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Beste medeparochianen,
We kennen het van vakanties in het buitenland. Zo’n kerkgebouw dat er al
eeuwen staat. Daar word je stil van. En niet alleen vanwege de
indrukwekkende architectuur. Ook omdat je voelt dat onder die gewelven
mensen al honderden jaren stil zijn geworden. Er rust en steun hebben
gevonden, er hebben gebeden, hun geloof hebben beleefd, er getrouwd zijn
en er de kinderen hebben laten dopen, er afscheid hebben genomen van hun
lieve dierbaren… Juist omdat die kerken er voor ons gevoel altijd al zijn
geweest, omdat ze als het ware tijdloos zijn, lijken ze zo vanzelfsprekend.
Maar dat zijn ze niet! Ook de kerk moet in stand gehouden worden. En
dat kan alleen maar dankzij vrijwillige bijdragen van parochianen. Een kerk
moet nou eenmaal betaald worden.
Waubach-Groenstraat en Rimburg hebben oude eerbiedwaardige kerken, die
er vóór ons allemaal al stonden. Lauradorp en Abdissenbosch kennen wat dat
betreft een veel jongere geschiedenis. Maar in alle vier parochies gaat het
om gebouwen die veel betekend hebben voor talloze mensen. Ook in 2007
gaat die betekenis door. Je kunt er terecht voor dingen die het leven
betekenis geven: bezinning, rust, gemeenschapsgevoel, verbondenheid,
inspiratie vanuit het geloof, houvast in het leven en troost. Er komt een
gemeenschap samen van mensen die dat met elkaar willen delen. Niet
vluchtig, niet goedkoop of oppervlakkig, maar duurzaam. En wie dat proeft,
ervaart de grote rijkdom en de zin ervan! Daaraan meebetalen wil zeggen
dat men de kerk inderdaad ziet als iets van blijvende waarde.
Helaas hebben we gezien dat wanneer het gemeenschapsgevoel rondom het
kerkgebouw taant en wanneer betrokkenheid niet meer onderstreept wordt
met een financiële bijdrage – de zeer gewaardeerde inzet van de nodige
trouwe parochianen ten spijt! - dat het dan niet meer mogelijk is kerken
open te houden… Dan worden kerken als vanzelf voorbijgaand…
Wellicht is het overbodig te vertellen waar het geld voor nodig is. Onderhoud
van gebouwen, verzekeringen, priesters, catechese op school, cursus- en
vormingswerk, gratis parochieblad, verzorging van de eredienst en
ziekenbezoek zijn slechts enkele voorbeelden van wat er zich in het kasboek
van de kerk allemaal voordoet. En gelukkig zijn er op pastoraal vlak ook de
nodige nieuwe initiatieven ontplooid!
Dingen van blijvende waarde zijn zeldzaam,
maar de kerk is er zo een. Uw financiële bijdrage
zorgt er mede voor dat het zo blijft. Daarom
bevelen we deze Actie Kerkbalans van harte bij u
aan! Uw gift in dit kader is zeer welkom: elke gift,
groot of klein. Maar als we een richtbedrag mogen
noemen, dan is dat € 72 op jaarbasis. Vanouds
geldt in Limburg dat wanneer men gedurende een
bepaalde tijd voor dit normbedrag meedoet aan de
kerkbijdrage, er bij een uitvaart of andere
bijzondere gelegenheden geen stipendium in
rekening wordt gebracht. U merkt dat het
richtbedrag dit jaar niet verhoogd is. Uiteindelijk is
het de bedoeling in de komende jaren te gaan
aansluiten bij het bedrag dat het bisdom voorstelt
voor alle parochies in Limburg (momenteel € 96).

Als u (wederom) mee wilt doen, verzoeken wij
u om uw bijdrage over te maken op het
bankrekening- of gironummer dat u op de voorkant van dit blad in de colofon vindt. Meestal geschiedt de
betaling middels een betaalopdracht tot periodieke overschrijving aan uw eigen bankinstelling, waarbij
omwille van de kosten onze voorkeur uitgaat naar betalingen per kwartaal, halfjaar of jaar.
Behalve de jaarlijkse deelnemers aan de kerkbijdrage hebben we vorig jaar ook de ouders van de
dopelingen, de communicanten en vormelingen, alsmede de bruidsparen aangeschreven. We hopen dat de
positieve ervaringen en contacten met de kerk - die vaak gelden als een hernieuwde kennismaking, over
en weer! – aanleiding zijn zich ook op deze wijze te engageren voor de parochie.
Via ‘t Kirkebledje bent u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen aan de bestuurstafel van de
parochies. Er is vanaf 2007 sprake van één bestuur, maar het zijn en blijven afzonderlijke parochies met
eigen gescheiden financiële middelen. Helpt u ook dit jaar de pastoor, het kerkbestuur en vele vrijwilligers
om inderdaad een kerk van blijvende waarde in stand te houden! Namens de leden van het kerkbestuur,
E. Smeets, pastoor Ubach over Worms.

Dank!
Graag wil ik langs deze weg allen bedanken die zich ingezet
hebben om van kerstmis 2006 zo’n indrukwekkend feest te
maken! Allen die zich belangeloos hebben ingezet in de zorg voor
kerkgebouw en liturgie: hartelijk dank! En ook een dank-je-wel
aan allen die middels kaarten of anderszins hun beste wensen
hebben uitgesproken aan pastoor en kerkbestuur. Dat Gods zegen
op ons allen mag rusten in 2007 en zijn Geest ons inspireert!
Pastoor E. Smeets

Stille Dagen 2007
Net als vorig jaar willen we drie maal een Stille ofwel
Bezinningsdag houden voor iedereen die eraan mee wil doen. Een
Stille Dag houden wil zeggen je voor een dag onttrekken aan de
drukte van het gewone leven, om tot jezelf te komen en in die
rust Gods Woord te horen en te beluisteren, om vervolgens met
frisse moed en energie de draad weer op te pakken thuis! De data
voor de eerste helft van dit jaar zijn: zaterdag 24 maart en 9
juni. De dagen worden olv. pastoor Smeets gehouden te Rolduc.

