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Maria als koningin, zoals we Maria ook graag
zien: tijdloos mooi in koninklijke gewaden, blauw als de hemel en
koningspurper rood, met goud afgezet, en met een kroon op haar hoofd…
Welke volwassen vrouw zou ook niet zo’n hemelse koningin willen worden?
Ergens boven de dingen zwevend, met een immer gelaten glimlach om de
mond, een vrouw in het licht. Noch de zwangerschap, noch de capriolen rond
Jezus’ geboorte, noch de vlucht naar Egypte, noch de jaren erna lijken haar
op welke wijze dan ook gedeerd te hebben. Maar was Maria dan zo? Hoe is
dat jonge meisje dan tot zo’n hemelkoningin geworden?
Natuurlijk spelen hier de vrome verlangens van de
mensen een grote rol: het moet toch mogelijk zijn dat
een mens, die zo dicht bij God is, nergens een spoor
van verwondingen draagt? Het kan toch niet anders,
wanneer je zo dicht bij God mag zijn, dat kommer en
kwel wegsmelten als sneeuw voor de zon? Maria als
koningin is het beeld van alle menselijke dromen en
hoopvolle verwachtingen…
Haast soeverein presenteert Maria haar Kind: statig als een
echte koningin. Zij is blijkbaar niet bang en bezorgd en bij
tijd en wijlen radeloos zoals dat gaat in het leven van alle
andere moeders. Haar moederlijke lijden is haar eigenlijk op
geen enkele wijze aan te zien. En de wijze waarop ze het
Kind vasthoudt doet eigenlijk zelfs vermoeden dat hier
moederlijke geborgenheid bieden ergens overbodig is…
Maar dan vraag ik me wel af: zal deze Koningin-Moeder mij
begrijpen? Kent zij wel de radeloosheid en slapeloosheid van andere
moeders om haar kinderen? Weet zij wat er door mij heen gaat als ik
af en toe niet meer weet waar te zoeken? Als ik me afvraag hoe ik
mijn kind beschermen kan, ook als het denkt geen geborgenheid
nodig te hebben? Zou zij mij kunnen begrijpen als ik ontgoocheld
ben? Kan zij aanvoelen waarom mijn gezicht in de loop van de jaren
diepe rimpels en groeven is gaan vertonen? O Maria, zonder zonden
ontvangen, Verheven Moeder van de Verlosser en Sterre der Zee, die
het bederf nooit heeft gezien, wat hebben wij elkaar te vertellen?
Laten we onze gedachten dan eens uitgaan naar wat de bijbel over haar
zegt… Een jong meisje dat van een engel te horen krijgt ‘de Heer is met je!’
Haar Zoon zal Zoon van God genoemd worden en heil en redding
brengen. Het meest voor de hand liggend en verantwoord zou het
zijn als Maria dan gezegd zou hebben ‘ja, luister eens, dat gaat zo
niet, dat kan ik niet…’ of ‘zoek in Godsnaam iemand die beter
gekwalificeerd is’, maar in plaats daarvan klinkt er eenvoudig ‘ja’. En
daarmee blijft ze niet hangen bij wat haalbaar en denkbaar is, bij
wat ze zelf voor mogelijk houdt, maar verlaat ze zich op Gods
mogelijkheden. En dan begint de geschiedenis opnieuw…
Maar haar ingaan op Gods Woord ontslaat haar niet van de omstandigheden
van haar tijd. Ook Jozef en Zij moeten zich op weg begeven vanwege de
volkstelling. Onverantwoord in haar toestand, maar toch gaan ze naar
Bethlehem. Een oude, afgedankte stal, haar Kind wikkelt ze in doeken en
legt Hem van lieverlee dan maar in een voederbak. Temidden van alle geluk,
moeten Maria en Jozef zich toch ook afgevraagd hebben of dit het nu wel is,
dit zich toevertrouwen aan, dit zich verlaten op Gods Woord… Maar iedere
keer wanneer wij ons achter de oren beginnen te krabben en opstandig
worden, wordt er van Maria gezegd dat ze ‘al deze woorden en
gebeurtenissen bewaarde in haar hart, ze overwegend bij zichzelf’.

