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Hoe u de vastelaovend ook doorbrengt, ik
wens u van harte toe dat het mooie en zinvolle dagen
mogen zijn. Of u nou gaat hossen en springen en drie
dagen onvindbaar bent, of dat u zichzelf thuis vindt, of
waar dan ook geniet van de rust. Het zijn en blijven dagen
die bedoeld zijn om er even uit te zijn… op de
‘vastenavond’. Na de drie dolle dagen begint een serieuze
tijd! De veertigdaagse vasten als voorbereiding op Pasen.
Ouderwets gedoe? Ligt eraan hoe je de vasten wilt

verstaan! Welk van de twee plaatjes u ook het
meeste aanspreekt, beide zijn ze van toepassing!
Kardinaal Danneels schreef er als volgt over:
‘Binnenkort is het weer veertigdagentijd: een trainingstijd
om als betere christenen te leven en straks Pasen te
kunnen vieren met een toebereid hart. De vasten van een
christen heeft zijn programma al van oudsher: bidden,
vasten en aalmoezen geven. Maar in elke tijd wordt dat
weer iets anders ingevuld. Hier vind je tien wegwijzers
voor een goede veertigdagentijd. Maar ze betekenen niets,
als ze je niet dichter brengen bij God en bij de mensen. En
ook niet als je er triest van wordt. De vasten moet lichter
maken en blijer!’ Daarom… tien wegwijzers:
1. Bid elke morgen het Onze Vader en elke avond het
Weesgegroet. 2. Zoek in het evangelie of de preek van de
zondag één zinnetje om mee te nemen heel de week door.
3. Als je iets koopt wat je eigenlijk niet nodig hebt om te
leven - een luxeartikel - besteed dan ook altijd iets aan de
armen of een goed werk. Geef hun een procentje, want
overvloed vraagt om gedeeld te worden. 4. Doe elke dag iets goeds voor een
ander. Maar dan wel nog vóór hij of zij erom vraagt. 5. Als iemand je iets
onaangenaams zegt, denk dan niet dat je dat best ook meteen moet
terugdoen. Zwijg liever een minuut: het gaat over en de ‘geweldspiraal’ valt
stil. 6. Als je al een kwartier tevergeefs aan het zappen bent, schakel dan de
tv uit en lees een boek. Of ‘zap’ met je huisgenoten, maar dan zonder
afstandsbediening. 7. Ga in de vasten altijd met een klein beetje honger van
tafel. Diëtisten zijn nog strenger: doe dat heel het jaar. Een op de drie heeft
toch al overgewicht. 8. Ver-geven is superlatief van geven. 9. Je hebt al zo
vaak beloofd iemand te bellen of te bezoeken. Doe het nu eindelijk eens. 10.
Laat je niet altijd vangen door ‘korting’ Het kost misschien inderdaad 30
procent minder. Maar je kleerkast bulkt vast met evenveel procent uit.
Op ASWOENSDAG – ‘vasten- en onthoudingsdag’ – startschot van de
vastentijd - vieren we de eucharistie met oplegging van het askruisje
om 17.30 uur te Rimburg en om 19.00 uur te Waubach-Groenstraat.
◊ 40 dagen duurde de zondvloed ◊ 40 jaren trokken de Israëlieten door de
woestijn, naar het Beloofde Land ◊ 40 dagen verbleef Mozes op de berg van
God ◊ 40 dagen had Elia nodig om de berg van God te bereiken ◊ 40
dagen lang preekte Jona in Nineve dat men zich moest bekeren ◊ 40 dagen
lang vastte Jezus in de woestijn voordat Hij aan zijn opdracht begon ◊ 40
dagen lang verscheen Jezus aan zijn leerlingen na zijn verrijzenis
◊ 40 dagen worden ons om niet gegeven: ‘Nu is het de gunstige tijd,
vandaag is het de dag van het heil’!

GHANA
Wat heb ik te bieden voor
een goed doel?
Vastenaktie Landgraaf richt zich dit jaar
op de vrouwen in Ghana. en steunt lokale
activiteiten van mensen in Nkwanta in het
zuiden van Ghana. De vrouwen werken hard
voor het bestaan van hun gezin, maar
verdienen er nauwelijks iets mee. Meestal
hebben zij niet de kans gehad naar school te
gaan, ontberen medische zorg en verdienen
met hun werk geen noemenswaardig
inkomen. Vastenaktie helpt de mensen
spaargroepen op te zetten, geld opzij te
leggen, een budget te beheren en te
investeren in activiteiten die een inkomen
opleveren. Het gaat om, voor ons, kleine
bedragen. Daarnaast wil de vastenactie
financiële steun verlenen voor onderwijs en
scholing zodat jonge mensen ook veel beter
kunnen participeren op de arbeidsmarkt.
Naastenliefde begint met het delen van
onze welvaart. Uw steun aan ons project
wordt enorm gewaardeerd. Het is het
mosterdzaadje dat vandaag wordt geplant!
Geen enkele bijdrage is te weinig, want veel
kleine stappen maken een grote. De wereld
groeit als we delen. Op de basisscholen
wordt gedurende 6 weken ruime aandacht
aan dit project besteed. Een van de
scholen, ‘Bei de Ling’ in Lauradorp, heeft
inmiddels al een initiatief ontplooid: de
twee vrijdagen vóór Goede Vrijdag kunt
u er terecht om auto, fiets of rollator
eens een goede poetsbeurt te laten
geven! Door middel van videofilms, liedjes,
leskisten met diverse materialen uit Ghana
laten de onderwijskrachten de kinderen
kennis maken met de Afrikaanse cultuur en
de problematiek die zich in Nkwanta
voordoet. Indien u meer wilt weten over dit
project bent u van harte uitgenodigd op de
startavond op maandag 5 maart 20.00 uur
a.s. in de parochiezaal van de Parochie
Petrus en Paulus, Kerkplein 5 te Schaesberg.