Parochieagenda
Woensdag 31 januari 20.15 uur bijeenkomst bruidsparen 2007;
donderdag
1
februari
avondmis
te
Abdissenbosch
en
oudercatechese communicanten; 2 februari Maria Lichtmis (19.00
uur Waubach); maandag 19 februari Carnavalsmaandag 9.00 uur
ochtendmis Waubach; woensdag 21 februari Aswoensdag (17.30
uur Rimburg – 19.00 uur Waubach); zaterdag 24 februari
Speurtocht misdienaars; vrijdagen in de vasten 15.00 uur Kruisweg Waubach; dinsdag 6 maart 20.15 uur
bijeenkomst bruidsparen 2007; 11 t/m 19 maart Sint Jozefnoveen Waubach (maandag t/m zaterdag 19.00
uur H. Mis en 14.00 uur aanbidding); 18 maart bedevaart Banneux misdienaars, jeugdgroepen en
gezinnen; 19 maart 18.30 uur lichtprocessie St. Jozefkapel Rimburg; 24 maart Stille Dag te Rolduc; 24 &
25 maart presentatie communicanten; 1 april Palmzondag, begin Goede Week; 2 t/m 4 april
Paaseierenactie misdienaars; 4 april chrismamis te Roermond, geen avondmis te Waubach!; 5 april Witte
Donderdag (19.00 uur Waubach); 6 april Goede Vrijdag (14:30 uur: kruisentocht; 19.00 uur Waubach); 7
april 19.00 uur Paaswake te Waubach; 8 april Eerste Paasdag (8.30 uur Waubach; 10.00 Rimburg; 10.00
uur Heereveld; 11.30 uur Abdissenbosch); 9 april Tweede Paasdag (10.00 uur Waubach); vrijdag 20 april
geen avondmis vw. huwelijken; 29 april Roepingenzondag; donderdag 3 mei avondmis Abdissenbosch en
oudercatechese communicanten; donderdag 4 mei Dodenherdenking St. Jozefkapel Rimburg (19.15 uur
stille tocht vanaf d’r Eck – avondmis Waubach om 18.30 uur); 5 mei Sportdag misdienaars; 6 mei
Jaarlijkse H. Mis bij de St. Jozefkapel Rimburg; 13 mei E.H. Communie Lauradorp; 17 mei E.H. Communie
Abdissenbosch; 17 mei Koningsschieten schutterij; 25 mei (18.00 uur Waubach vw. jubileum ZijActief); 26
mei Pinksterzaterdag (18.00 uur Waubach vw. jubileum Mei-jongens); 27 mei Pinksteren (8.30 uur
Waubach; 10.00 uur Rimburg; 10.00 uur Heereveld; 11.30 uur Abdissenbosch);28 mei Tweede Pinksterdag
(10.00 uur Waubach); 2 juni 10.30 uur priesterwijding te Roermond; 3 juni E.H. Communie Waubach; 8
juni H. Vormsel Abdissenbosch; 9 juni Stille Dag te Rolduc; 10 juni Sacramentsprocessie Waubach; 15 juni
H. Vormsel Lauradorp; 17 juni Sacramentsprocessie Rimburg (géén H.Mis 11.30 uur Waubach!); 22 juni H.
Vormsel Waubach-Groenstraat; 24 juni Waubachs Dorpsfeest; 1-6 juli Gezamenlijk jeugdkamp parochies;
15 augustus Maria Tenhemelopneming (19.00 uur H. Mis aan Waerderkapel); ? september Bedevaart
Zonnebloem naar Kevelaer (geen avondmis Waubach); 14 september Kruisverheffing 19.00 uur H.Mis aan
de kapel in de Groenstraat; 4-6 oktober Bernadette-triduum Abdissenbosch donderdag gezinsmis; vrijdag
dag van de zieken; zaterdag Lichtprocessie met GK St. Jan; 28 oktober “Allerzielenzondag” te Waubach en
Lauradorp; 4 november Paardenzegening A’bosch;4 november “Allerzielenzondag” te Rimburg en A’ bosch;
10 & 11 november Sint-Maarten; 25 november Christus Koning; 2 december Eerste zondag van de advent.
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31 januari Don Bosco

Kirkeklatsch…
● Liggen ze zich in het Patropaatje wat
druk te maken over wat er zoal over
carnaval in het Kirkebledje staat. Zijn
ze link op de pastoor omdat hij niet kon
vanwege doopsel. In plaats van dat ze
er dan ook meteen de datum bijzetten
van de Christus Koningmiddag 2007! ●
Zeg eens op school dat joodse kinderen
niet met een keppeltje mogen lopen, en
je hebt herrie. Zeg eens op school dat
moslimkinderen
niet
over
het
Suikerfeest mogen praten, en je hebt
heel modern denkend Nederland over
je heen. Maar als je als christen zegt
‘Met kerstmis is Jezus geboren…’ oeioei,
dat mag je niet meer zeggen! ● Geeft
de pastoor aan prins Nico de eh… IIde
een gereserveerde kaart op naam voor
Aswoensdag, is het weer niet goed:
beklaagt de president zich erover dat
niet voor de hele Raad van eh… 17
kaarten beschikbaar zijn. Wil je de
pastoor voor de gek houden als
carnavalsvereniging, zorg er dan voor
dat hij al dat volk niet meer in één
dienst kan onderbrengen! ● Echt
gebeurd: aan het einde van de H. Mis
in het Heereveld werd door de koster
gezegd dat degene die de fles wijwater
achter in de kapel had laten staan, al
minstens drie weken geleden, dat die
dat eindelijk eens moest meenemen.
Waarop achter in de kapel twee oudjes
elkaar aanstootten en eentje zei: ‘Pff,
die is mesjien al lang doeët!’ ● De
kerstgedachte was bij sommige huizen
wel erg ver te zoeken; het leek wel
kermis! ● Natuurlijk gaat men verkleed
naar de carnavalsavond van ‘D’r Ouwe
Hap’ op zaterdag 10 februari in het
MFCentrum An d’r Put om 20:30 uur! ●
John Vanovermeere werd de nieuwe
carnavalprins van ‘De Pänkes’. Kijk
eens hoe een oud-misdienaar het toch
ver heeft geschopt. Wellicht een
aansporing om ook misdienaar te
worden? ● Aan de voettocht naar
Wittem namen dit jaar de nodige
honderden
deel.
Dus
klaagt
de
organisatie
weer
harder
over
geldproblemen! ● De rekening van de
radiator
op
de
pastorie
van
Nieuwjaarsdag, moet die naar de
dames die er op gezeten hebben?
Tijdens de receptie van Nieuwjaar 2008
ligt er gegarandeerd huls op!

