Parochiecluster
Ubach over Worms
Pastoor E. Smeets,
Kerkberg 7, Waubach
 5312378 fax 5332039
Email pastorie.waubach@hetnet.nl
Pastoor ed.smeets@hetnet.nl

Bgg in geval van nood
 045-5766666

Parochie-assistent
H. Verhaeg,
Groene Boord 21E Heerlen
 06-23115067 Email
VerhaegHenk@hetnet.nl

Secretariaat - Intenties
Pastorie, Kerkberg 7, iedere
werkdag van 10.00-12.00 uur
 5312378

Kosters
Waubach-Groenstraat:
Th. Gielen  5312387
J. Post  5310449
Abdissenbosch:
M. Rutten  5312313
Rimburg:
A. Kaufholz  5320891
Lauradorp:
A. Erps  5314538

Kerkbijdrage
Par. H. Jozef
Giro: 38 55 500
Rabobank: 15 17 02 136
Par. HH.Theresia en Don Bosco
Giro: 10 49 378
Rabobank: 15 17 02 276
Par. H. Bernadette
Giro: 10 48 849
Rabobank: 15 17 00 753
Par. H. Drievuldigheid
Giro: 15 64 348
Rabobank: 15 17 04 007
Rekeningnummer Missiecomité
Landgraaf 15.17.00.303
Voor € 300 per jaar kan er een
priesterstudent in een missieland
worden geadopteerd.

Adverteren in dit blad?
Drukkerij Antwan  5316550

www.rk-ubachoverworms.nl

’t Kirkebledje
† 26 februari: Roy De Bie

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

Jaargang 2007 nr. 4
16 mrt t/m 13 apr.
Priester van het bisdom
Roermond. Tot augustus 2005
kapelaan in Ubach over Worms.
Daarna kapelaan in Maasbracht,
Brachterbeek, Linne en
Stevensweert. Roy werd geboren
in Sittard op 8 september 1974.
Op 5 juni 2004 werd hij priester
gewijd in Roermond. In de bloei
van zijn leven overleed hij in
Maastricht op 26 februari 2007,
gesterkt door het sacrament van
de zieken. Na de
uitvaartplechtigheid in de kerk
van Maasbracht werd hij ter
ruste gelegd op het kerkhof in
Guttecoven op 3 maart 2007.

Roy had een mooie jeugd. Ouders die van hem hielden. Een broer om mee te
spelen en te ravotten. Daarna kwam de school, waarin hij van een matige
student uitgroeide tot een financieel accountant. Zijn toekomst leek verzekerd: een mooie baan, goed verdienen. Wat wil je nog meer? Maar hij was er
niet tevreden mee. Hij voelde zich getrokken tot een ander leven, met
minder menselijke zekerheden, met minder tijd voor zichzelf. Het was God
zelf die hem trok om zijn leven in dienst te stellen van Hem en Zijn Blijde
Boodschap. Het betekende: opnieuw studeren. Maar het doel was het waard:
priester worden, een "alter Christus" (een andere Christus) zijn, een goede
herder voor anderen. De dag van zijn wijding en zijn eerste H. Mis waren
hoogtepunten. Nu kon hij zich volledig inzetten voor God en zijn Kerk. En dat
deed hij iedere dag opnieuw, zeven dagen per week. Aandacht voor zieken
en ouderen, voor jongeren en kinderen. Hij was graag priester. Soms had hij
wat heimwee naar het "Rijke Roomsche leven". Hij hield van de schoonheid
van de liturgie, van mooie gewaden en van uitbundige zang en muziek. Maar
hij was tegelijk ook heel nuchter en zag de geestelijke armoede van veel
mensen in onze tijd. Er was werk in de kerk! En dat werk pakte hij aan.
Gesteund en geïnspireerd door de dagelijkse viering van de Eucharistie en
het breviergebed ging hij aan de slag in de parochies waar hij werkzaam
was. Hij deed zijn werk met een glimlach en soms met een hartelijke
schaterlach. Dat maakte hem op korte tijd bij veel mensen tot een geliefde
priester. Des te harder trof ons het bericht van zijn plotse dood. Moge zijn
leven voor allen een voorbeeld en een inspiratie zijn. Heer, geef hem de
eeuwige rust. En het eeuwig Licht verlichte hem!
Langs deze weg wil de familie allen heel hartelijk danken voor alle
blijken van meeleven en verbondenheid, uitgedrukt in aanwezigheid
bij de avondmis en uitvaartdienst, en in de vele kaarten die ze
ontvangen hebben. De familie heeft dit zeer gewaardeerd.
Frans en Lies de Bie-Last, Ruud de Bie en Wilma Koolen,
Heerenlandstraat 11, 6143 BG Guttecoven
Namens alle parochianen van Ubach over Worms hebben pastoor en
kerkbestuur zijn ouders, zijn broer en diens vriendin, zijn familie, zijn nieuwe
pastoor en kerkbestuur gecondoleerd. We zullen onze oud-kapelaan op
zondag 18 maart bijzonder gedenken in de Sint Jozefnoveen, om 11.30 uur.

Sint Jozefnoveen
Zondag 11 maart 11.30 uur
Opening pastoor E. Smeets
Par. Dameskoor Waubach-Groenstraat
Maandag 12 maart 19.00 uur
Zangvereniging Vriendenkring Sint
Rochus
Predikant Z.E.H. L.F.M. Terranea
Pastoor Nieuwenhagen
Dinsdag 13 maart 19.00 uur
Kon. Fanfare Eendracht Waubach
Predikant Z.E.H. H.J.P.Th. Broers
Pastoor Munstergeleen – pater Karel
Houbenkapel
Woensdag 14 maart 19.00 uur
Landgraaf Vocaal Ensemble & Parochieel
koor Nieuwenhagerheide
Predikant Z.E.H. G.L.M. Mesters,
grootseminarie Rolduc
Gebedsdag om priesterroepingen
Donderdag 15 maart 19.00 uur
Fanfare Sint Elisabeth - Groenstraat
Predikant E.H. M.C.P. Kessels, diaken te
Roermond
Vrijdag 16 maart 19.00 uur
Gemengd Koor Don Bosco - Lauradorp
Predikant Z.E.H. F.J.M. Erick Van Brakel,
pastoor van Venlo-Zuid, oud-kapelaan
Zaterdag 17 maart 19.00 uur
Landgraafs Mannenkoor Sint Joseph
Predikant H.E.H. Deken Th.Chr.F. Van
Galen f.s.o. – officiële installatie nieuw
kerkbestuur

Vastenactie Ghana
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. Vastenaktie helpt de
mensen te investeren in activiteiten die een inkomen opleveren.
Naastenliefde begint met het delen van onze welvaart. Het
vastenzakje vindt u bij dit parochieblad: u kunt het inleveren achter
in de kerk, of via de brievenbus van de pastorie.

