben en overl. 
familieleden (st);

Waubach 11.00 uur

Zangver. Vriendenkring St. Rochus zeswekendienst Fienie Hanssen-Willems; 
1ste jrdst. Leo Franssen; 1ste jrdst. Jakob Gottschalk; Anni Gottschalk-Stevens en 
fam. Hellebrandt; overl. echtp. Schnitzeler-Meens en overl. fam. Dortants-Meens 
(st); jrdst. oud. Pierre en Fien Dassen-Geenen (st); oud. Eijgelshoven-Korfage 
(trouwdag) (st); Wim Hanssen verj; jrdst. oud. Wiel en Miny van de Wardt-Aust; 
overl. oud. Herzig-Dörner; oud. Loo-Schnackers, schoonzoon Bert en 
kleinkinderen Janine, Jolande en Bert; (kinderwoorddienst)

Maandag 17 apr Waubach 19.00 uur
Dinsdag 18 apr Heereveld 10.30 uur H. Mis
Woensdag 19 apr Waubach 19.00 uur
Donderdag 20 apr Waubach 09.00 uur
Vrijdag 21 apr H. ANSELMUS, BISSCHOP EN KERKLERAAR
Waubach 09.00 uur Lei Dörenberg; waarna uitstelling en aanbidding van het H. Sacrament
Zondag 23 apr DERDE ZONDAG VAN PASEN
Rimburg 09.30 uur Gemengd Koor Don Bosco 1ste jrdst. Fien Kaesler-Schunken;

Waubach 11.00 uur André Quaedvlieg verj, tevens dochter Els (st); oud. Speck-Herbergs en Trautje en 
Nelly Speck (st); Jan Evertsen (st);

                                                                                                                                    
Het volgend Kirkebledje  verschijnt op 21 april en wel voor de periode tot 19 mei. 

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