Johannes Don Bosco wordt geboren op 16 augustus 1815 in de
buurt van Turijn, in een eenvoudig landbouwersgezin. Op 5 juni
1841 wordt hij tot priester gewijd. In Turijn bezoekt hij
gevangenissen. Hij ziet er vele jongeren. Dit sterkt zijn
overtuiging om een eigen opvoedingswerk te beginnen. Hij start
zijn 'ORAtorio', een speel- en ontmoetingsruimte, tehuis, school
en parochie op de maat van de jongeren. In 1859 sticht hij de
congregatie van de Hl. Frans van Sales ofwel de Salesianen van
Don Bosco. Don Bosco had een groot hart voor jongeren. Hij
sterft te Turijn op 31 januari 1888. Markante uitspraken van
hem: 'Voor mij volstaat het dat je jong bent. Ik kies voor jou.'
'Ik schrijf het klad. Jij brengt er kleur in.' 'Het is niet voldoende
tegen de jongeren te zeggen dat je ze graag ziet. Ze moeten het
ook voelen.' 'Geef mij de mens, de rest mag je houden.' 'Zonder
vertrouwen geen opvoeding.' Hoewel de Salesianenkerk dicht is,
viert het Gemengd Koor Don Bosco toch zijn feestdag en wel op
zaterdag 3 februari in de kerk van Abdissenbosch om 18:00 uur.

Maria Lichtmis 2 februari
De Heer komt in Zijn tempel - De vreugde van het offer
Maria en Jozef gaan naar Jeruzalem, uit gehoorzaamheid, omdat
de wet het vraagt dat elk eerstgeboren kind aan de Heer wordt
opgedragen. Zo is het duidelijk, voor elk echtpaar en voor het
hele volk, dat alle leven van God komt. Van Hem wordt het
ontvangen in dankbaarheid. Elk kind blijft onverkort een gave die
van God komt. Zijn vaderschap is altijd vóór. Daarom gaan Jozef
en Maria naar de tempel. In het gebaar waarmee Maria Jezus
aanbiedt in de tempel, ligt voor haar en Jozef iets
vanzelfsprekend. De vreugde van de gehoorzaamheid. Hun tocht
naar Jeruzalem met het kind is niets anders dan de verlenging
van Maria's eerste woord tot God, nog vóór ze dit kind ontving:
‘Ja, mij geschiede naar uw woord’. Nooit is een kind zo van God
geweest, nooit is een opdracht aan de Heer zo vanzelfsprekend
geweest. Heeft God immers geen recht op zijn eigen Zoon? Deze
gehoorzaamheid geeft aan Jozef en Maria onbegrensde vreugde
en geluk. ‘Gelukkig immers, zij die Gods Woord horen en het
onderhouden’. Hier blijkt een vreugde die wij nog amper kennen.
Luisterbereidheid en gehoorzaamheid lijken voor ons eerder op
beperking van de vreugde, inkrimping van ons geluk. Deze
vreugde van het intens luisteren naar Gods wil, van het jazeggen in gehoorzaamheid maakt blij. En sterk! Dit kunnen we zo
voelen, als we eens - al is het heel in het klein - echt ja-zeggen
tegen God. We krijgen weer adem en ons hart wordt warm. We
voelen ons plots niet meer alleen met die arme, kleine wil van
ons. We voelen ons gedragen door de sterke stroming van Gods
wil, die je draagt als een vogel op de wind. De vreugdeloosheid
van onze tijd kan ook iets te maken hebben met
ongehoorzaamheid, met normloosheid, met de verduistering van
Gods wet. Want Gods wet is er niet eerst om onze eigen wil in te
dijken, maar om hem te dragen, door te zetten en te sterken op
de zoektocht naar geluk. Die vreugde van de wet moeten we
terugvinden. Zeker het onderhouden van de wet brengt ook
moeite mee en lijden, omdat wij gekwetst zijn en zwak.
Trouwens, temidden van de vreugde in de tempel, klinkt ook
reeds een woord dat vooruitwijst naar het lijden: ‘Dit kind zal zijn
tot val en opstanding van velen in Israël, en ook uw ziel zal door
een zwaard worden doorboord’. Maar dit verdriet komt niet van
de wet, maar van de zonde. En dit lijden is voorlopig: het loopt
uit op het Rijk van vrede, rechtvaardigheid en liefde en op de
vreugde van de Verrijzenis. Vrijdag 2 februari om 19:00 uur
te Waubach H. Mis met kaarsenzegening en
gelegenheid de Blasiuszegen te ontvangen.

Carnavalsconcert fanfare Abdissenbosch – 4 februari
… in ‘De Residentie’ om 14.11 uur. Fanfare, dansmarieke Esmee Remmen (CV De Pänkes),
Sjpaskapel De Trekzek en D.J. Fred zullen zich van hun beste kant laten zien. Welkom!
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Datum

Kerk

Bijeenkomst

H. Doopsel

25 maart

Waubach

Wo. 21 maart.

15 april

A’bosch

wo. 21 maart

22 april

Waubach

wo. 21 maart

6 mei

Waubach

wo. 2 mei

U bent welkom op nevenstaande data. Ouders worden op de
voorafgaande bijeenkomst verwacht. In principe worden
telkens twee kinderen in één viering
gedoopt. Aanmelding via pastorie.
In Rimburg volgens afspraak.

13 mei

Lauradorp

wo. 2 mei

17 juni

Waubach

ma. 11 juni

24 juni

A’bosch

ma. 11 juni

Gedoopt
14-01: Kay Moonen, de Tichel
Zoals Jezus werd opgedragen in de
tempel (2-2), zo dragen we onze
kinderen op aan de Heer: Hij heeft
ze ons toevertrouwd, opdat wij er in
zijn Naam voor zouden zorgen!