Huispaaskaarsen
…zijn ook dit jaar weer te
bestellen op de pastorie te
Waubach:
I (210 mm 65 mm) € 10,-II (300 mm 70 mm) € 15,III (200 mm 60 mm) € 10,-

Geen priesterwijding in 2007 !
Vorig jaar hebben we de traditionele
priesterwijding op de zaterdag na Pinksteren
moeten overslaan omdat er voor het eerst in
150 jaar in het bisdom geen kandidaat was.
Ook dit jaar lijkt het erop dat er geen wijding
plaatsvindt. Uit het parochieblad van
Stramproy (geboorteplaats van de mogelijke
kandidaat)
hebben
we
overgenomen:
‘Kapelaan Marc Kessels heeft aan de

bisschop gevraagd om een langere voorbereidingstijd
voor zijn priesterwijding. Zijn taak als kapelaan in maar
liefst vier parochies in de Roermondse binnenstad brengt
zoveel opgaven met zich mee, dat hij daardoor
onvoldoende
toekomt
aan
een
echt
innerlijke
voorbereiding op het belangrijke moment van de
priesterwijding. Hij twijfelt dus niet aan zijn roeping,
maar wil die wel tevoren voldoende uitdiepen. Dat
betekent dat zijn priesterwijding waarschijnlijk een jaar
zal worden uitgesteld. Dat is een teleurstelling voor heel
wat mensen die zich op de wijding hadden verheugd, en
natuurlijk allereerst ook voor de wijdeling zelf.
Tegelijkertijd is het een teken van wijsheid en van moed,
waarmee Marc laat zien dat het wijdingssacrament heel
veel voor hem betekent. We nodigen u graag uit, Marc te
blijven begeleiden met uw gebed voor zijn inzet als
diaken en voor zijn opgang naar het priesterschap.
Inmiddels zijn degenen die zich hadden ingezet voor de
voorbereiding op zijn eerste H. Mis in Stramproy, hiervan
op de hoogte gebracht. We danken hen voor hun
bereidheid, en doen het komend jaar graag opnieuw een
beroep op hen.’ Minstens wordt met dit verhaal een
beroep gedaan om God te bidden om nieuwe priesters,
maar ook om te zorgen voor een klimaat binnen onze
kerk waarin het voor een mogelijke kandidaat überhaupt
nog mogelijk is als priester te kunnen werken!

Memisa-collecte
De Memisa-deur-collecte - voor
een betere gezondheidszorg in
arme landen – leverde in het
weekend van 3 & 4 februari het
mooie bedrag op van € 409,waarvoor hartelijke dank!

Oude Corpus op
nieuw boomkruis
Op de Waubacherheideweg op
de splitsing hangt sinds kort
een
nieuw
boomkruis,
vervaardigd en geplaatst op 29
januari 2007 door Antoine
Schleijper uit Abdissenbosch,
nadat het ingezegend was door
pastoor E. Smeets. Antoine is
lid van de werkgroep ‘Kruisen
en kapellen’ die zich tot doel
stelt het inventariseren van
kruisen en kapellen in Limburg.
De
gebundelde
informatie
wordt middels een website voor
iedereen toegankelijk gemaakt.
Dank voor dit mooie initiatief!

Geloofscursus II – Wie is
die Jezus?
Ongelukkig
zijn
de
data
voor
de
geloofscursus uit het vorige parochieblad
gevallen. Het zijn behalve 23 januari en 7
februari die al hebben plaatsgevonden: 07
maart, 28 maart, 10 april, 23 april, 8 mei,
30 mei, telkens om 20.30 uur bij Liesse
(Hoeve Kallen te Rimburg). De twee
avonden in maart handelen over de
betekenis
en
samenhang
van
de
afzonderlijke elementen van de H. Mis.
Welkom!