En daarmee komt ze ons heel dichtbij. Jawel, zij begrijpt
ons wel, en ze laat door haar houding zien dat heel veel
van wat in het leven gebeurt nou eenmaal tijd nodig
heeft, veel tijd, alvorens we het kunnen begrijpen en
verstaan. Wat men niet begrijpt, mag men niet wegdoen
maar bewaren, over nadenken, met zich mee dragen,
naast alle andere ervaringen leggen die geweest zijn of
die nog moeten komen. Heel veel wordt pas in de loop van
de tijd, van de jaren, misschien zelfs pas van eeuwen
inzichtelijk en begrijpelijk… Geloven is vaak een kwestie
van geduld en uithoudingsvermogen… Bewaren in je hart:
dat is niet afschrijven, niet wegdoen, niet kleineren of
bagatelliseren, maar koesteren en dragen en zoeken en
hopen.
En dat geldt ook voor die keren die het echt niet meer gaat. Als
Jezus twaalf jaar is zijn ze Hem kwijt: alles afgezocht, overal
gekeken, in paniek – dat kan niet anders – om Hem uiteindelijk
te vinden in de tempel waar Hij temidden van de leraren zat aan
wie Hij moeilijke vragen stelde. Wat moet er door hen heen zijn
gegaan? Toen ze Hem zochten hebben ze wellicht gedacht dat ze
alles kwijt waren – want zo voelt het toch om een Kind te
verliezen. En hoe moesten ze dat als uitverkoren ouders
uitleggen aan God? Maar toen ze Hem vonden, hadden ze Hem
wel wat aan kunnen doen! Maria schrikt, want is dat nou wat
Gods bedoeling is? Dat zal toch niet zijn wat zij er zich zelf van
had voorgesteld! Al is ze zonder zonde, ze is ook mens, dat wil
zeggen dat het er toch ook bij haar ingebakken moet hebben
gezeten, dat ze zich ‘natuurlijk’ liet leiden door haar eigen
verwachtingen en mogelijkheden… En toch eindigt het verhaal
met ‘Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en overwoog
ze bij zichzelf’.
Kana, is ergens ook zo’n geschiedenis, want ook die
eindigt met dezelfde woorden. Maria wijst Jezus erop dat
de wijn op raakt, maar wordt door Hem teruggewezen.
Net als elke moeder heeft hier ook de Moeder Gods
moeten leren dat kinderen nou eenmaal het recht hebben
eigen wegen te gaan. En dat geldt voor heel het geloof: je
eigen beelden en voorstellingen, meestal loopt het
fundamenteel anders! God is geen God die mij allereerst
teleurstellingen, kommer en leed bespaart, God trekt
eerst zijn eigen plan, dat nou eenmaal veel groter is dan
ik ooit zijn kan…
En dat leven levenslang leren is, leert ons het verhaal wanneer
het Maria allemaal te veel wordt. ‘Jezus, uw moeder en uw
familie staan buiten en willen u spreken’. Wat ze kwamen doen?
Misschien vonden ze dat Hij gek geworden was. Misschien waren
ze het moe dat Hij de hele familie belachelijk maakte. Of
misschien was het hun oprechte zorg omdat ze misschien in de
gaten kregen dat de sfeer rondom hun Jezus aan het verharden
was… Maar Jezus kwam niet en Hij ging al helemaal niet met hen
mee. ‘Maria bewaarde…’.