Overledenen
23-12: Piet van Geldorp, Sloterstraat, 74 jaar
24-12: Piet Spiertz, Hovenstraat, 70 jaar
25-12: Roy Rutjens, Jennewegske, 40 jaar
01-01: Leny Verreck-Merx, Heereveldje, 73 jaar
01-01: Mia Michorius-Plum, de Tichel, 68 jaar
04-01: Paula Roering, Terwaerderveldje, 55 jaar
14-01: Maria Schleyper-Möllenbeck, Heereveld
80 jaar

‘Laatste oproep’ bruidsparen

God, onze Heer, U houdt van de mensen zoals een
Vader van zijn kinderen. Wij vertrouwen onze dierbaren
toe aan uw liefde die geen grenzen kent. Wij zijn U
dankbaar voor al het goede dat Gij ons door deze
mensen gegeven hebt en waardoor zij voor ons
geworden zijn tot een blijvend teken van uw liefde.
Breng hem/haar nu thuis in de vreugde van uw rijk,
waaraan geen einde komt. Geef ons woorden om voor
elkaar tot troost te zijn. Richt onze ogen op Jezus, die
voor ons de weg, de waarheid en het leven is, vandaag
en alle dagen tot in eeuwigheid…

Graag willen we ook in 2007 aan het begin van
het jaar de bruidsparen van de vier parochies bij elkaar brengen voor een onderlinge ontmoeting en een
gezamenlijke voorbereiding op deze grote dag. In de afgelopen jaren zijn dit waardevolle en zinvolle
bijeenkomsten gebleken. Daarom bij deze een oproep aan allen die voornemens zijn een kerkelijk
huwelijk te sluiten in 2007 zich op te geven op de pastorie!

Wierook
Er is nogal eens wat om te doen… ‘Te veel!’, ‘Bah!’ of ‘Wat mooi…!’ Het ziet mooi
uit, het ruikt lekker, maar de dames die het vat moeten schoonkrabben, praten er
ook anders over. Wierook in de liturgie. We gebruiken het op zondag en bij de
aanbidding altijd en veel. Maar waarom eigenlijk…? Op de eerste plaats horen
godsdienst en wierook helemaal bij elkaar. Altijd en overal is dat al zo geweest.
In de Oudheid kwam wierook vanuit Azië naar Europa. Handelsreizigers hadden
het aldaar leren kennen en vonden het zo bijzonder dat ze het meebrachten.
Vergelijk het maar met koffie: Columbus wist eerst niet wat het was, maar toen hij
het eenmaal gedronken had in Zuid-Amerika, was hij meteen verkocht!
De Grieken vonden die reuk en rook zo bijzonder dat ze het onmiddellijk gingen
gebruiken in de eredienst in de tempels. Vaak had zo’n tempel in de Oudheid een
voorkamer waar de priesters zich eerst moesten reinigen, voordat ze de eigenlijke
tempel binnengingen. Behalve dat ze zich er wasten, werden ze ook bewierookt:
ze roken er helemaal naar als ze tenslotte de tempel binnengingen. Je zou die
voorkamer kunnen vergelijken met een ‘sluis’ in een ziekenhuis. Als bijvoorbeeld
iemand helemaal alleen moet liggen omdat hij nogal bevattelijk is voor bacteriën,
dan moeten dokters, verplegers en bezoekers vaak eerst door een soort van ontsmettingssluis voordat ze
bij de zieke komen. Dat werkt natuurlijk alleen maar als iedereen zich daar aan houdt! Zo ook in die
tempels: niemand maar dan ook niemand mocht de tempel binnen zonder zich te bewieroken. Zolang
eentje alleen een bacterie kan meenemen naar binnen in die ziekenhuiskamer als hij niet precies gedaan
heeft zoals het moet, zo zou ook de tempel niet meer heilig zijn als priesters of wie dan ook er naar binnen
zouden gaan zonder eerst bewierookt te zijn!
De Romeinen namen dat weer over van de Grieken. Ze gebruikten het in hun tempels – waar trouwens
elke godheid zijn eigen geur had! – maar ook om zich op te maken, zeg maar als een soort van parfum. Ze
verwenden hun lichaam ermee. Als je nu door een winkelstraat loopt, zie je vaak winkels liggen die zich
gespecialiseerd hebben in allerlei kruiden. Het ene kruid helpt voor dit, het andere voor dat. Soms moet je
de kruiden in bad doen of laten verdampen om de geur helemaal te kunnen opsnuiven. Soms hangen er
hele lijsten van welke kruiden precies waarvoor of waartegen helpen. Een pastoor Kneipp heeft er hele
behandelmethodes voor opgezet. Zijn flessen ‘Kneipp’ zijn nu nog steeds te koop!
De Indianen hadden ‘zweethutten’, een soort van sauna’s. Die waren bedoeld als zuivering: alle vuil
zweet je uit en de dampen die er hangen snuif je op en trekken in de huid. Maar de Indianen hadden ook
de bekende ‘vredespijp’, die gerookt werd wanneer bezoek kwam – om het bezoek te verwelkomen, of
wanneer men een overeenkomst had gesloten. De naam zegt het al: de pijp bewerkte ‘vrede’. Bovendien
hadden ze hele technieken om de rook zo uit te blazen dat deze kringelde, omhoog: dat ook onze
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gedachten omhoog mogen gaan! Heel vaak vind je in deze oude culturen dat de rook de goden gunstig
moest stemmen. Men offerde dieren en veldgewas, maar dat rook natuurlijk lang niet altijd even lekker!
Daarom voegde men er kruiden aan toe, zodat het offer lekker ging ruiken!
En bij de christenen? Zacharias en Elisabeth waren oud. Ze leden er vreselijk onder dat ze nooit kinderen
hadden gekregen. Maar God vervulde hun diepste wens: uit hen werd Johannes de Doper geboren.
Zacharias deed dienst in de tempel toen een engel van God hem dat goede nieuws kwam melden. Maar
waar was Zacharias op dat moment in die tempel? Hij stond bij het wierookaltaar: ook bij de Joden werd
wierook gebruikt in de tempel, ter ere van God. Ook staat er in het evangelie dat toen Jezus
geboren was er drie Wijzen of Koningen op bezoek kwamen, die Hem drie geschenken
aanboden: goud voor de Koning, mirre voor de Onsterfelijke, en wierook voor Gods Zoon.
En sindsdien betekent wierook in de kerk: hier is God aanwezig! Daarom bewieroken we het
altaar – waar de H. Mis gevierd wordt – en het evangelieboek – Gods Woord voor ons. Soms
worden ook priester en volk bewierookt: ook in hen is God aanwezig, zeker als ze allemaal
samen zijn in Gods huis, de kerk. Dus daarom gebruiken we wierook. En niet zo zuinig ook!
Symbolen in de liturgie moet je ofwel laten spreken ofwel helemaal weglaten! Want stel je
voor dat de pastoor om het altaar heen zou lopen met een wierookvat waar niet meer rook
uit komt dan uit een halve sigaret! Dan ben je toch de hele betekenis van het wieroken kwijt! Bovendien
mag het best wat mistiger zijn in de kerk: dat brengt een ‘mystieke’ sfeer met zich mee. En bovendien: je
mag het ruiken ook dat je in de kerk bent geweest. In Oosterse christelijke liturgieën smeert men zelfs een
druppel sterke parfum op de hand van de kerkgangers: het mag geroken worden dat je bij God bent
geweest! Als mensen op zondagmiddag de kerk binnenwandelen, mogen ze best zien en ruiken dat er ’s
morgens ‘iets te doen is geweest’ in die kerk. Het is immers geen doods stenen gebouw, maar het huis van
de levende God en van een levende kerkgemeenschap! En voor wie vindt dat ‘het allemaal stinkt’… dan
moet je zeker rond carnaval eens een vergelijking maken tussen het pak dat je ’s avonds in het Stroätje
hebt aangehad, en dat van ’s morgens in de kerk!