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
Vrijdag
3
maart
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;
29
maart
Ouderavonden EH Communie (19.00
uur) & H Vormsel (20.30 uur) in MFC
An d’r Put; 1 april Palmzondag, begin
Goede Week (11.30 uur patroonsfeest
Schutterij Sint Joseph); 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; 21 april
Christoffeldag
vormelingen
te
Roermond; 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; 12 mei
Jaarlijkse H. Mis Zonnebloem; 13 mei
E.H. Communie Lauradorp; 17 mei
E.H. Communie Abdissenbosch; 17 mei
Koningsschieten schutterij; 18 mei
Fietsbedevaart
Jongeren
naar
Meerssen; 25 mei (18.00 uur Waubach
vw. jubileum ZijActief); 26 mei

Pinksterzaterdag (18.00 uur Waubach vw. jubileum Meijongens); 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); 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!); 21 juni 9.00 uur
Schoolmis An d’r Put Waubach; 22 juni H. Vormsel WaubachGroenstraat; 24 juni Waubachs Dorpsfeest; 1-6 juli
Gezamenlijk jeugdkamp parochies; 15 augustus Maria
Tenhemelopneming (19.00 uur H. Mis aan Waerderkapel); 19
augustus Sint Rochuskermis; 8 september Diakenwijding te
Rolduc; 10 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.

Eerste heilige communie 2008
Volgend jaar valt Hemelvaartsdag midden in de
meivakantie. Vandaar dat er met een communiedatum moest worden geschoven. Maar waar naar
toe? Want het priestertekort doet inmiddels zo van
zich horen dat er nauwelijks meer vervangers voor de pastoor
voor de andere diensten op zondag te vinden zijn (vooralsnog
kan dit jaar de Mis in Rimburg op Hemelvaartsdag om 10.00
uur niet doorgaan!) Daarom dat besloten is de communie in
Abdissenbosch en Lauradorp in 2008 op dezelfde zondag te
laten vallen: 27 april 9.30 uur De Wegwijzer te Abdissenbosch
en om 11.30 uur de E.H. Communie voor de beide scholen van
Lauradorp in de kerk van Lauradorp. In Waubach op de
gebruikelijke zondag na Pinksteren, 18 mei, om 10.00 uur.

Eerste H. Communie 2007 – ‘Ga je mee?’
De cd’s zijn opgenomen, juf Marion bereidt de kinderen met al
haar gelovig enthousiasme voor en ook de nodige ouders
sluiten zich gelukkig aan bij de oudercatechese-avonden. We
kunnen met vertrouwen gaan uitkijken naar de feestelijke
vieringen zelf! 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 3 mei hebben ouders
wederom de gelegenheid aansluitend aan de H.Mis te
Abdissenbosch het project van de kinderen 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.

Datum

Kerk

Bijeenkomst

H. Doopsel
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.

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

13 mei

Lauradorp

wo. 2 mei

17 juni

Waubach

ma. 11 juni

24 juni

A’bosch

ma. 11 juni

Gedoopt
Op 4 februari werden Jasmijn, Levi en Meike Jacobs
(Rinckberg) tijdens een indrukwekkende viering gedoopt.
Proficiat aan de kinderen, hun ouders en peetouders en dank
voor hun trouwe aanwezigheid in ons midden! Op Pinksteren
zullen de oudste twee tijdens de Hoogmis te Rimburg hun
eerste heilige Communie ontvangen.

Heer, onze God, Gij houdt de wereld in uw hand. Gij
hebt de wereld gevormd en aan de sterren hun plaats
gegeven. Maar meer nog zijt Gij begaan met de mens,
in wie Gij het zaad der onvergankelijkheid hebt gelegd.
Wij bidden U voor deze dierbare overledenen: neem
hen op in de vreugde waartoe Gij hen van alle
eeuwigheid hebt geroepen. En laat dit geloof hen die
achterbleven tot kracht en troost zijn…

Overledenen
19-01:
23-01:
27-01:
29-01:
06-02:
07-02:
08-02:
10-02:

Hein Schmitz, Sloterstraat, 70 jaar
Cor Gunter, Burg. Beckersstraat, 43 jaar
Boud Wetzels, Accacialaan, 68 jaar
Helmi Ooijen-Wick, Heereveld, 85 jaar
Gerard Gielgens, Wormdalweg, 73 jaar
Hub Didderen, Heereveldje, 85 jaar
Zef Vaessen, Heereveldje, 87 jaar
Sjef Reinartz, Sloterstraat, 73 jaar

Liturgische
diensten in ons
parochiecluster

Huwelijken 2007
20-04 Waubach
Jurriaan van der Laan & Jolanda Simons, Heerlen
20-04 Lauradorp
Wesley Hartkamp & Agnes Dormans, Kerkrade
27-04 Waubach
Albert Leentjes & Truus Oerlemans, Kantstraat
01-06 Lauradorp
Tim Hermans & Judith Kuijper, Burg. Dortantsstraat
29-06 Waubach
Louis Hoogeveen & Rosi Rossen, Karel Doormanstraat
06-07 Waubach
Vincent Scheepers & Vanessa de Jong, Spoorstraat
06-07 Lauradorp
Barry Martens & Ingrid Cerfontaine, Maastrichterlaan
07-07 Waubach
Tim van Belkom & Tatjana Krähmer, Op der Graaf
20-07 Rimburg
Chris Coun Paulussen & Cynthia Weng, Broekhuizenstraat
07-09 Waubach
Roger Milder & Jessica Didderen, Kerkrade
07-09 Waubach
Edwin Hübben & Elly Jetten, Prins Bernardstraat
19-10 Rimburg
Danny de Wijs & Audrey Janssen, Wormdalweg
In maart in Poza Rica (Mexico) Leon Hennus & Juana Rodriguez, Ch. Frehenstraat

Vrijdag

16-feb

Waubach

19:00 uur

Zaterdag
A’bosch

17-feb
18:00 uur

Zondag
18-feb
Waubach

08:30 uur

Rimburg

10:00 uur

Waubach

11:30 uur

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’ 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 er ook een H. Mis
opgedragen ter ere van
O.L. Vrouw van Lourdes en
de H. Bernadette’.