Maar opgegeven heeft ze Hem
nooit. Ze was er onder het kruis. Als
al die stoere binken van apostelen
er al lang van door zijn, is zij er,
nog altijd. En ze weet, met alles in
haar hart: ‘Hij gaat Gods wegen, al
begrijp ik die niet’. Misschien waren
de voorbije dertig jaren voor haar
geweest:
om
haar
te
helpen
begrijpen dat dit Gods weg moest
zijn…Misschien dat haar hele leven
bedoeld was om nu te kunnen
geloven, om nu onder het kruis in
geloof te kunnen standhouden…
Zij, een eenvoudig meisje uit Nazaret
werd Koningin des Hemels. Niet omwille
van haar blinde volgzaamheid of omdat
ze alles maar geslikt heeft: de verhalen
laten zien dat Maria wel degelijk haar
eigen gedachten en meningen had en
die ook niet onder stoelen of banken
stak. Maar tegelijkertijd heeft ze nooit
opgehouden ten langen leste God aan
het woord te laten, en dat Woord van
God te bewaren, te dragen, te
overdenken en keer op keer te
confronteren met wat het leven haar
aanreikt… Een vrouw, een moeder, ja,
wier levensweg bepaald werd door het
leven van anderen, van haar Kind, maar
die het aandurfde om temidden van alle
twijfel en vragen te geloven in de
wegen van God.
Geen droomprinses, maar een
geweldige persoonlijkheid van een
Koningin…
En ja:
zo’n vrouw
zal mij
begrijpen.
Zo’n vrouw
geeft mij
moed. En ja,
zo’n vrouw
mag best
met goud
worden
bekleed...

Meimaand-Mariamaand
Op de zondagen in de meimaand en op Hemelvaartsdag bidden
we om 16.30 uur het rozenkransgebed aan de Waerderkapel.

Geloofscursus Wie is Jezus ?
De resterende data voor de geloofscursus zijn 23 april, 8 mei, 30 mei,
telkens om 20.30 uur bij Liesse (Hoeve Kallen Rimburg). Het boek is voor
€13,- te koop op de pastorie. Echt de moeite waard!

H.Mis St.Jozefkapel Rimburg
Op 6 mei vindt om 10.00 uur de jaarlijkse H. Mis plaats
aan de Sint Jozefkapel in het Rimburgerbos. De kapel werd in 1951 gebouwd door oudstrijders als oorlogsmonument. In de parochiekerk van Rimburg zelf zal er op 6 mei om
10.00 uur dus geen H. Mis zijn!

Roepingenzondag
Op de vierde zondag na Pasen (29 april), de zondag van de Goede Herder, wordt aan het
einde van de diensten de jaarlijkse deurcollecte gehouden voor de priesteropleiding van
ons bisdom te Rolduc. Zeer aanbevolen!

Parochieagenda
Donderdag 3 mei avondmis Abdissenbosch waarna oudercatechese communicanten;
vrijdag 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.
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
Inmiddels functioneert de diaconiegroep.
Rolduc; 10 september Bedevaart Zonnebloem naar Kevelaer
Als u een bezoekje op prijs stelt, meldt u
(geen avondmis Waubach); 14 september Kruisverheffing
zich dan bij Hanny van der Wouw op de
19.00 uur H. Mis aan de kapel in de Groenstraat; 4-6 oktober
pastorie (woensdag-/donderdagochtend).
Bernadette-triduum Abdissenbosch donderdag gezinsmis;
vrijdag dag van de zieken; zaterdag Lichtprocessie met GK St.
Wekelijks probeert de pastoor het
Jan; 28 oktober “Allerzielenzondag” te Waubach en Lauradorp;
ziekenhuis te bezoeken. Daar de
4
november
Paardenzegening
A’bosch;
4
november
berichtgeving niet altijd even vlekkeloos
“Allerzielenzondag” te Rimburg en A’ bosch; 10 & 11 november
verloopt, wordt u verzocht zelf door te
Sint-Maarten; 25 november Christus Koning; 2 december
geven of u of een ander in het ziekenhuis
Begin advent.
verblijft en een bezoekje op prijs stelt.