Boeteviering & koperpoets
Om het maar eens om te draaien: in de boeteviering maken we onze
‘binnenkant’ schoon voor Pasen, maar ook de ‘buitenkant’ van ons
kerk zijn, heeft een beurt nodig. Gelukkig zijn er mensen die de
kerken helpen schoonhouden, maar de groepen worden wat ouder en
kleiner. Wie zou op die manier voor Pasen of misschien met
regelmaat het jaar door de helpende hand willen reiken? Pastoor,
kerkbestuur en vele vrijwilligers rekenen op u!  pastorie 5312378

Huispaaskaarsen
s.v.p. vóór 20 maart bestellen op de pastorie:
I (210 mm 65 mm) € 10,--, II (300 mm 70
mm) € 15,-, III (200 mm 60 mm) € 10,-

Geloofscursus Wie is Jezus?
De resterende data voor de geloofscursus zijn
28 maart, 10 april, 23 april, 8 mei, 30 mei,
telkens om 20.30 uur bij Liesse (Hoeve Kallen
Rimburg). 28 maart handelt over de betekenis
en samenhang van elementen van de H. Mis.

Stille Dagen 2007
Een Stille Dag houden wil zeggen je voor een dag onttrekken aan de
drukte van het gewone leven, tot jezelf te komen en in die rust Gods
Woord 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. Aanmelden via de pastorie!

Parochieagenda
Wekelijks probeert de pastoor het
ziekenhuis te bezoeken. Daar de
Vrijdagen in de vasten
berichtgeving niet altijd even vlekkeloos
15.00
uur
Kruisweg
verloopt, wordt u verzocht zelf door te
Waubach; 19 maart 18.30
geven
of u of een ander in het ziekenhuis
uur
lichtprocessie
St.
verblijft en een bezoekje op prijs stelt.
Jozefkapel Rimburg; 24 &
25 maart de presentatie
Maandag 19 maart 19.00 uur
van onze communicanten;
Zangvereniging Eendracht Rimburg
Inmiddels functioneert de diaconiegroep.
Predikant Z.E.H. H.J. Bouman - pastoor 29 maart Ouderavond H.
Als u een bezoekje op prijs stelt, meldt u
Communie (19.00 uur) &
Nieuwenhagerheide en Lichtenberg
zich dan bij Hanny van der Wouw op de
H. Vormsel (20.30 uur) in
pastorie (woensdag-/donderdagochtend).
MFC An d’r Put; 1 april
Dagelijks aanbidding H. Sacrament
Palmzondag, begin Goede Week (11.30 uur patroonsfeest Schutterij
van 14.00 tot 15.00 uur
Rozenkrans en vespers dagelijks om Sint Joseph); 2 t/m 4 april Paaseierenactie misdienaars; 4 april
Chrismamis te Roermond, geen avondmis te Waubach!; 5 april Witte
14.30 uur
Kruisweg elke vrijdag om 15.00 uur 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; H.Mis op
Hemelvaartsdag in Rimburg vervalt maar wordt verplaatst naar woensdagavond 16 mei om 19:00 uur; 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 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); 3 juni E.H.
Zondag 18 maart 11.30 uur
Gemengd Koor Sint Jan Abdissenbosch
Predikant pastoor E. Smeets
herdenking voormalig kapelaan
Roy De Bie † 26 februari
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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 Bernadettetriduum Abdissenbosch donderdag gezinsmis; vrijdag dag van de zieken; zaterdag Lichtprocessie met GK
St. Jan; 28 oktober “Allerzielenzondag” te
Waubach
en
Lauradorp;
4
november
Eerste heilige communie 2008
Paardenzegening
A’bosch;
4
november
Volgend jaar valt Hemelvaartsdag midden in de
“Allerzielenzondag” te Rimburg en A’ bosch; 10
meivakantie. Vandaar dat er met een communie-datum
& 11 november Sint-Maarten; 25 november
moest worden geschoven. Maar waar naar toe? Want het
Christus Koning; 2 december Begin advent.
priestertekort doet inmiddels zo van zich horen dat er

E.H. Communie 07 Ga je mee?

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.

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!
Datum

Kerk

Bijeenkomst

H. Doopsel

25 maart
15 april
22 april
6 mei
13 mei
17 juni
24 juni

Waubach
A’bosch
Waubach
Waubach
Lauradorp
Waubach
A’bosch

Wo. 21 maart
wo. 21 maart
wo. 21 maart
wo. 2 mei
wo. 2 mei
ma. 11 juni
ma. 11 juni

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.

Kirkeklatsch

● Wist U dat het 4 maart j.l. 40 jaar
geleden was dat onze oud-dorpsgenoot
Frans Franken tot priester werd gewijd?
Op 26 maart 1967 droeg hij zijn 1ste H. Mis op in Waubach. Daarna ging hij naar de
missie in een zeer afgelegen gebied van Zaïre. Na 25 jaar missiewerk in Afrika werd
hij werd kapelaan in het Belgische Genk en in 1997 pastoor in het mijnwerkersdorp
Winterslag. Op vorenvermelde datum was hij niet alleen 40 jaar priester maar ook 10 jaar pastoor.
Vanwege zijn gezondheid werd het feest op bescheiden wijze gevierd door een plechtige jubileum-mis met
aansluitend een drukke receptie. ● Er komt een eigen LVK voor pastoors. De aswoensdagschlager ‘Wo
zinse, die prinse?’ scoort erg hoog! Alling dae van d’r Busch en dae van Brokkelze woare paraat. Klasse ! ●
Ter herinnering; een weekendmis kost € 21 en een doordeweekse mis € 7. ● Rimburg is volgens de
dorpsraad ‘Godvergeten mooi’… Van Dale zegt over ‘godvergeten’: aan God niet meer denkend, goddeloos,
snood, gruwelijk, schandelijk. Zou je van zo’n rustig ogend dorp niet verwacht hebben! ● ‘Ich zeen pesjtoer
nooit meer… Mosse nao de kirk gaon. Ich vervael mich… Mosse nao de kirk gaon. Ich kom neet boehte, zou
neet wete waoher… Gank ‘ns nao de kirk’. ● Sinds Lauradorp ‘dicht’ is, is het in Abdissenbosch
aanmerkelijk drukker. Maar heel opmerkelijk: volgens de pastoor van Nieuwenhagen geldt dat bij hem
idem dito! Waar komen die dan ineens vandaan? ● Kijk eens op www.jacosimons.nl en dan onder ‘kerken’…