Martin en Maria Dortants-Jungen en schoonzoon Zef (st); als jrdst. Piet Moonen
(st); ouders Plum-Heinen en dochter Mia (st);
ZEVEN HH. STICHTERS VAN DE SERVIETEN
Volkszang fam. Walraven-Roex (st); Pastoor Joseph Peters (st); Ria Zagar;
ZEVENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
1 Sam.26 David redt zijn dienaar Saul van de dood
Lc.6,27-38 Jezus verkondigt de liefde tot de vijand
Gregoriaans vrede en rechtvaardigheid in de wereld; hen die offerden;
Gregoriaans Paul Collon en Lieske Wetzels (st); Trautje Pöschkens –Kauhl
(st); Mien Kaufholz-Hanssen;
Volkszang Frits Scholtz; als jrdst. Hein Römkens (st); ouders Geenen-Eggen
en Eggen-Hanssen (st); als jrdst. ouders Dautzenberg-Zijlstra;

Maandag

19-feb

Waubach

09:00 uur

Dinsdag

20-feb

Woensdag
21-feb
Rimburg

17:30 uur

Waubach

19:00 uur

Vrijdag
Waubach

23-feb
15:00 uur

Waubach

19:00 uur

Zaterdag

24-feb

A’bosch

18:00 uur

Mia Leemans-van Alst, tevens Tiny Leemans-Boymans en wederz. ouders;
Paula Urlings en overl. familie;
In Zorgcentrum Heereveld geen H. Mis !!
ASWOENSDAG
BEGIN VEERTIGDAGENTIJD
VASTEN-EN ONTHOUDINGSDAG
Volkszang
Volkszang ouders Hubert Simons en Catharina Plum (st); ouders GoebertScholle en grootouders Scholle-Scholtes; ouders Noordermeer-Nacinovic vw.
verjaardag; Wiel en Fien Evertz-Simons;
H. POLYCARPUS, BISSCHOP EN MARTELAAR
Kruisweg
Sjef en Tinie Haan-Lutgens en wederz. ouders (st); fam. Peter Dionysius
Dortants en fam. Jungen; jrdst. Mathieu Frings; jrdst. Martin en Dien Beckers–
Hermans; overl. ouders Suylen-Simons, zoon Huub en schoondochter Marianne
Volkszang Ger Wijshijer; echtpaar Slangen-Paulus (st); Anna Claessen-Sep
(st); Michel Frösch en ouders Frösch-Schoumans (st); ouders Plum-Beumers;
EERSTE ZONDAG VAN DE VASTEN
Deut.26,40-10 In zijn bewogen geschiedenis erkent het volk Gods trouw
Lc.4,1-13 Jezus weerstaat de bekoring tot bezit, macht en succes