Hallo, beste vormeling!
Kom je op zaterdag 21 april naar de Christoffeldag? Dit is een feest voor alle Limburgse
vormelingen van dit schooljaar. De Christoffeldag is de jaarlijkse dag voor alle kinderen in
Limburg die in het betreffende schooljaar het sacrament van het heilig Vormsel toegediend
krijgen. Honderden tieners komen
naar de Limburgse bisschopsstad,
Eerste heilige communie 2008
de stad van Sint Christoffel, wiens
Volgend jaar valt Hemelvaartsdag midden in de
gouden beeld hoog boven op de
meivakantie. Vandaar dat er met een communie-datum
toren van de kathedraal staat.
moest worden geschoven. Maar waar naar toe? Want het
Deze Limburgse bisschopskerk
priestertekort doet inmiddels zo van zich horen dat er
wordt tijdens de dag bezocht,
nauwelijks meer vervangers voor de pastoor voor de
maar ook worden de deelnemers
andere diensten op die dag te vinden zijn ( een voorbeeld
door de bisschop ontvangen in zijn
dit jaar is de Mis in Rimburg die op Hemelvaartsdag om
woonhuis. Verder zijn er diverse
10.00 uur niet door kan gaan!) Daarom dat besloten is de
activiteiten. Door deze dag kunnen
communie in Abdissenbosch en Lauradorp in 2008 op
de vormelingen beleven dat zij door het vormsel
dezelfde zondag te laten vallen: 27 april 9.30 uur De
vrienden voor het leven zijn van God, maar ook
Wegwijzer
te Abdissenbosch en om 11.30 uur de E.H.
van al die andere vormelingen. Het vindt plaats
Communie
voor de beide scholen van Lauradorp in de
in Roermond, begint om 10.00 uur en duurt tot
kerk van Lauradorp. In Waubach op de gebruikelijke
17.00 uur. We starten in de Heilige Geestkerk.
zondag na Pinksteren, 18 mei, om 10.00 uur.
Tot ziens, + Frans Wiertz, bisschop van
Roermond. (Geef je op via jouw pastoor!)

E.H. Communie 07 Ga je mee?
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). Op donderdag 3 mei hebben ouders wederom de
gelegenheid aansluitend aan de H.Mis te Abdissenbosch het project van de kinderen te volgen.

Processieroute 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.
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Kirkeklatsch
● Op 21 april houdt ‘D’r Ouwe Hap’ het voorjaarsbal in het MFCentrum om 20:30 uur.
Wees welkom! ● Naar aanleiding van de vraag om hulp bij het onderhoud van het
kerkgebouw in Waubach heeft zich nota bene één vrijwilliger gemeld (terwijl er zo
velen dagelijks door het dorp wandelen, fietsen of vul zelf maar in…). Dit valt toch erg
tegen, maar bij deze herhalen we de oproep. Ook de kerkhofbeheerder van Waubach
zoekt nog versterking (van sterke mannen)!! ● Briefje gevonden in de kerk: ‘Drie uur kruisweg, kilo
tomaten, boterhammenvlees’. ● In de vormselklas ging het over moderne hedendaagse inspirerende
figuren. Noem eens een paar mensen ‘van wie wat uitgaat’. Gedateerde vormselprojecten noemen dan een
Maarten Luther King of Moeder Theresa, maar ja, wie van de 11/12-jarigen kent die nog. Maar eentje zei:
‘De dirigent van de fanfare van de Groenstraat, want die verzamelt instrumenten en gaat ermee naar
Afrika om van kindsoldaten muzikanten te maken’.Oké
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.

Gedoopt

6 mei
13 mei
17 juni
24 juni
19 augustus
26 augustus
9 september
21 oktober

Waubach
Lauradorp
Waubach
A’bosch
Waubach
Lauradorp
A’bosch
Waubach

wo. 2 mei
wo. 2 mei
ma. 11 juni
ma. 11 juni
do. 16 aug.
do. 16 aug.
do. 16 aug.
wo. 17 okt.