Afwijkende processieroute Ubach over Worms 10 juni 2007
Kerkstraat, Hovenstraat, B. Beckersstraat,
Maastrichterlaan, Rustaltaar kerk Lauradorp,
Salesianenstraat, Groenstraat, Rustaltaar bij
kruisbeeld, Groenstraat-West, Rustaltaar
kapel Groenstraat, Kerkstraat, Kerk. In
Rimburg trekt de processie op 17 juni.

Overledenen
19-02:
23-02:
09-03:
11-03:

Han Sellier, Dassenhoorn, 79 jaar
Arnold Hanssen, Kerkstraat, 79 jaar
Al Simons, Hovenstraat, 61 jaar
Lei Speth, Heereveld, 74 jaar

Heer onze God, Gij hebt de mensen geschapen om
elkaar in liefde tegemoet te treden. Wij danken U
voor dit wonder, de mooiste gave uit uw hand. Het
kan niet zijn dat wij vergeefs beminnen en dat de
liefde die onder mensen mogelijk is, bij de dood
wordt afgebroken. Help ons geloven dat wij over de
dood heen in liefde met elkaar verbonden blijven,
dankzij Jezus, uw Zoon, onze Heer, die Gij hebt
opgewekt, omdat Gij trouw blijft aan uw liefde,
vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid
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Gemengd Koor DON BOSCO Lauradorp
Begin februari hield Gemengd Koor Don Bosco haar jaarlijkse feestavond. Deze avond begon met een H.
Mis in de kerk van Abdissenbosch. Tijdens de avond werden er vier jubilarissen gehuldigd: Lenie v.d.BoltNievelstein - 40 jaar lid, Grethe Wijshijer-v.Ommen - 25 jaar lid, Annie Bruls-v.Kan - 12,5 jaar lid en
Leny Kremer-v.Horck - 12,5 jaar lid. De komende tijd staat er voor het Gemengd Koor een druk
programma te wachten. Buiten de gewone kerkdiensten is er op 21 april een wereldlijk concert in EllHunsel met zangvereniging Avantie. 6 mei zal het koor te gast zijn voor een concert bij het Citykoor te
Welten en op 17 juni een optreden in Winkelcentrum Op de Kamp bgv 25 jaar Landgraaf. Langs deze weg
wil het Gemengd Koor Don Bosco alle mensen bedanken die in de afgelopen jaren trouwe toehoorders
waren van het koor. Door de sluiting van de kerk van Lauradorp zingt het koor nu afwisselend in de andere
kerken van het cluster van de parochie. Voor de inwoners en oud inwoners van Lauradorp kan het koor ook
de uitvaart- en huwelijksmissen verzorgen. Neem gerust contact met ons op. Wilt U verder op de hoogte
blijven van alle activiteiten van het koor, kijk dan op onze website www.gemengdkoordonbosco.nl.

Op zondag 18 maart 2007 organiseert het misdienaarbestuur een gezinsbedevaart naar Banneux (B) voor
de misdienaars, leden van de jongerenkoren en jongerengroepen en hun gezinsleden. Ook andere
belangstellenden zijn van harte welkom. Het programma ziet als volgt uit: 11.30 uur: H. Mis in de St.
Jozefkerk te Waubach, 12.30 uur: Vertrek naar Banneux, 14.00 uur: Rondleiding te Banneux, 15.00 uur:
Kruisweg, 15.30 uur: Vrije tijd, 17.00 uur: Terugreis naar Landgraaf. Het vervoer van en naar Banneux
dient u in principe zelf te regelen. Mochten er echter genoeg mensen meegaan, wordt er met een bus
gegaan. De manier van reizen wordt uiterlijk donderdag 15 maart via de parochiewebsite bekend gemaakt
(www.rk-ubachoverworms.nl). Indien u niet beschikt over internet, kunt u ook tussen 10.00 en 12.00 uur
bellen met het secretariaat van de parochie (045-5312378). U kunt zich opgeven via de pastorie.

Goede Vrijdag - kruisentocht
’s Middags om 14.30 uur trekt er een Kruisentocht langs verschillende veldkruisen in ons midden: vertrek
bij het kruis in Rimburg Hoek Rinckberg / Lindegracht, vervolgens gaan we langs de volgende Kruisen:
Kapelweien, Rimburgerweg, hoek Groenstraat / Achter den Put, Kapel Groenstraat, Groenstraat West nr.
66, Groenstraat West nr. 58, pleintje voor Kerk Lauradorp, Steenenkruis, Gank ter hoogte van de
Watergraaf, Charles Frehenstraat, Europaweg bij rotonde, hoek Kerkstraat / Kloosterstraat en tenslotte de
Sint Jozefkerk in Waubach. De route is 6 km. lang. Mocht de route u te lang zijn dan kunt u natuurlijk ook
aansluiten op enige plek onderweg. ’s Ochtends bezoeken de scholen de kruisweg in de kerken te
Lauradorp, Waubach en Rimburg. Om 15.00 uur zijn alle kerken in Ubach over Worms geopend.

Paaseierenrapen Tweede Paasdag
Voor de kleinsten is er net als vorig jaar na de H.Mis op Eerste Paasdag in
Abdissenbosch ‘Paaseierenrapen’. Iedereen is daarvoor welkom, al wordt er wel
gevraagd (vanwege een inschatting van het aantal) zich op te geven bij Jolanda Schulteis, 06-10129631.