Zondag
25-feb
Waubach
Rimburg

08:30 uur
10:00 uur

Waubach

11:30 uur

Maandag

26-feb

Waubach

19:00 uur

Dinsdag
Woensdag
Waubach
Vrijdag
Waubach
Waubach

27-feb
28-feb
19:00 uur
02-mrt
14-15 uur
15:00 uur

Waubach

19:00 uur

Zaterdag
A’bosch

03-mrt
18:00 uur

Zondag
04-mrt
Waubach

08:30 uur

Rimburg

10:00 uur

Waubach

11:30 uur

Maandag

05-mrt

Waubach

19:00 uur

Dinsdag
Woensdag
Waubach

06-mrt
07-mrt
19:00 uur

Gregoriaans Sjef Reumkens; hen die offerden;
Volkszang ouders Bastiaens-Pinkaers en overl. familie;
Par. Dameskoor als jrdst. Johanna Simons-Janssen; Jan Evertsen; ouders Jo
en Annette Knoben-Habets; Harrie en Mia Senden-Reinartz; ouders
Nievelstein-Beaujean en zoon Arnold, tevens ouders Schuncken-Bergrath (st);
ouders Derks-Herberigs; Roy Rutjens; als jrdst. Fons en Bert Ramakers;
Mia Leemans-van Alst, tevens Tiny Leemans-Boymans en wederz. ouders;
Paula Urlings en overl. familie;
Heereveld 10.00 uur H. Mis
Mia Hinskens-Pauli; Zef Meys vw. verjaardag (st); Ton de Haan;
Uitstelling van het H. Sacrament, aanbidding, rozenkrans en vespers
Kruisweg
overledenen fam. Senden en fam. Reinartz; Martin en Maria Dortants-Jungen en
schoonzoon Zef (st); ouders Defésche-Rinkens en dochter Bertine (st); Anneke
Bogman;
Koor Filia echtpaar Slangen-Paulus (st); de weldoeners van onze parochie;
TWEEDE ZONDAG VAN DE VASTEN
Gen.15 Abraham krijgt in z’n twijfel antwoord: God reikt hem het Verbond aan
Lc.9, 28b-36 De gedaanteverandering: Jezus vervult Wet en Profeten
Gregoriaans vrede in de wereld; de zieken en stervenden;
Gregoriaans Hub en Wim Hanssen en ouders Palmen-Smeets; Leonard
Hanssen en Maria Catharina Beckers (st); Alphons Kallen (st);
Volkszang als zeswekendienst Mia Schleijper-Möllenbeck; als 1ste jrdst.
Mathieu Heinen, tevens zoon Jack; als jrdst. ouders Reumkens-Dortants (st);
Frits Scholtz; als jrdst. Lei Dörenberg; Cleo Wassen; ouders Speck-Herbergs;
Els en André Quaedvlieg; Trautje en Nellie Speck; als jrdst. Constant en Agnes
Snijders-Schaffrath (st); als jrdst. echtpaar Knoben-Perder; als jrdst. Netje
Weijgerse-Janssen (st); als jrdst. Rein Gossen, tevens vw. verjaardag (st);
Mia Leemans-van Alst, tevens Tiny Leemans-Boymans en wederz. ouders;
ouders Coen en Anni Boijmans-Speetjens (st); Paula Urlings en overl. familie;
als jrdst. Hubert Huntjens en Mia Huntjens-Simons; May Jeurissen; de
overledenen van de fam. Vaessen-Portz;
Heereveld 10.00 uur H. Mis
H.H. PERPETUA EN FELICITAS, MARTELARESSEN
fam. Dominicus Wijnen-Mosmuller (st); hen die offerden;
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Vrijdag
Waubach
Waubach
Zaterdag

09-mrt
15:00 uur
19:00 uur
10-mrt

A’bosch

18:00 uur

H. FRANCISCA ROMANA, KLOOSTERLINGE
Kruisweg
Hubertus de Gussem (verj.); t.e.v. H. Marta en H. Thadeus uit dankbaarheid;
The Young Singers echtpaar Schnitzeler-Meens en overl. fam. DortantsMeens (st); fam. Schillings (st); ter ere van St. Joseph (st); fam. PaulusRömkens (st); ouders Bisschoff-Luigjes; als jrdst. ouders Olzheim-Blom;
DERDE ZONDAG VAN DE VASTEN - BEGIN ST. JOZEF-NOVEEN
Ex.3 God wil z’n volk bevrijden: Hij zendt Mozes naar Farao
Lc.13,1-9 Jezus’ oproep tot bekering. God geeft nieuwe kansen.

Zondag
11-mrt
Waubach

08:30 uur

Rimburg

10:00 uur

Waubach

11:30 uur

Maandag

12-mrt

Waubach

19:00 uur

Dinsdag
Waubach
Woensdag

13-mrt
19:00 uur
14-mrt

Waubach

19:00 uur

Gregoriaans ouders Plum-Pauly (st); vr. meer rechtvaardigheid in de wereld;
La Liesse als 1ste jrdst. Joep Simons; Balt Bastiaens; als jrdst. ouders
Eydems-Timmermans (st); echtpaar Gillissen-Zaunbrecher (st); Harrie Janssen
en Wilhelmina Maria Janssen-Hanssen (st);
Par. Dameskoor zeswekendienst Hein Schmitz; zeswekendienst Cor Gunter;
Sjef en Tinie Haan-Lutgens en wederz. ouders (st); overl. ouders Leopold
Simons-Verstappen; Roy Rutjens; ouders Schleijper-Möllenbeck; ouders
Pelzer-Linssen en kleindochter Mary-Ann (verj.); jrdst. Leny Scheeren-Janssen
(st.); Jozef en Maria Dautzenberg-Römkens (st); jrdst. Johan Franken (st); als
jrdst. echtpaar Theresia en Johan Jozef Hinskens-Latour (st); jrdst. ouders
Hubert Gerards en Theresia Simons (st); Trautje Hanssen;
Zangver. Vriendenkring St. Rochus Mia Leemans-van Alst, tevens Tiny
Leemans-Boymans en wederz. ouders; Paula Urlings en overl. familie;
Heereveld 10.00 uur H. Mis
Kon. Fanfare Eendracht vr. kinderen, klein-en achterkleinkinderen;
MIRAKEL VAN HET H. SACRAMENT TE AMSTERDAM
Landgraaf Vocaal Ensemble en Par. Koor N’heide Juup Erkens; ouders
Boijmans-Simons; de overledenen van de fam. Dijkstra en Theves;