In het weekend van 24 & 25 maart, tijdens de
presentatievieringen van de communicanten, hebben
we de indrukwekkende doopvieringen meegemaakt
van een aantal kinderen in leeftijd van de basisschool: Shyanna & Destiny Pollmann (Thornsestraat),
Cem Sinar (Groenendaal) en Michelle Eggen (Esdoornstraat). Op zondagmiddag 25 maart werden te
Waubach gedoopt:Kyra Atteveld (Spaarweiden), Sterre Wetzels (van Doesburglaan), Scott Green (Ch.
Frehenstraat) en Ellena Stekhuizen (Troereberg). En in maart gedoopt: Leon Rohan (Beethovensingel).

Overledenen
● 17-03: Hubertine Caumo-Schmitz,
Abdissenlaan, 88 jaar
● 19-03: Jet van Berlo-van Stiphout,
Heereveld, 93 jaar
● 24-03: May Meens, Kapittelstraat, 73 jaar
Heer, onze God, in Jezus hebt Gij U
geopenbaard als een trouwe God, een God van
mensen. Gij hebt Hem niet achtergelaten in de
leegte van de dood, maar Hem opgewekt ten
leven als eerste van ons allen. Aan deze
belofte klampen wij ons vast nu wij treuren
omwille van deze mensen, die ons zo lief en
dierbaar zijn. Doe ook hen verrijzen tot een
nieuw leven in de vreugde van uw koninkrijk…

Huwelijken 2007

Water speelt een enorme rol in het leven van mensen. Het
heeft deze kinderen veilig beschut voor zij geboren
werden. Water drenkt de aarde en maakt ze vruchtbaar
zodat we kunnen eten en drinken. Dauwdruppels
kondigen een nieuwe dag aan. Water doet herboren
worden: gaafheid en zuiverheid, oorsprong van nieuw
leven, teken van verlossing. Water, het is nooit door
mensen gemaakt. Het is het oersymbool van aangeraakt
worden door God, de Levende. God is bron van alle leven,
en Christus heeft ons voorgeleefd dat wij ook ten volle
kunnen leven. Mensen die leven in Jezus’ geest zijn voor
elkaar als water: reinigend en zuiverend, verkwikkend en
opbeurend, lavend en verfrissend, vernieuwend. Met het
kindje in hun midden gaan mensen rond het water staan.
Geen kolkende stroom, geen bruisende zee, maar tot rust
gekomen in de doopvont. De toekomst van dit kind en
deze groep mensen nodigt ons uit om stil te worden bij dit
oerteken van leven. Terwijl je dit kind ten doop draagt,
hunker je naar echt leven, niet alleen voor dit kind, maar
voor alle kinderen, waar ook ter wereld. Je zou dit kind
willen behoeden voor elke zucht naar macht en prestige
en grijpen. Je zou dit kind de openheid en de hunker van
God zelf willen schenken: je zou zelf zó willen leven,
levenschenkend en helder als water.

● 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, Kantstr. ● 01-06 Lauradorp Tim
Hermans & Judith Kuijper, Burg. Dortantsstr. ●
29-06 Waubach Louis Hoogeveen & Rosi Rossen,
K. Doormanstr. ● 06-07 Waubach Vincent Scheepers & Vanessa de Jong, Spoorstr. ● 06-07 Lauradorp Barry
Martens & Ingrid Cerfontaine, Maastrichterln. ● 07-07 Waubach Tim van Belkom & Tatjana Krähmer, Op der
Graaf ● 20-07 Rimburg Chris Coun Paulussen & Cynthia Weng, Broekhuizenstr. ● 20-07 Holset Roger Arends en
Nathalie Mous, Bunderweide ● 07-09 Waubach Roger Milder & Jessica Didderen, Kerkrade ● 07-09 Waubach
Edwin Hübben & Elly Jetten, Prins Bernardstr. ● 19-10 Rimburg Danny de Wijs & Audrey Janssen, Wormdalweg