Paaseierenactie Misdienaars
In de Goede Week komen de misdienaars weer langs de deuren voor de jaarlijkse paaseierenactie.
Van de opbrengst worden diverse activiteiten georganiseerd, waaronder het zomerkamp, om hen te
danken voor hun bijdragen tijdens H. Missen. Geef derhalve gul als zij in de Goede Week bij u thuis
aanbellen! Mocht u niet thuis zijn geweest tijdens deze actie en alsnog een bijdrage willen geven,
kunt u dit doen via een gift op Rabobankrekening 13.63.95.163 t.n.v. Misdienaars Ubach over Worms.

Liturgische diensten in ons parochiecluster
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’.

Vrijdag

16-mrt

Waubach

19:00 uur

Zaterdag
A’bosch

17-mrt
18:00 uur

Waubach

19:00 uur

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

15.00 uur Kruisweg
Gemengd Koor Don Bosco zeswekendienst Helmi Ooijen-Wick; overl. bewoners flat Kerkstraat; oud. Paul Gerards-Daemen (st); Boud Wetzels vw. vrienden; Cap Reulings; Ger
Wijshijer, tevens Ronnie en Wilie; bescherming van onze militairen in Uruzgan, vr. vrede;
H. GERTRUDIS, MAAGD
Géén H. Mis !!
Landgraafs Mannenkoor St. Joseph jrdst. vr. oud. Martens-Cremers; jrdst. Maria Loijen
(st); ouders Plum-Heinen en dochter Mia (st); Trautje Speck (st); Maria Hubertina Stohr
(st); jrdst. vr. ouders Zef en Fiene Notermans-Heinen; Gerard en Trautje Schurer-Plum;

08:30 uur

Gregoriaans Sjef Reumkens; ouders Plum-Pauly (st);
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Rimburg

10:00 uur

Waubach

11:30 uur

Maandag
Rimburg

19-mrt
18:30 uur

Waubach

19:00 uur

Dinsdag
Woensdag

20-mrt
21-mrt

Waubach

19:00 uur

Vrijdag
Waubach
Zaterdag

23-mrt
19:00 uur
24-mrt

A’bosch

18:00 uur

Waubach

19:15 uur

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; Joseph Zitzen;
Gemengd Koor St. Jan zeswekendienst Boudewijn Wetzels; kapelaan Roy De Bie; Nicolaas
en Victorine Swelsen-Horstermans (st); Sjef Geuskens vw. verj.; jrdst. ouders GeenenEggen (st); jrdst. ouders Rothkrans-Glenz; overledenen fam. Frits Schormans-Hendrix (st);
jrdst. vr. ouders Schnitzeler-Wijnen; jrdst. Chir Hermans en Netta de Hey-Bronneberg,
tevens vw. verjaardag; Roman Fedyna, Annastasija Levkiv en fam. Haan; ouders KölgenHanssen en zoon Johan; ouders No en Bertha Schiffers-Wolters vw. verjaardag;
H. JOZEF
Lichtprocessie naar de St. Jozefkapel
Zangver. Eendracht 1ste jrdst. Annie Wetzler-Banke; Mia Leemans-van Alst, Tiny LeemansBoymans en wederz. ouders; Paula Urlings en overl. fam.; Jos Aretz; echtpaar ClaessensLogister (st); Jup Willems (naamfeest); jrdst. Rodney Odekerken; jrdst. fam. Mathias Jozef
en Katharina Gerards-Vreuls, en Elisabeth Römkens (st); oud. Juup en Fien Offermans-Meijs
(st); André Römkens (st); jrdst. echtp. Simons-Gottschalk (st); Jo Meessen (naamfeest st);
ouders Verheijen-Timmermans (st); Wiel en Fien Evertz-Simons; Leo Palm; Joseph
Houtmans; een bijzondere intentie;
Heereveld 10:00 uur H. Mis
ouders Goebert-Scholle; jrdst. Hein Jacobs (st); Wil van der Laan; jrdst. Mia Plum; jrdst.
Triena Rothkrantz-Meulenberg, tevens Joseph Rothkrantz en ouders Meulenberg-Gillissen en
Johan en Thea Meulenberg (st); jrdst. Nelly ter Haar-Donkers; een bijzondere intentie;
H. TURIBIUS DE MOGROVEJO, BISSCHOP 15.00 uur Kruisweg
Martin en Maria Dortants-Jungen en schoonzoon Zef; Wiel Eijdems; oud. Dörenberg-Oellers;
Jeugdkoor A’Bosch Presentatiemis waarbij H. Doopsel van Shyanna en Destiny
Pollmann, Thornsestraat ouders Portz-Meintz; jrdst. vr. fam. Benders-Hanssen (st);
echtp. Geuskens-Roumen (st); Zef Peters en Maria Peters-Schulteis (st); t.e.v. O.L. Vrouw
(st); jrdst. Lei en Mia Velraeds-Dohmen en overl. fam. (st); jrdst. Ed Amkreutz; Maria Loyen
(st); echtp. Slangen-Paulus (st); Peter Lenzen (st); jrdst. Sjaak Duba; jrdst. Piet v.d. Hörk;
The Young Singers Presentatiemis waarbij H. Doopsel van Cem Sinar, Groenendaal
zeswekendienst vr. Zef Vaessen; vr. vrede in de wereld;
VIJFDE ZONDAG VAN DE VASTEN
Jes.43,16-21 Jesaja roept op tot vernieuwd vertrouwen in God, die vruchtbaarheid geeft
Joh.8,1-11 De overspelige vrouw wordt bevrijd uit het geweld: God geeft nieuwe kansen