Liturgische diensten in ons parochie-cluster
Op maandag, woensdag en vrijdag is er in Waubach om 17:45 uur gelegenheid samen de vespers – het
kerkelijk avondgebed – te bidden en te zingen. Een ‘Klein Getijdenboek’ met de teksten ligt voor u
klaar. Aansluitend wordt het Allerheiligste uitgesteld ter aanbidding en om 18.30 uur de rozenkrans
gebeden. Biechtgelegenheid is er op zaterdag om 16:00 uur in de kerk, of volgens afspraak met de
pastoor. Op de eerste vrijdag van de maand wordt het aanbiddingsuur om 14:00 uur gehouden.
Wekelijks wordt een H.Mis opgedragen ‘t.e.v. O.L.Vrouw van Lourdes en de H. Bernadette’.

Vrijdag

19-jan

Waubach

19:00 uur

Zaterdag

20-jan

A’bosch

18:00 uur

Zondag
21-jan
Waubach

08:30 uur

Rimburg

10:00 uur

Waubach

11:30 uur

Maandag

22-jan

Waubach

19:00 uur

Dinsdag
Woensdag
Waubach
Vrijdag

23-jan
24-jan
19:00 uur
26-jan

Waubach

19:00 uur

echtpaar Laumen-Schmitz (st); ouders Erens-Jacobs (st); Juup Erkens; vr. een
intentie uit dankbaarheid;
H. SEBASTIANUS, MARTELAAR
Mannenkoor St. Caecilia Gulpen uit dankbaarheid bgv 25-jarig huwelijksjubileum van Arie en Ankie Peters-Schaaf; Leo Schaaf, Sjeng Peters en Emiel Schaaf;
ouders Classen-Willems; Arnold Dörenberg, Gertrud Cremers en Herman en
Pierre Dörenberg (st); jrdst. ouders Quint-Lambermont, tevens overl. fam. (st);
jrdst. Ria Hodenius-Quint (st); jrdst. ouders Schiffers-Herings (st); jrdst. Henk
Boon (st.);
DERDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Neh.8,1-10 Esra verkondigt het boek van de wet. Het volk stemt in: ‘Amen!’
Lc.1,1-4;4,14-21 Jezus verkondigt dat Gods beloften nu vervuld worden.
Gregoriaans ouders Boymans-Haenbeukers en zoon Harry (st);
Gregoriaans Johann Heuschen en Helena Heuschen-Belillas (st); Tinie PauliWindmuller (st); Joep Kaczmarek vw. verjaardag (st);
Volkszang ouders Derks-Herberigs; Wil van der Laan vw. verjaardag; jrdst.
Danny van Gestel; ouders Dautzenberg-Mevissen en zoon Hein; Nicolaas en
Victorine Swelsen-Horstermans (st); jrdst. Troutje Lutgens-Boymans, tevens Nöl
Lutgens (st); jrdst. fam. Vic. Winteraeken-Welters (st); jrdst. Leo Hermans; Frits
Scholtz; uit dankbaarheid bgv een 40-jarig huwelijk;
H. VINCENTIUS, DIAKEN EN MARTELAAR
Mia Leemans-van Alst, tevens Tiny Leemans-Boymans en wederz. ouders; Paula
Urlings en overl. familie; ouders. Plum-Heinen en dochter Mia (st); jrdst.
Elisabeth Jansen-Souren;
Heereveld 10:00 uur H. Mis
H. FRANCISCUS VAN SALES, BISSCHOP EN KERKLERAAR
Herm Schuivens; vr. hen die offerden;
HH. TIMOTEUS EN TITUS, BISSCHOPPEN
Herman Weigle en dochter Sylvia Weigle; Sjef en Tinie Haan-Lutgens en wederz.
ouders (st); Truus Haan-Hendrix vw. verjaardag; Martin en Maria DortantsJungen en schoonzoon Zef (st);
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Zaterdag