Donderdag 15 mrt
Waubach

19:00 uur

Vrijdag
Waubach

16-mrt
15:00 uur

Waubach

19:00 uur

Zaterdag

17-mrt

Waubach

19:00 uur

Fanfare St. Elisabeth Martin en Maria Dortants-Jungen en schoonzoon Zef
(st); ouders Ringens-Paulus (st.); als jrdst. Triena Rothkrantz-Meulenberg,
tevens Joseph Rothkrantz en ouders Meulenberg-Gillissen en Johan en Thea
Meulenberg (st);
Kruisweg
Gemengd Koor Don Bosco als zeswekendienst Helmi Ooijen-Wick; de overl.
bewoners van de flat Kerkstraat; ouders Paul Gerards-Daemen (st);
H. GERTRUDIS, MAAGD
Landgraafs Mannenkoor St. Joseph als jrdst. ouders Martens-Cremers; als
jrdst. Maria Loijen (st); overl. ouders Plum-Heinen en dochter Mia (st);
Trautje Speck (st); Maria Hubertina Stohr (st);
VIERDE ZONDAG VAN DE VASTEN
Joz.5 Het eerste paasfeest van het volk in het Beloofde Land
Lc.15 Het verhaal van de verloren zoon, of beter: de barmhartige Vader

Zondag
18-mrt
Waubach

08:30 uur

Rimburg

10:00 uur

Waubach

11:30 uur

Maandag
Rimburg

19-mrt
18:30 uur

Waubach

19:00 uur

Gregoriaans Sjef Reumkens; ouders Plum-Pauly (st.);
Gregoriaans Trautje Logister-Ritzerfeld; Leonard Collon en Elisabeth Boisten
(st); Maria Josepha Benau-Hahnen (st); echtpaar Haan-Habets en Hub en
Harrie (st); Jozef Eijgelshoven; Mien Kaufholz-Hanssen;
Gemengd Koor St. Jan zeswekendienst Boudewijn Wetzels; Nicolaas en Victorine Swelsen-Horstermans (st); Sjef Geuskens; jrdst. ouders Zef en Fiene Notermans-Heinen; jrdst. ouders Geenen-Eggen (st); jrdst. ouders Rothkrans-Glenz;
overledenen fam. Frits Schormans-Hendrix; jrdst. ouders Schnitzeler-Wijnen
H. JOZEF
Lichtprocessie naar de St. Jozefkapel
Zangver. Eendracht als 1ste jrdst. Annie Wetzler-Banke; Mia Leemans-van
Alst, tevens Tiny Leemans-Boymans en wederz. ouders; Paula Urlings en overl.
familie; Jos Aretz; echtpaar Claessens-Logister (st);Wiel en Fien Evertz-Simons;
Jup Willems vw. naamfeest; als jrdst. Rodney Odekerken; André Römkens (st);
ouders Verheijen-Timmermans (st); als jrdst. fam. Mathias Jozef en Katharina
Gerards-Vreuls, tevens Elisabeth Römkens (st); ouders Juup en Fien OffermansMeijs (st);als jrdst. echtpaar Simons-Gottschalk (st);Jo Meessen vw. naamfeest;
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Jaar

Carnaval

Pasen

Hemelvaart

PinkSteren

2008

03-02

23-03

01-05

11-05

Carnavalisten opgelet!

2009

22-02

12-04

21-05

31-05

2010

14-02

04-04

13-05

23-05

2011

06-03

24-04

02-06

12-06

2012

19-02

08-04

17-05

27-05

2013

10-02

31-03

09-05

19-05

2014

02-03

20-04

29-05

08-06

2015

15-02

05-04

14-05

24-05

2016

07-02

27-03

05-05

15-05

2017

26-02

16-04

25-05

04-06

2018

11-02

01-04

10-05

20-05

Voor alle carnavalsverenigingen, Mei-jongens, fanfares, koren, communieouders en alles en iedereen, bij deze tot 2050 alle date van Carnaval (drie
dagen voor Aswoensdag), Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. Reserveer alvast
de juiste datum in uw agenda! Definitie van de Paasdatum: eerste zondag ná
de eerste volle maan óp of ná het begin van de lente (21 maart). De bedoelde
volle maan is niet de volle maan die wij normaal plaatselijk waarnemen maar
een bepaalde standaard ‘Paschal – PFM’ die wereldwijd geldt. Pasen valt op
z’n vroegst op 23 maart, en op z’n laatst op 25 april. De samenhangende
christelijke feestdagen voor de Nederlandse kalender zijn: Aswoensdag
(carnaval 7 weken vóór Pasen, op z’n vroegst 3 februari, op zijn laatst 7
maart), Pinksteren (7 weken na Pasen: tussen 11 mei en 13 juni), Hemelvaart
(10 dagen vóór Pinksteren, op z’n vroegst 1 mei, op z’n laatst 3 juni).