Zondag
25-mrt
Waubach

08:30 uur

Rimburg

10:00 uur

Waubach

11:30 uur

Waubach
Waubach
Maandag

14:30 uur
15:30 uur
26-mrt

Waubach

19:00 uur

Dinsdag
Woensdag
Waubach
Vrijdag
Waubach
Zaterdag

27-mrt
28-mrt
19:00 uur
30-mrt
19:00 uur
31-mrt

A’bosch

18:00 uur

Zondag
Waubach

01-apr
08:30 uur

Gregoriaans echtp. Gerard en Agnes Berns-Hall en dochter Anna (st); jrdst. Hans Lenders;
Volkszang zeswekendienst Gerard Gielgens; May Verreck (25ste sterfdag), tevens Leny
Verreck-Merx; oud. Verhaeg-van Oerle en zoon Jos (st); jrdst. oud. Nickel-Vreuls en zoon
Hubert (st); Juup Logister; Hannie Kluck-Croes en Hilde Kluck-Hoeve; oud. Huntjens-Mohr;
Par. Dameskoor Presentatiemis waarbij H. Doopsel van Michelle Eggen, Esdoornstr.
jrdst. pater Nicolaas Fϋhren (st); Jan Evertsen; Jo en Annette Knoben-Habets; Roy Rutjens;
jrdst. Frits Scholtz (verjaardag); jrdst. Werner Abel (st.); ouders Franken-Quaedflieg,
dochter Mia en kleinzoon Guy (st); leden en overleden leden ZijActief bgv Maria Boodschap;
Jozef Eggen (st); Bern Abel (st); echtpaar Jacques en Maria Elisabeth Verstappen-Vreuls
(st); ouders Derks-Herberigs; ouders Jo en Annie Franssen-Janssen; wederz. oud. GörtzenBorjans; Sjir Moonen; jrdst. ouders Gerards-Offermans; André Quaedvlieg uit dankbaarheid;
jrdst. Wiel Haanraeths, tevens vr. overledenen van de fam. Haanraeths en Gossen;
H. Doopsel Kyra Atteveld, Spaarweiden en Sterre Wetzels, van Doesburglaan
H. Doopsel Scott Green, Charles Frehenstraat en Ellena Stekhuizen, Troereberg
MARIA BOODSCHAP
Mia Leemans-van Alst,tevens Tiny Leemans-Boymans en wederz. ouders; Paula Urlings en
overl. familie; Joseph Speth (verjaardag - st); ouders Mulders-op het Broek (verjaardag)
Heereveld 10:00 uur H. Mis
ouders Michorius-Sonjé, kinderen en familie;
15.00 uur Kruisweg
Sjef en Tinie Haan-Lutgens en wederz. oud.; Annie Külter-Gabric (verj.); Wil van der Laan
Jeugdkoor A’bosch vr. overledenen(st);Pastoor Jan de Haan (st); jrdst. overl. ouders
Mevissen-Finken; Mia Steinen-Franken en kleinzoon Guy; Ger Wijshijer; jrdst. Joost Buck;
P A L M- O F P A S S I E Z O N D A G
Gregoriaans overl. priesters van onze parochie; hen die offerden;
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Rimburg

10:00 uur

Waubach
11:30 uur
Maandag

La Liesse
H. Mis Schutterij Sint Joseph Waubach zeswekendienst Hub Didderen; zeswekendienst
Sjef Reinartz; 1ste jrdst. Wil van der Laan; jrdst. Joseph Houtmans (st); Frits Scholtz; ouders
Sjeng en Theresia Nievelstein-Becks (st); jrdst. Fien Pustjens-Senden, tevens Jozef Pustjens
en zoon Ton (st); ouders Gerards-Goffin (st); jrdst. ouders Sjeng en Fientje HeidendaelBenau (st); jrdst. Jo Meijer; jrdst. ouders Groenenschild-Jeurissen (st); jrdst. Heinz ter Haar
(st); overl. ouders Peters-Frischen (st); Anna Maria Latour-Lentz vw. verjaardag, tevens
Hubert Latour en kleinzoon Roy (st); jrdst. ouders Cremers-Gabric, tevens overl.
familieleden; Joep Simons vw. verjaardag; jrdst. Dulf Grzesik; ouders Plum-Beumers;