27-jan

A’bosch

18:00 uur

Zondag
28-1
Waubach
Rimburg

08:30 uur
10:00 uur

Waubach

11:30 uur

Maandag

29-jan

H. ANGELA DE MERICI, MAAGD
Jeugdkoor A’bosch ouders Joep en Annemie Simons-Reumkens; Finy RuttenDrossaert (st); jrdst. Jan en Tineke Berendsen-de Gussem (st); jrdst. André
Quaedvlieg, tevens dochter Els (st); ouders Speck-Herbergs en Trautje en Nellie
Speck; Ger Wijshijer; jrdst. Litty Höppener-Poulssen en overl. familieleden;
VIERDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Jer.1,4-5.17-19 Jeremia wordt Gods profeet. God zal hem altijd bijstaan.
Lc.4,21-30 Gods Geest komt over Jezus. Hij zal er zijn. De belofte is vervuld.
Gregoriaans jrdst. oud. Loo-Schnackers, schoonzoon Bert, kleindochter Janine
Volkszang Joseph Zitzen (st); Nicolaas en Sophia Kallen-Schellartz (st);
Ceciliakoor Familieparochie Schaesberg 1ste jrdst. Wiel Plum; 1ste jrdst.
Gerda Oldenburger-Pelzer, tevens Herman Oldenburger; Jans Wemmers-Meijer
vw. verjaardag; ouders Wetzler-Banke; ouders Jo en Annette Knoben-Habets;
ouders Plum-Beumers; Sjef Geuskens; Sjir Moonen; Jan Evertsen; jrdst. Joseph
Senden (st); jrdst. Ton Pustjens (st); jrdst. Sjef Gerards, tevens Bertha GerardsGoffin (st); Jo Staal vw. verjaardag; Roy Rutjens;

Mia Leemans-van Alst, tevens Tiny Leemans-Boymans en wederz. ouders; Paula
Urlings en overl. familie; Han Willems vw. de buurt;
Dinsdag
30-jan
Heereveld 10:00 uur H. Mis
Woensdag 31-jan
H. JOHANNES (DON) BOSCO, PRIESTER
Waubach
19:00 uur Joseph en Agnes Papenborg-Zimmermann; oud. Zef en Fiene Notermans-Heinen;
Donderdag 01-feb
A’bosch
19:00 uur Mathieu Heinen vw. verjaardag, tevens zoon Jack; vr. vrede in de wereld;
Vrijdag
02-feb
OPDRACHT VAN DE HEER IN DE TEMPEL-MARIA LICHTMIS
Waubach
14-15 uur Uitstelling van het H. Sacrament, aanbidding, rozenkrans en vespers
Gregoriaans zeswekendienst Piet van Geldorp; overledenen fam. Senden en
fam. Reinartz; Martin en Maria Dortants-Jungen en schoonzoon Zef (st); ouders
Waubach
19:00 uur Defésche-Rinkens en dochter Bertine (st); jrdst. Leo Habets; Anny en Frans
Milchers-Reumkens (st); jrdst. ouders Erens-Jacobs (st); ouders Hub en
Christientje Engelen-Logister, tevens zoon Sjef (st);
Zaterdag
03-feb
H. BLASIUS, BISSCHOP EN MARTELAAR MEMISA-COLLECTE
Gemengd Koor Don Bosco zeswekendienst Trautje Portz-Meintz; Mia Scheffer;
A’bosch
18:00 uur
leden en overl. leden van het Gemengd Koor Don Bosco;
VIJFDE ZONDAG DOOR HET JAAR MEMISA-COLLECTE
Zondag
Jes.6,1-28.3-6 Jesaja weet zich een klein mens, maar wordt door God geroepen
04-feb
Lc.5,1-11 Op Jezus’ woord laten Petrus en anderen alles achter en volgen Hem
Waubach
08:30 uur Gregoriaans oud. Reumkens-Dortants (st); oud. Van Deurse-Scheid, zoon Rogé
Gregoriaans jrdst. Frans en Fien Verreck-Borghans (st); Anna Theresia Mulders
Rimburg
10:00 uur
(st); fam. Peusens-L’ortye (st); Juup Logister vw. de buurt;
Volkszang jrdst. echtp. Laumen-Schmitz (st); jrdst. Bebbie van Mil-Krol
(verjaardag); Frits Scholtz; Sjef en Treeske Reumkens-Starmans en wederz.
fam. (st); jrdst. oud. Latour-Lentz (st); jrdst. Roy Latour (st); jrdst. Hein
Waubach
11:30 uur Hubecker; jrdst. Sjef en Johanna Bindels-Heuvelman en dochter Finie (st); jrdst.
oud. Trienekens-Boots (st); jrdst. Sjir Vaessen (st); jrdst. Jacobus Johannes
Haarbosch; jrdst. Piet en Theresia van Pinxteren-de Bekker; Antoon Döll; oud.
Jeurissen-Simons (verjaardag); leden en overl. leden van de V.V. De Geete
Rimburg
15.30 uur H. Doopsel Jasmijn, Levi & Meike Jacobs, Rinckberg
Maandag
05-feb
H. AGATHA, MAAGD EN MARTELARES
Mia Leemans-van Alst, tevens Tiny Leemans-Boymans en wederz. ouders; ouders
Coen en Anni Boijmans-Speetjens (st); Paula Urlings en overl. familie; Bertha
Waubach
19:00 uur
Franken-Storms vw. verjaardag, tevens vr. ouders Storms-Verstappen (st); Ed
VanderBroeck vw. verjaardag (st); overledenen van de fam. Vaessen-Portz;
Dinsdag
06-feb
HH. PAULUS MIKI EN GEZELLEN, MARTELAREN Heereveld 10:00 uur H. Mis
Woensdag 07-feb
Waubach
19:00 uur Leny Scheeren-Janssen, Jes & Rini; echtp. Willem Haanraets-Rischmeijer (st)
Vrijdag
09-feb
Waubach
19:00 uur jrdst. Joseph Vaessen (st); weldoeners van onze parochie;
Zaterdag
10-feb
H. SCHOLASTICA, MAAGD
The Young Singers echtpaar Schnitzeler-Meens en overl. fam. Dortants-Meens
(st); Ger Wijshijer; echtpaar Geuskens-Roumen (st); jrdst. vr. Theo en Trautje
A’bosch
18:00 uur
Seerden-Haan; ter ere v.d. H. Bernadette t.i.v. van pastoor Emile Ribbergh (st);
Johan Schulteis vw. verjaardag;
Waubach

19:00 uur
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Zondag
11-feb
Waubach
Rimburg