3 juni pater Karel Houben: een Limburgse heiligverklaring!
Na de primeur van de zaligverklaring van Anna-Maria Tauscher in mei 2006, mag Limburg zich
dit jaar opmaken voor een andere bijzondere plechtigheid: de heiligverklaring van pater Karel
Houben uit Munstergeleen. Karel ‘van Sint Andries’ is een van de populaire Limburgse
volksheiligen van deze tijd. Zijn geboortehuis in Munstergeleen wordt jaarlijks door duizende
mensen bezocht. Houben werd in 1821 geboren als zoon van een molenaar. Op jonge leeftijd
wilde hij al priester worden en op 5 november 1845 trad hij in bij de Passionisten. Een paar jaar
later werd hij als missionaris naar Engeland en later naar Ierland gestuurd. Daar werd hij vooral
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bekend om zijn inzet voor de arbeiders en de zieken. Ook zou hij veel mensen door zijn gebed genezen
hebben. De pater met de genezende handen werd hij genoemd. In 1893 stierf pater Karel in Ierland. Net
als zijn geboortehuis groeide ook zijn graf in Mount Argus in de buurt van Dublin uit tot een bedevaartplek.
In 1988 werd hij zalig verklaard. Op 3 juni zal paus Benedictus de XVI hem in Rome heilig verklaren. Maar
hij is vast niet de laatste, want er lopen nog een stuk of acht processen tot zaligverklaring en twee
heiligverklaringprocessen van bijzondere Limburgers. www.paterkarel.nl

Bijval uit onverwachte hoek…
Terwijl de Limburgse journalistiek zich buigt over negatieve ervaringen
van mensen met kerk en pastoors, liet het ‘Financieele Dagblad’ op 31
maart 2007 een heel ander geluid horen. Een serieuze krant die spreekt
van hoop en opleving! Graag drukken we het artikel hier af:

Goddeloos Europa onder druk
DEN HAAG — Het goddeloze Europa wordt
een zendingsgebied voor vrome moslims
en evangelische christenen. De nu nog
seculiere Europese cultuur komt onder
druk en Europa wordt een groeiend risico
voor de internationale veiligheid. Dit
betoogde de Britse hoogleraar Scott M.
Thomas. Religie is wereldwijd bezig aan
een ongekende opmars. Ook Europa
ontkomt daar niet aan, of mensen dat nou
leuk vinden of niet. De wereldwijde
heropleving van religie is vooral een
verhaal
over
demografie.
Algemeen
bekend is dat veel islamitische landen een
hoge bevolkingsgroei hebben. Minder
bekend is dat ook de evangelische
protestanten zich als een ‘prairie fire’ over
de wereld verspreiden. Volgens
Amerikaanse denktanks behoort inmiddels een
kwart van de twee miljard christenen tot
de evangelische stroming. Het gaat vaak
om evangelische christenen die zich
opnieuw laten dopen en als herborenen
hun leven in dienst stellen van hun
religieuze overtuiging. Thomas verwijst de
oude secularisatie-theorie, die zegt dat
liberalisering en kapitalisme vanzelf leiden
tot minder religie, resoluut naar de
prullenmand. Religie is vooral in opmars in
bevolkings-rijke gebieden met middeninkomens. Ten tweede staat de scheiding
tussen kerk en staat onder druk. De
moderne religie is niet individueel, maar
publiek en politiek georiënteerd, over de
landsgrenzen
heen.
Landen
worden
verzamelingen van etnische en religieuze
groepen die hun identiteit zoeken in de
internationale diaspora waarvan ze deel
uitmaken. Globalisering fragmenteert en
verbindt.
Nationale
en
internationale
politiek vervloeien. Een voorbeeld is de
Deense
cartoonrel.
Dat
was
een
binnenlands dispuut over de grenzen van
vrijheid van meningsuiting, die tot in
Nigeria tot dodelijke botsingen tussen
christenen en moslims leidde. Thomas
denkt dat de verdeeldheid in Europa, de
wankelmoedige steun voor zijn eigen

Verbouwing
Ich goa altied geer 't zondes
noa de aula
noa de Mes van tieën oere,
die van ozze euvesjte.
Wat wit deeë man
't toch sjoeën te zaage
Of ste wils of nit
doa dreugste altied get va mit.
Noa zoeng Mes vult me zich
kotter bej d'r hieëmel.