02-apr

Waubach

19:00 uur

Dinsdag
Waubach
Woensdag
Donderdag

03-apr
19:00 uur
04-apr
05-apr

Waubach

19:00 uur

Vrijdag
Waubach
Waubach
Rimburg
Zaterdag

06-apr
14:30 uur
19:00 uur
20:30 uur
07-apr

Waubach

19:00 uur

Zondag
Waubach
Heereveld

08-apr
08:30 uur
10:00 uur

Rimburg

10:00 uur

A’bosch
Maandag

11:30 uur
09-apr

Waubach

10:00 uur

Woensdag

11-apr

Waubach

19:00 uur

Vrijdag

13-apr

Waubach

19:00 uur

Zaterdag

14-apr

A’bosch

18:00 uur

Zondag
Waubach

15-apr
08:30 uur

Rimburg

10:00 uur

Waubach

11:30 uur

Mia Leemans-van Alst, tevens Tiny Leemans-Boymans en wederz. ouders; Paula Urlings en
overl. familie; ouders Coen en Anni Boijmans-Speetjens (st); jrdst. Cap Reulings (st); Jozef
Rothkrantz vw. verjaardag, tevens Triena Rothkrantz-Meulenberg en ouders MeulenbergGillissen en Johan en Thea Meulenberg (st); overl. dochter en kleindochter; echtpaar Ilse en
Werner Buschmann; overl. van de fam. Vaessen-Portz;
Heereveld 10:00 uur H. Mis
Boeteviering als voorbereiding op Pasen: GOD VERSCHEURT ONZE SCHULD!
Géén avondmis ivm Chrismamis te Roermond
WITTE DONDERDAG
Greg. fam. Spiertz-Erkens; Leny Scheeren-Janssen, dochters Jes en Rini; Martin en Maria
Dortants-Jungen, schoonzoon Zef; oud. Defésche-Rinkens en dochter Bertine (st); Anneke
Bogman; overl. vd fam. Senden en fam. Reinartz; jrdst. fam. Herman Boymans-Boymans;
GOEDE VRIJDAG
Kruisentocht - 15.00 uur: Alle kerken zijn op dit tijdstip geopend ivm Goede Vrijdag
Gregoriaans Passieverhaal, Gebed, Kruishulde en uitreiking H. Communie
Kruisweg / Boeteviering met tienergroep Liesse
PAASZATERDAG
Par. Dameskoor P A A S W A K E Boud Wetzels; jrdst. Bertha Saris-Penders; jrdst. Joseph
Classen, tevens vr. Carolina Classen-Willems;
HOOGFEEST VAN PASEN
Gregoriaans Sjef Reumkens; ouders Herman Boymans-Boymans (st);
Landgraafs Mannenkoor St. Joseph Pl. H. Mis
Zangver. Eendracht Johan Engels (st);Balt Bastiaens;Frans Dohmen en Lies Janssen; oud.
Douven-Wetzels;ouders Huntjens-Mohr;ouders Belillas-Hal,zoon Paul en ouders HeuschenBelillas(st);Juup Logister vw.verj;Gerard Gielgens;Maria Janssen-Douven en Fransje Janssen
GK St. Jan Maurice Ederveen; echtp. Schnitzeler-Meens en overl. fam. Dortants-Meens (st);
ouders Hinskens-Rutten (st); Roy Rutjens; Mia Michorius-Plum; echtp. Jaques en Maria
Elisabeth Verstappen-Vreuls (st); Hubert Lenzen (st); Nellie Speck-Tilmans (st); Jacques
Lafleur (verjaardag); overl. oud. Jongen-Schiffers (st); Ger Wijshijer; oud. Maas-Lataster;
2e PAASDAG
Volkszang zeswekendienst Arnold Hanssen; 1ste jrdst. Anton Döll; ouders ReumkensDortants (st); Mia Leemans-van Alst, tevens Tiny Leemans-Boymans en wederz. ouders; Sjef
en Tinie Haan-Lutgens en wederz. ouders (st); Paula Urlings en overl. familie; Anny en Frans
Milchers-Reumkens (st); Cor Gunter; ouders Sjeng en Theresia Nievelstein-Becks (st); André
Römkens (st); Piet Spiertz; jrdst. fam. Rothkrans-Paulus (st); ouders Delhey-de Schepper;
ouders Jeurissen-Simons; Johanna Dörenberg-Somers; Zef Vaessen;
1ste jrdst. Thea Reulen-Storms; Juup Erkens; ouders Plum-Heinen en dochter Mia (st);
ouders Logister- Windmuller (st); overl. dochter en kleindochter; George Haan vw.
verjaardag (st); ouders Boijmans-Simons en wederz. ouders;
jrdst. ouders Spiertz-Erkens (st); jrdst. fam. Martin Hanssen-Schevers (st); Carl Vaessen
(U.S.A.) (st); Lei Spiertz vw. trouwdag;
The Young Singers t.e.v. H. Bernadette; Elise Bosch; Trautje Speck; Martin Schormans en
Sophia Reijnen (st); Ton Strolenberg (verjaardag); oud. Logister-Kleinen en overl. kinderen
BELOKEN PASEN
Greg. oud. Caspar Hennus-Schrijvers, dochter Elisabeth; Karel Mertens en Sjir Gubbels
Gregoriaans Mien Kaufholz-Hanssen; Johan Joseph Benau (st); jrdst. Lies Janssen-Hanssen
Piet Schunken en oud. Schunken-Bures; Mia Haan-Schunken, Wiel Kaesler en Sjef Janssen;
1e jrdst. Marie Steens-Zijlstra, Leo Steens en zoon Jo; Frits Scholtz; jrdst. ouders VaessenReumkens; jrdst. Wiel van de Wardt; jrdst. ouders Weijzen-Rademachers; jrdst. Mimi HündtNotten; jrdst. oud. Andreas en Elisabeth Rademacher-Kuijpers (st); uit dankbaarheid;
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een laatste maaltijd
een grijzig samenzijn
stilte…
maar niet uit vrede
hij zwijgt terwijl ik verkramp
nee, echt gezellig
wordt het vanavond niet!
visite bent u
geen huisgenoot
steeds wil ik een beleefd
respect aan de dag leggen
maar we voelen ons
geen van beiden
echt op ons gemak…

www.intercitypasen.nl
s t a t i o n

w i t t e

d o n d e r d a g

Avond. Leeg station. Maar er lijkt op ons gerekend. In de restauratie
staat een tafel voor ons gedekt. Kaarsen, witte lakens op tafel en
genoeg brood en wijn voor iedereen. Honger. Maar toch rent niemand
op de tafels af. Niemand heeft ineens haast de beste plaatsen te
zoeken. We dralen. Waar zijn we? Wie zit bij wie en waar moeten we
het over hebben? Er is nergens personeel. Behalve Hij dan. Hij zelf
beheert de wasruimtes waar we ons opknappen en Hij is kok en
kelner tegelijk. Hij moet ons bijna dwingen om naar binnen te gaan.
Iedereen voelt aan dat dit niet zomaar een gezellig etentje zal
worden…

Maaltijd… Hij heeft ons aangekeken. De een na de ander. Telkens bleven zijn ogen even hangen op elk van onze gezichten. En zoals
wij iedere trek van zijn mond, elke rimpel in zijn gezicht konden zien, zo kende Hij die van ons. We kennen elkaar al zo lang. Maar
Hij keek verder. Dieper dan de oppervlakte reikte zijn blik en elk van ons was alleen met zijn gedachten. Wat denkt Hij? Hoe zou Hij
mij noemen? ‘Dwaas’? ‘Laffaard’? ‘Verrader’? ‘Loser’? Maar toen Hij de ronde met zijn blik gemaakt had, ontkende Hij de namen die
we onszelf hadden gegeven niet! Maar voluit, royaal gemeend, zei Hij: ‘Ik hou van je…’. En nu ik me dit herinner zou ik het een avond
lang, een nacht lang, mijn leven lang willen herhalen: ‘Ik hou van je, Ik hou van je, Ik hou van je, Ik hou van je…’
Wit is de liturgische kleur van deze dag. Want van oudsher is dit de dag waarop mensen die
gezondigd hadden en de veertig dagen voor Pasen gebruikt hadden om te vasten en boete te
doen, in witte kleren die boetetijd afrondden. Vanaf nu zijn ze weer 'schoon', 'gereinigd' en 'wit
als sneeuw'. Even wordt vandaag het ‘Gloria’ weer gezongen, maar direct daarna is het toch wel
weer gedaan met de vrolijkheid: vanaf nu zwijgen orgel en kerkklokken en we horen ook de
altaarbellen niet meer. In plaats van die bellen wordt een houten ratel gebruikt. Heel anders...