Waubach

Maandag
Waubach
Dinsdag
Woensdag
Waubach
Vrijdag
Waubach
Zaterdag
A’bosch
Zondag
Waubach
Rimburg
Waubach

ZESDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Jer.17,5-8 Gezegend wie vertrouwt op God. Hij is als een boom aan het water
Lc.6 De zaligsprekingen: armoe en onrecht hebben niet het laatste woord
08:30 uur Gregoriaans vr. de zieken en stervenden; ter ere van de H. Bernadette;
Gregoriaans zeswekendienst Leny Verreck-Merx; jrdst. Balt Bastiaens; ouders
10:00 uur
Czerw-Dohmen en dochter Juliana Ubben-Czerw (st); overl. fam. Franken (st);
Par. Dameskoor zeswekendienst Piet Spiertz; zeswekendienst Roy Rutjens;
zeswekendienst Mia Michorius-Plum; jrdst. Lambert Tönnissen; Sjef Geuskens;
jrdst. echtpaar Wijnand en Annie Haan–Dautzenberg (st); jrdst. ouders Albert en
Maria Hanssen-Cremers (st); Sjef en Tinie Haan-Lutgens en wederz. ouders (st);
jrdst. ouders Franken-Quaedflieg, tevens vr. dochter Mia en kleinzoon Guy (st);
11:30 uur
echtpaar Jacques en Maria Elisabeth Verstappen-Vreuls (st); jrdst. ouders Sjeng
en Annie Lutgens-Odekerken; jrdst. Truus Elsen-Houben, tevens Herman Elsen;
jrdst. Annie Knoben-Neelis; ouders Delhey-de Schepper; Trautje Hanssen; Harry
Bisschops en Hubertina Herpers (st); jrdst. ouders Bisschops-Willems (st); vr.
levende en overl. leden, familie en sympathisanten van V.V. de Parkstad Böck;
12-feb
Mia Leemans-van Alst, tevens Tiny Leemans-Boymans en wederz. ouders; Paula
19:00 uur
Urlings en overl. familie; overl. bewoners van de flat Kerkstraat;
13-feb
Heereveld 10:00 uur H. Mis
14-feb
HH. CYRILLUS, MONNIK, EN METHODIUS, BISSCHOP, PATRONEN VAN EUROPA
Juup Erkens; Joseph Vaessen (st); ouders Boijmans-Simons; jrdst. Theo en Mia
19:00 uur
Muris-Reijnebeau (st); ouders Hagenaars-van Gurp; Wil van der Laan;
16-feb
Martin en Maria Dortants-Jungen en schoonzoon Zef (st); jrdst. Piet Moonen (st);
19:00 uur
ouders Plum-Heinen en dochter Mia (st);
17-feb
ZEVEN HH. STICHTERS VAN DE SERVIETEN
18:00 uur Volkszang fam. Walraven-Roex (st); pastoor Joseph Peters (st); Ria Zagar;
18-feb
ZEVENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
08:30 uur Gregoriaans vr. vrede en rechtvaardigheid in de wereld; vr. hen die offerden;
Gregoriaans Paul Collon en Lieske Wetzels (st); Trautje Pöschkens–Kauhl (st);
10:00 uur
Mien Kaufholz-Hanssen;
Volkszang Frits Scholtz; jrdst. Hein Römkens (st); ouders Geenen-Eggen en
11:30 uur
Eggen-Hanssen (st);

Memisa voor blinde kinderen in Bangladesh
In Bangladesh leven naar schatting 13 miljoen mensen met een handicap (op een
totale bevolking van 147 miljoen). Ruim de helft van hen, waaronder veel kinderen,
heeft een visuele beperking. Chronische ondervoeding en vitaminegebrek maken
mensen kwetsbaar voor ooginfecties en aandoeningen. Memisa steunt een grote
organisatie met een gezondheidsprogramma in het arme noorden van Bangladesh.
Het richt zich op prenatale zorg, tuberculose, lepra en oogzorg. De actie van
Memisa beoogt geld in te zamelen om het oogheelkundige programma te
ondersteunen dat jaarlijks 25.000 mensen behandelt. Veel oogproblemen zouden
voorkomen kunnen worden met voldoende voedsel, vaccinaties, een goede gezondheidszorg en tijdige
behandeling. Namens Memisa hartelijk dank voor uw gift voor Bangladesh in het collecteweekend van 3 en
4 februari.

Eerste H. Communie 2007 – ‘Ga je mee?’
E.H. Communie: Lauradorp zondag voor Hemelvaart (13 mei 2007: 9.00 uur OBS De
Speurneus & 11.00 uur BS Bei de Ling), Abdissenbosch Hemelvaartsdag (17 mei 2007
om 9.30 uur), Waubach zondag na Pinksteren (03 juni 2007 om 10.00 uur).
De presentatievieringen voor de communicanten worden gehouden op 24 & 25
maart: zaterdag 18.00 uur te Abdissenbosch; 19.15 uur te Waubach voor de scholen
Lauradorp; zondag 11.30 uur te Waubach voor de communicanten van An d’r Put. In
al deze vieringen staat het sacrament van het Doopsel centraal en worden kinderen gedoopt.
Op donderdag 1 februari en 3 mei hebben ouders wederom de gelegenheid aansluitend aan de
H.Mis te Abdissenbosch het catecheseproject van de kinderen mee te volgen. Welkom!