2019

03-03

21-04

30-05

09-06

2020

23-02

12-04

21-05

31-05

2021

14-02

04-04

13-05

23-05

2022

27-02

17-04

26-05

05-06

2023

19-02

09-04

18-05

28-05

2024

11-02

31-03

09-05

19-05

2025

02-03

20-04

29-05

08-06

2026

15-02

05-04

14-05

24-05

2027

07-02

28-03

06-05

16-05

2028

27-02

16-04

25-05

04-06

2029

11-02

01-04

10-05

20-05

2030

03-03

21-04

30-05

09-06

2031

23-02

13-04

22-05

01-06

2032

08-02

28-03

06-05

16-05

2033

27-02

17-04

26-05

05-06

2034

19-02

09-04

18-05

28-05

2035

04-02

25-03

03-05

13-05

2036

24-02

13-04

22-05

01-06

2037

15-02

05-04

14-05

24-05

2038

07-03

25-04

03-06

13-06

2039

20-02

10-04

19-05

29-05

2040

12-02

01-04

10-05

20-05

2041

03-03

21-04

30-05

09-06

2042

16-02

06-04

15-05

25-05

2043

08-02

29-03

07-05

17-05

2044

28-02

17-04

26-05

05-06

2045

19-02

09-04

18-05

28-05

2046

04-02

25-03

03-05

13-05

2047

24-02

14-04

23-05

02-06

2048

16-02

05-04

14-05

24-05

2049

28-02

18-04

27-05

06-06

2050

20-02

10-04

19-05

29-05

Sint Jozefnoveen 2007
Zo. 11 mrt
Ma. 12 mrt
Di. 13 mrt
Wo. 14 mrt
Do. 15 mrt
Vr. 16 mrt
Za. 17 mrt
Zo. 18 mrt
Ma. 19 mrt

11.30 uur Parochieel Dameskoor
19.00 uur ZV Vriendenkring Sint Rochus
19.00 uur Koninklijke Fanfare Eendracht
19.00 uur Landgraaf Vocaal Ensemble en
Parochieel Koor Nieuwenhagerheide
19.00 uur Fanfare St. Elisabeth
19.00 uur GK Don Bosco
19.00 uur LMK Sint Joseph
11.30 uur GK Sint Jan
19.00 uur Zangvereniging Eendracht

Dagelijks aanbidding van 14.00 tot 15.00 uur
behalve op zondag
Rozenkrans en vespers dagelijks om 14.30 uur
Kruisweg elke vrijdag om 15.00 uur

Sint Jozef, patroon van het gezin
Van de verschillende heiligen die patroon zijn van het gezin is Sint Jozef wel
de bekendste. Als aardse vader van Jezus verdiende hij als timmerman in
Nazareth het inkomen voor zijn gezin en zal hij ook een belangrijke bijdrage
aan Jezus’ opvoeding hebben gehad. Hoe dat precies ging, weten we niet. In
de bijbel komen we Jozef alleen maar tegen in de verhalen rond de geboorte
van Jezus en bij het verhaal van de
Wekelijks probeert de pastoor het
terugvinding van de 12-jarige Jezus
ziekenhuis te bezoeken. Daar de
in de tempel (Lucas 2, 41-52). Het
berichtgeving niet altijd even vlekkeloos
beeld dat hieruit naar voren komt,
verloopt, wordt u verzocht zelf door te
is dat van een rechtvaardig man,
geven
of u of een ander in het ziekenhuis
die trouw was in zijn verplichtingen
verblijft en een bezoekje op prijs stelt.
jegens God en zijn medemensen. In
latere eeuwen zijn er wel veel
legendes omtrent zijn persoon
ontstaan. Feit is dat Jozef tot in de
Inmiddels functioneert de diaconiegroep.
Middeleeuwen vooral een rol op de
Als u een bezoekje op prijs stelt, meldt u
achtergrond speelde. Pas toen de
zich dan bij Hanny van der Wouw op de
timmerlieden hem in de 15e eeuw
pastorie (woensdag-/donderdagochtend).
als hun patroon kozen, kreeg zijn
verering meer bekendheid…

Gregoriaans concert Schola Maastricht
Op zondag 4 maart vindt in de ‘Slevrouwe’ in Maastricht om 15.00 uur
een concert plaats van de Schola Maastricht. Thema zijn de
zondagsevangelies van de vasten: ‘Jezus in de woestijn’ en de
‘Overspelige vrouw’. Rondom deze gezongen evangelies zijn gezangen
gezocht die niet alleen het evangelie bezingen maar ook uitleg geven en
gebed zijn bij wat er wordt verkondigd. Beslist de moeite waard!
Welkom!
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Intercity bestemming Pasen
Je bent uitgenodigd voor een treinreis. Ga mee! Welkom! Het is dapper om mee te gaan. Want
het wordt geen eenvoudige tocht, geen luchtig uitstapje of midweek-shoppingtripje. De reis
voert langs kille perrons, sinistere haltes, donkere stationsgebouwen en lange tunnels. Maar aan
het einde zit er licht en volgen onverwachte vergezichten. Op ieder station ben je uitgenodigd
om uit te stappen, de benen te strekken en deel te nemen aan wat te gebeuren staat, voordat
de trein doorrijdt naar de volgende bestemming. Een paar excursies maken we te voet.
Met andere woorden: we nemen je mee van viering naar viering in de Goede Week. We doen de
verschillende stations aan in het verhaal van Jezus: zijn intocht en laatste dagen in Jeruzalem,
de viering van het laatste avondmaal, de hof van Getsemane, zijn veroordeling en kruisdood.
Om uiteindelijk aan te komen op de eindbestemming: de zondagmorgen van Pasen, de dag van
zijn verrijzenis uit de dood. Het wordt een reis door het donker naar het licht. Je bent
uitgenodigd om de hele reis mee te maken. We gaan deze weg met elkaar.
Het project ‘Intercity bestemming Pasen’ is een eigentijds project, een soort kerkelijke ‘tussende-rails’. Een reisgids die de route verkent. Om te lezen als tijdens de reis het landschap toch te
donker wordt om naar buiten te kijken en als er in de ramen van de coupé niet meer te zien valt
dan de spiegeling van uw eigen gezicht. Om vóór de aankomst op een station te weten wat je te
wachten staat en bij het verder reizen nog eens rustig te overdenken wat je zojuist is
overkomen. Tot en met Pasen zullen we het project publiceren op de achterzijde van dit
parochiebladblad. We wensen je een goede reis en alvast een Zalig Pasen!
Alle informatie vind je op www.intercitypasen.nl