Eigenlijk gaat het vandaag over het geheim van de liefde. De liefde van Jezus voor zijn vrienden. Maar wat is dat voor geheim? Van
liefde heeft iedereen toch verstand? Iedereen weet wat het is en hoe het moet? Niet altijd even makkelijk, maar het is tot op
zekere hoogte prima te doen, dat liefhebben. Toch? De bijbel spreekt van het grote gebod om God lief te hebben met 'heel je hart,
heel je ziel, heel je kracht en heel je verstand', Maar dat wordt lastig als je niet goed weet wie of wat je je bij 'God' moet
voorstellen. En 'je naaste liefhebben als jezelf'. Zomaar een ander die op je weg komt. Maar kan dat wel zonder jezelf over te
slaan, zonder slaaf te zijn, een voetveeg? Hoe kun je alles voor iemand over hebben, zonder jezelf te kort te doen? Of is dat nu juist
het geheim van Jezus?
's Avonds zit Hij met zijn vrienden aan tafel. Een maaltijd. Joods Paasfeest. Herdenking van de
bevrijding uit de onderdrukking in Egypte. Generaties lang had het volk daar in slavernij geleefd
en vlak voor hun bevrijding moesten de Israëlieten een lam slachten en het bloed ervan aan hun
deurpost smeren. Als een teken van bescherming. In ieder huis in Egypte waar geen bloed aan
de deur te zien was, stierf de eerstgeborene. De Egyptenaren raakten hier zó van ontdaan dat
ze het volk Israël smeekten om uit hun land te vertrekken. Het offer bracht vrijheid.

Jezus ziet zijn eigen dood als een offer. Ziet zichzelf als zo'n lam dat wordt geslacht. Zijn dood zal de mensheid beschermen tegen
de dood. Precies zoals het bloed aan de deurpost destijds de Israëlieten beschermde. Dat zegt Jezus dan ook tegen zijn vrienden
als Hij het brood breekt en wijn inschenkt tijdens de maaltijd: 'Neem en eet, want dit is mijn Lichaam dat voor jullie gegeven
wordt.' 'Neem en drink, want dit is mijn Bloed dat voor jullie en voor velen vergoten wordt.' Bloed is in het Joodse gedachtegoed
de plaats van de ziel. Zo wordt het een woord om iemands persoonlijkheid mee aan te duiden. Het uiterste dat Hij te geven had is
als een schat bewaard gebleven in de kerk: Hij geeft zichzelf. Het is het fundament van wat de kerk beweegt en wordt zichtbaar
in het vieren van de eucharistie.
Maar er is nog iets bijzonders. Vóór de maaltijd wast Jezus de voeten van zijn vrienden. De
leider van de groep doet het vervelendste en vernederendste werk. En Hij doet het met liefde,
dat voetveeg zijn. Jezus beschermt de mensen tegen de dood doordat Hij ze heeft
schoongewassen van het kwaad. Met zijn bloed. Misschien kun je dit verhaal nog het beste
begrijpen door zelf het vervelendste werk te doen voor anderen en al doende te zoeken naar het
grotere verband van je daden. In de kerk wordt vandaag gezegd: ‘Op de avond voor zijn lijden
en dood – dat is op deze avond’… Wij zijn er zelf bij...

De kerk wordt na de maaltijd ontkleed. Alles wordt weggehaald. Het centrum van de kerk
blijft uiteindelijk naakt en kaal achter. Het Sacrament wordt overgebracht in een apart
tabernakel. Het is alsof Jezus alleen achterblijft, wachtend op de trouw van zijn vrienden.
Als alles leeg is, wordt het verhaal over het verraad in de hof van Getsemane
voorgelezen, waarin Jezus gevangen genomen wordt en vervolgens in de steek gelaten
wordt door al zijn leerlingen en vrienden. Tenslotte gaat iedereen zonder meer, zonder
zang, zonder groet of zegen de kerk uit. Geen bemoedigend woord kan er meer af. Als
verdwaasd en verdwaald staat iedereen buiten in het donker. Naar huis dan maar, wat
moet je anders? Jezus blijft alleen met de naderende dood... En wij blijven alleen achter
met de vragen: 'Wanneer heb ik iemands voeten gewassen, me klein gemaakt voor een
ander? Wanneer heb ik iemand verraden, verloochend, in de kou laten staan Welk brood
heb ik te breken en te delen?' Ja, het wordt nog een lange wandeling eer we thuis zijn…

God is vannacht gevallen, ik heb het zelf gezien
Hij reed op een ezel een grote stad binnen en alle mensen
juichten. Zij riepen dat Hij koning moest worden
Maar Hij keek eerder droevig, en toen Hij niet luisterde
naar hun afgedwongen uitnodiging lieten ze Hem vallen.
Ze namen Hem gevangen en wij zijn allemaal gevlucht
Wij waren zijn vrienden
maar vluchtten toen we zagen hoe Hij leed
Ze sloegen Hem aan het kruis, een groot houten kruis
en Hij is doodgeknuppeld…
Ze vroegen mij: Ken jij Hem? En ik zei: Nee
Ze vroegen mij: Jij kende Hem toch? En ik zei: Nee
Ze zeiden me: Ja maar jij hebt Hem toch gekend?
En ik zei: Nee, man, ik ken Hem niet, vervloekt,
ik zweer het: N E E ! En toen pas heb ik gehuild:
Hij is dood en ik heb Hem niet gekend…
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S t a t I o n