H. Sacrament van het Vormsel 2007
Vrijdag 8 juni Abdissenbosch, 15 juni Lauradorp, 22 juni Waubach, om 19.00 uur.

Limburgse Bedevaart naar Lourdes
In 2007: 3 t/m 10 juni, 1 t/m 8 september, 21 t/m 28 september. Brochures zijn verkrijgbaar op de
pastorie of via www.lourdesbedevaarten.nl Past. Smeets zal de laatste reis van september mee begeleiden.
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Christus: gisteren, vandaag en voor altijd
In de Apollotempel van Delphi zagen we in augustus de spreuk ‘Ken uzelf’. Het is wonderlijk, hoeveel uit de
antieke wereld vóór Christus nog steeds toe te passen is in de wereld na en met Christus. Plutarchus, een
Griekse schrijver, vertelt ons over diezelfde Apollotempel: binnenin stonden allemaal geschenken van rijke
en minder rijke mensen, en één van die geschenken was een enorme, gouden letter ‘E’.
Het mysterieuze ding stond er al zo lang als men zich kon herinneren, en niemand wist
eigenlijk goed wat het betekende... Allerlei theorieën deden de ronde. Misschien was het
niet zozeer bedoeld als letter, maar als cijfer? De Grieken gebruikten voor hun
cijfers immers ook gewone letters – met een komma erbij om aan te geven dat het
om een cijfer ging. Dan zou dit het cijfer ‘5’ zijn – ook bij ons is de E nog steeds de
5e letter. Maar waarom zou iemand een grote ‘5’ in een tempel neerzetten? Een
andere theorie luidde: de E is de 2e klinker in het alfabet en verwijst zo naar de 2e
planeet in ons zonnestelsel, de zon. En Apollo was voor de Grieken natuurlijk ook de god
van de zon. Later ontdekte men, dat de zon het middelpunt van ons zonnestelsel was,
en dat ook deze theorie niet klopte. Tenslotte kwam er een geleerde, die zich afvroeg:
“Als de mens hiermee iets tegen de god had willen zeggen – wat zou hij dan gezegd
kunnen hebben?” En ineens begon het te dagen... Vóórdat Jezus in de wereld kwam, en de mens God
persoonlijk leerde kennen, was alles wat de niet-Joodse mens zo’n beetje wist over God, dat Hij in elk
geval eeuwig was. God zei dat al tegen Mozes: “Ik ben Die Ik ben.” Wat kan een mens dan antwoorden,
behalve “...U bent!” En dat is inderdaad de derde mogelijkheid – de Griekse vorm voor ‘jij bent’ spreek je
uit als ‘ee’... ‘U bent!’ Wat een geluk dat God zich door ons persoonlijk laat kennen. Wat een geluk dat we
met Hem kunnen praten, wanneer we dat maar willen, en Hem alles kunnen vertellen. Wat een geluk dat
we door Jezus niet alleen weten, dat hij is, maar ook hoe. (Aangedragen door R. Post, dank!)

Vastelaovesvereiniginge in de kirrik…
Op zondag 4 februari vieren de ‘Geete’ oeht de Grunsjtroat
hun familiedag. Die dag begint om 11.30 uur in de kerk met een
H. Mis. Een week later op 11 februari komen de ‘Parkstad Böck’
eveneens om 11.30 uur. Zij worden naar de kerk gebracht door
Fanfare ‘Glück Auf’ uit de Kakert, die ook na de H. Mis buiten zal
spelen. We wensen beide verenigingen een mooie dag toe!

Wekelijks probeert de pastoor het
ziekenhuis te bezoeken. Daar de
berichtgeving niet altijd even vlekkeloos
verloopt, wordt u verzocht zelf door te
geven of u of een ander in het ziekenhuis
verblijft en een bezoekje op prijs stelt.

Verlichting klaar…
De kerk van Abdissenbosch kon het gebruiken: het priesterkoor
was armoedig verlicht. Daar is nu verandering in aangebracht:
nieuwe spots aan de muren zijn er al en nieuwe stralers aan het
plafond komen er binnenkort, die samen de schoonheid van het
priesterkoor in Abdissenbosch onderstrepen. Dank!

Inmiddels functioneert de diaconiegroep.
Als u een bezoekje op prijs stelt, meldt u
zich dan bij Hanny van der Wouw op de
pastorie (woensdag-/donderdagochtend).

… maar grote pech met de ramen!
Onverlaten hebben in de dagen voor kerstmis een grote ravage aangericht rondom de kerk van
Abdissenbosch. Een vuurwerkbom vernielde een ijzeren hek, een autoruit en ook de nodige glas-in-loodraampjes van de kerk. Het gaat om een grote schadepost, want gebrandschilderd glas-in-lood heb je niet
zomaar even gerepareerd. De glazenier is momenteel hard aan het denken over een oplossing, maar dat
het veel geld gaat kosten, is duidelijk. Vandalisme is niet verzekerd! Daar de ramen met voorzetglas
beschermd zijn, verwacht je ook niet dat er ooit iets in die richting mee kan gebeuren. Maar als men met
dergelijke munitie komt aanzetten….? Misschien dat de daders het weten op te brengen zich te melden!

‘Te laagdrempelige boodschap verliest aantrekkingskracht’
AMERSFOORT (RKnieuws.net) - Volgens het Vlaams christelijk weekblad Tertio is de hype van de
Nederlandse jongerenkerken voorbij. "Jubelberichten over jongerenkerken in de Nederlandse pers
verhullen terugvallende bezoekerscijfers, financiële tekorten en een gebrek aan vrijwilligers", schrijft Joris
Delporte. Delporte bezocht de jongerenkerk Heartbeat in Amersfoort en stelde vast dat de hype inderdaad
voorbij is. De maandelijkse bijeenkomsten van Heartbeat lokten tot voor kort 1.200 bezoekers. Maar dat
aantal is met een derde teruggevallen, nu alle jongerenkerken het moeilijk hebben. 10.000 tot 15.000
jonge Nederlanders zouden elke maand een van de goed 90 jongerenkerken bezoeken. De
bezoekersaantallen dalen gestaag na de eerste enthousiaste beginjaren. De oprichter en bezieler van
Heartbeat, Henk Jan Kamsteeg, ziet alvast een blijvende rol voor zijn en andere jongerenkerken. "Veel
Nederlanders hebben in de jaren zestig het geloof de rug toegekeerd. Hun kinderen zijn nu nieuwsgierig
naar wat religie te bieden heeft", stelt Kamsteeg. "Jongeren die religieuze verdieping zoeken, vinden
massaal hun gading bij jongerenkerken als Heartbeat. Maar een te laagdrempelige boodschap verliest
snel haar aantrekkingskracht" meent Joris Delporte. Om eens goed over na te denken!

Het volgend parochieblad verschijnt op 16 februari en wel voor de periode tot 16 maart.
Misintenties kunt u inleveren tot uiterlijk
DONDERDAG 8 februari liefst middels een briefje in de brievenbus van de pastorie
(Kerkberg 7) of achter in de kerk Rimburg.
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