Langs de kant van de weg gestaan en uit onze schoenen kroop de hoop omhoog op eindelijk nu
iemand die wist en verstond wat wij hoopten. Een man met een gezicht van God. Een man op
een ezel. Een koning! We roepen en lachen erbij. Een theater van vrolijkheid is het. Carnaval in
de stad. Een man op een ezel met voeten die bijna over de grond slepen. Een koning, jawel! En
– met takken van de bomen – zijn we schaterlachend over straat gerold. Hebben onze buik
moeten vasthouden van het lachen. Zoveel lachen doet buikpijn. Hosanna, koning op de ezel! In
de vrolijkheid van het moment neemt Hij de loszang aan. Voor even geen tweede gedachten aan
naderend onheil en wolk van angst. Kom op, stenen van de straat, tegels van het perron, doe
mee en schreeuw: Hier is de Koning!
Palmzondag: de val van een ster. Een samenvatting van de hele week. Palmzondag is eigenlijk
de ruwe samenvatting van wat er rond Pasen te beleven valt. Jezus wordt als Koning geeerd.
Feest. Maar direct daarna lijkt er een mes te vallen dat het verhaal doormidden snijdt. Want dan
volgen er grote woorden als lijden, goddeloosheid en nederigheid. Voor je het goed en wel in de
gaten hebt, zit je midden in het verhaal van Jezus’ einde. Verraden, gevangengenomen,
gemarteld, verhoord, terechtgesteld en begraven. En dan naar huis. De Goede Week in.
In de viering van Palmzondag hebben kinderen een mooie taak: ze hebben palmpasenstokken
gemaakt en dragen die mee om de Heer, de Koning, te begroeten. Mensen hebben palmtakjes
bij zich. Want destijds, na de zondvloed, stuurde Noach een duif uit die met een takje
terugkwam: voorbode van droog land, einde van de chaos, begin van het nieuwe leven dat God
met ons begon na de zondvloed… Nu op Palmzondag ‘gooit God’ niet meer met water, maar
‘gooit Hij zichzelf’ in de strijd tegen het kwaad. Daarom dat in de kerk na het intochtverhaal de
passie wordt voorgelezen. Er wordt ook niet gepreekt: aan duidelijkheid laat het lijdensverhaal
van de Heer immers niets aan duidelijkheid te wensen over. Het hele verhaal komt voorbij tot en
met de graflegging. Zit je daar met je palmtak! Tja, het palmtakje siert het kruis dat de Heer
overwonnen heeft, maar vergeet ook niet dat we het op aswoensdag wanneer het as geworden
is: ‘Mens, denk dat je stof bent en tot stof wederkeert. Geloof in het evangelie!’
Maar na zoveel gelach treedt onherroepelijk een wat droeve stilte in. Uitgelachen, en nu dan? De takken
vallen uit onze handen. We rapen onze bestofte kleren weer op en trekken ze besmuikt weer aan. We
kijken om ons heen. Wat nu? In Godsnaam, waar moeten we nu heen? Hij staart over onze hoofden in de
verte, de glimlach nog om zijn lippen, maar de tranen komen niet meer van het lachen. Wij kijken naar wat
Hij ziet. We zien de stad door zijn ogen. We lezen het verdriet in de straten, de dood in de stegen, de
wanhoop uit de ramen. Het is feest vandaag en ook weer niet. Tranen van het lachen, onbedorven
vrolijkheid en vol plezier, veranderen tot tranen van verdriet over een inktzwarte dood, heen en weer
geslingerd tussen hoop – Hosanna, Hij komt, en vrees – Hij zal toch niet…? Jawel, Hij zal wel!

Het volgend parochieblad verschijnt op 16 maart en wel voor de periode tot 13 april.
Misintenties kunt u inleveren tot uiterlijk
DONDERDAG 8 maart liefst middels een briefje in de brievenbus van de pastorie
(Kerkberg 7) of achter in de kerk Rimburg.
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