tradities en de moeizame
integratie van moslims het
continent kwetsbaar maken
voor de zendingsdrang van
zowel de islam als de
nieuwe christenen. Religie
Mé huuj woar 't angesj!
is nu al terug in de
Noa d'r zeeëge zache get.
Europese politiek, getuige
Ich sjrok! Widste watte zag?
de conflicten over hoofdHeë zag: ‘Dis weeëk kander
doekjes en zelfmoord bomallemoal terech in ’t mortuarium’.
aanslagen in Madrid en
Han ich goad versjtsange?
Londen. Europa wordt een
In 't mortuarium?
groeiend risico voor de
En allemoal?
internationale
veiligheid.
Dat kan ich nit gleuve
Maar bedreigt religie elders
Ich huur neemlich nit good
in de wereld ook de vrede?
‘Wat
hatte eegeltich gezag?
De nieuwe minister van
Ich wis waal
defensie van de Christendat deë gowe man geet reze.
Unie,
Van
Middelkoop,
Mé kan dat noe ing reë zieë
erkende op de bijeenkomst
vuur te wunsche
dat religie een zeker risico
Dat in Vroenhof ginne uverbliet?’
inhoudt, omdat diepgelo‘Pater Jongen,
vige mensen de absolute
uer hat vergeëte datte zag
waarheid claimen. Vanuit
u kunt allemaal terecht
zijn eigen geloofsovertuiin ’t mortuarium…
ging steunt hij de strikte
vuur te beeëne!
scheiding van kerk en staat
vuur te beeëne!’
en respect voor andersdenkenden. ‘Maar voor anMet veronderstelde goedkeuring
dere religies kan ik de
overgenomen uit het OCGLvraag niet beantwoorden.’
Bulletin, uit het interview met de
Thomas constateert dat
100 jaar geworden Schaesbergse
veel van de dichtstbevolkte
Pater Humberto Jongen…
landen van morgen ook
landen zijn met significante
minderheden van christenen of moslims. Die mix is
gevaarlijk, maar niet per se explosief. ‘Je kunt ook zeggen
dat het opvallend is dat er nog steeds zo weinig conflicten
zijn tussen christenen en moslims’. Conflicten hangen niet
alleen af van religie en demografie, maar ook van vele andere
factoren. Multireligieuze samenlevingen bieden ook kansen.
De vertrouwde non-gouvernementele organisaties voor
mensen- en vrouwenrechten, ontwikkelingshulp en milieu
krijgen gezelschap van ‘new religious movements’. Dat kan
op de internationale podia tot vruchtbare debatten leiden. En
op nationaal niveau kunnen religieuze minderheden bijdragen
aan internationaal begrip en samenwerking.

50 jaar Mei jongens Groenstraat
Jaarlijks organiseren de Mei-Jongens Groenstraat allerlei activiteiten, maar natuurlijk
is de jaarlijkse denstrijd in de meiweek het hoogtepunt van het jaar. De denstrijd
duurt een week lang, waarbij degene die de den op het laatst van de strijd in bezit
heeft, de mei-week wint. Gedurende de hele week is het gezellig samen met de
andere groepen die ook mee strijden voor de winst. Het einde van de mei-week wordt
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afgesloten met het uitroepen van het nieuwe Mei-paar, waar voor het ouderlijk huis van de Mei-Koningin
de sierden geplaatst wordt. De grote finale is het jaarlijkse Mei-bal in de tent ,waar het altijd een groot
feest is. Dit jaar staat vooral in het teken van het jubileum. Via de media wordt het programma bekend
gemaakt. Mei-paar en mei-jongens begroeten we op Pinksterzaterdag in de kerk!