g o e d e

v r i j d a g

We reizen met Jezus mee en komen bij Goede Vrijdag. De dag van het lijden en sterven van de Redder van
de wereld. In de loop van de kerkgeschiedenis is men deze dag ‘goed’ gaan noemen. Een raadsel eigenlijk.
Want hoe zou lijden en dood ooit ‘goed’ moeten zijn? Wat goed, hoezo goed? Je kunt dat antwoord alleen
vinden door niet alleen Goede Vrijdag te vieren, maar daarna ook Pasen, het feest van de verrijzenis…
Ook de vieringen op Goede Vrijdag geven geen direct
“Wat is waarheid?”
antwoord op die vraag: ‘Hoezo goed?’ In alle kerken
vraagt de rechter
gaat het om een sobere bijeenkomst. We horen het
en hij spijkert het antwoord
lijdensverhaal van de Heer. Maar we lezen ook nog veel
op het kruis
oudere teksten uit de Bijbel. Bijvoorbeeld die van de profeet Jesaja, die het verhaal
van de werkelijkheid…
vertelt van een slachtoffer, een ‘loser’, die door anderen wordt gepest en veracht. En
op die ‘loser’ komt alle ellende neer. Alle kwaad wordt op Hem afgereageerd. Ook
worden er in de oude verhalen dieren geofferd. Die betaalden met hun leven voor de zonden van de
mensen. Zo komen we aan het woord ‘zondenbok’. Een zondenbok, of iemand als zondenbok, die als een
spons het kwaad in zich opneemt… Maar hoe kom je dan van Jesaja’s zondenbok tot bij Jezus? Is Hij dan
de man die het kwaad in zich op moet nemen? Tot de dood er op volgt? Werkt dat zo? Is dat een systeem?
Is dit dan die ‘mission from God’? Dat is waar het op Goede Vrijdag om gaat: kunnen het lijden en pijn,
ziekte en dood van Jezus – of van wie dan ook – ooit zin hebben? God gaat de uiterste weg in zijn verbond
met de mensen. Niet meer de natte bordenwasseer zoals in de dagen van Noach, maar in Jezus levert Hij
zelf het uiterste protest tegen het kwaad, de zonde en de dood.

Iemand vraagt: ‘Al dat lijden? Waarom laat God dit allemaal toe?’ Een ander zegt: ‘Vraagt het Hem zelf!’
Maar dan zegt de vrager: ‘Ik ben zo bang dat God mij dan iets gaat vragen’. Zoiets gebeurt er ook in een
wat merkwaardig gebed op Goede Vrijdag. Het gevaarlijkste en meest omstreden gebed uit de
paasliturgie: de ‘Improperia’. Letterlijk betekent dat de ‘verwijten’. Want hier draait God onze eeuwige
waarom-vraag eens een keertje om en klaagt Hij ons aan: ‘Mijn volk, wat heb Ik u gedaan of waarmee heb
ik u bedroefd, antwoord mij! Want Ik heb u uitgeleid uit het land van Egypte, maar Gij hebt een kruis bereid
voor uw Redder…’ Eeuwenlang werden hier de Joden ingevuld, hetgeen olie op het vuur was van het antisemitisme. Maar eerlijker is het jezelf als het volk te beschouwen. Wat was jouw Egypte? Wat was jouw
tocht door de woestijn? Wat heb jij tegen God, terwijl Hij zo voor je zorgde? Onaangenaam, want ineens
ligt de vraag op jouw bord: waarom heb jij Jezus gekruisigd? Wat kunnen we anders dan stamelend
uitbrengen: “Heilige God, heilige Sterke, heilige Onsterfelijke, ontferm U over ons’.

E i n d s t a t i o n

p a a s n a c h t

Drie uur in de middag
Ik zelf te goed geluncht
Een glas te veel
Slaperig de middag in

God zelf die sterft
God zelf van God verlaten
Godverlaten alleen
aan een houten paal gespijkerd
Alle zwartheid van de wereld
Alle domheid
Alle geboer, gebral, misbruik,
misvorming, haat, ontrouw,
doodslag, moord, verkrachting
Alle zwartheid van de wereld
stapelt zich hier op die vrijdagmiddag
op een kale heuvel even buiten Jeruzalem
Als je kijken kon,
zag je de grijns van het kwaad
Dat de mens van beneden af toekwam
Je hebt het zelf gewild
Je koos ervoor om goed te zijn
En kijk
Dood, godverlaten, eenzaam dood,
daar hang je dan.
Ja, daar hang je dan.
En wat kan er nu nog…?

In de paasnacht heeft de kerk altijd haar belangrijkste feest gevierd. Veel van
de gebruiken vind je nu nog steeds in de indrukwekkende paaswake terug:
nu. Jezus kwam niet zomaar
Het aansteken van het licht
De kerk is donker, maar de nieuwe paaskaars uit de lucht vallen: Hij werd
om
die
hele
straalt. Bekleed met een alfa en een omega – verwacht
zijn
volle
eerste en laatste letter, het jaartal – wat toen geschiedenis
gebeurd is gaat om ons nu, een kruis en de betekenis te geven.
nagelen. Christus de Heer, die de nagelen aan De doop
het kruis heeft gedragen en gestorven is, Hij is Deelname aan Christus’
opgestaan en leeft. Hij is de Heer die alles lijden, dood en verrijzenis
omsluit: geschiedenis en toekomst, maar ook hebben we door het doopsel.
ons heden. Nadat de paaskaars naar zijn plaats Wat kunnen we anders doen
is gedragen, wordt de paasjubelzang plechtig om pasen te vieren dan ons
uitgezongen: ‘O heilige nacht, waarin de schuld doopsel te vernieuwen: het
wijkt voor de verzoening. O heilige nacht water wordt gezegend, wij
waarin alle duister wordt verdreven door het spreken ons geloof en onze
licht dat ontstoken is en nooit meer dooft’. Dat doopbeloften uit, en worden opnieuw besprenkeld met
het om ons gaat drukken we uit door er te zijn het water van de doop. Daardoor is onze naam voorgoed
met een brandende kaars in onze handen.
opgenomen in de geschiedenis die in de lezingen tot ons
is gekomen. Meer nog: Christus is verrezen, voor ons…
De lezingen
Volgens traditie lezen we de grote verhalen uit De eucharistie
de bijbelse heilsgeschiedenis: de schepping, Juist op pasen begrijpen we eens te meer wat de Heer
Abraham die geroepen wordt, Mozes die in ons op witte donderdag met die maaltijd wilde zeggen:
naam van God heil en bevrijding brengt. Hier brood en wijn worden tekenen van Christus’ lijden en
wordt een duidelijke link gelegd tussen toen en dood, maar zijn ook de tekenen van zijn leven voor ons!

Het volgend parochieblad verschijnt op 13 april en wel voor de periode tot 11 mei.
Misintenties kunt u inleveren tot uiterlijk
DONDERDAG 5 april liefst middels een briefje in de brievenbus van de pastorie
(Kerkberg 7) of achter in de kerk Rimburg.
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