Fietsbedevaart naar Meerssen
RK Jeugd- & Familiewerk Don Bosco Brunssum organiseert
voor de 12de keer de Fietsbedevaart, o.l.v. Pater Victor
Demianzcuk, IVE. Iedereen is uitgenodigd! Wanneer? Vrijdag 18 mei, daags nà Hemelvaart! Hoe
laat? Vertrek 9.00 Brunssum! Meerssen staat bekend om haar basiliek en de sacramentswonderen die daar zijn gebeurd. Kosten & benodigdheden? €4,50 per persoon, lunch en
avondeten inbegrepen! Je hoeft voor niets te zorgen, behalve voor goed humeur en goede regenkleding!
Opstapplaatsen? Brunssum, clubhonk ‘Klooster Sterre der Zee’, Dorpstraat 149, en vanuit Landgraaf
vertrekt een groep naar Brunssum! Onderweg sluiten een groep uit Heerlen aan in Nuth. Aanmelden? Tot
14 mei. Gewoon doen! Je kunt bellen naar 06-23654889 en mailen naar rk_jeugdfamiliewerkdonbosco@hotmail.com of www.jongkatholiek.nl. Mgr. De Jong is hoofdcelebrant in de H. Mis.

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

13-apr

Waubach

19:00 uur

Zaterdag

14-apr

A’bosch

18:00 uur

Zondag
15-apr

jrdst. ouders Spiertz-Erkens (st); jrdst. Sjeng Roebroeks; jrdst. fam. Martin HanssenSchevers (st); vr. Carl Vaessen U.S.A. (st); Lei Spiertz vw. trouwdag; vr. ouders LooSchnackers, schoonzoon Bert en kleindochter Janine;
The Young Singers Elise Bosch (st); Trautje Speck (st); Wim van den Dikkenberg vw.
verjaardag, tevens vr. Maria van den Dikkenberg-Frijns; Martin Schormans en Sophia
Reijnen (st); ouders Logister-Kleinen en overl. kinderen; t.e.v. H. Bernadette (st);
BELOKEN PASEN (ZONDAG VAN DE GODDELIJKE BARMHARTIGHEID)
Hand.5,12-16 Steeds meer mensen gingen in de Heer geloven.
Joh.20,19-31 Met Thomas mogen wij de Heer erkennen: ‘Mijn Heer en mijn God!’

Waubach

08:30 uur

Rimburg

10:00 uur

Waubach

11:30 uur

A’bosch
Maandag

13:30 uur
16-apr

Waubach

19:00 uur

Dinsdag
Woensdag

17-apr
18-apr

Waubach

19:00 uur

Vrijdag
Waubach
Lauradorp
Zaterdag

20-apr
14:00 uur
16:00 uur
21-apr

A’bosch

18:00 uur

Gregoriaans ouders Caspar Hennus-Schrijvers en dochter Elisabeth (st); vr. Karel
Mertens en Sjir Gubbels (st);
Gregoriaans 1ste jrdst. vr. Sjef Baur; vr. Mien Kaufholz-Hanssen; vr. Johan Joseph Benau
(st); vr. Piet Schunken en ouders Schunken-Bures (st); vr. Mia Haan-Schunken, Wiel
Kaesler en Sjef Janssen; als jrdst. vr. Lies Janssen-Hanssen; als jrdst. vr. Jan Beckers;
Volkszang 1ste jrdst. Marie Steens-Zijlstra, Leo Steens en zoon Jo; Frits Scholtz; jrdst.
oud. Vaessen-Reumkens; jrdst. oud. Weijzen-Rademachers (st); jrdst. Mimi Hündt-Notten;
jrdst. oud. Andreas en Elisabeth Rademacher-Kuijpers (st); Mathieu en Lucia NievelsteinPeters; Ton Strolenberg (verjaardag); oud. George en Maria Smeets-van Dijk (verjaardag),
zonen Hub, Theo, George en schoondochter Tiela; oud. Schmitz-Derichs; jrdst. Frans
Simons; jrdst. Annemie Simons-Reumkens; jrdst. Tiela Simons; jrdst. Mia SimonsHeidendael; jrdst. Pierre Dassen (verjaardag); jrdst. Wiel van de Wardt; uit dankbaarheid;
H. Doopsel Tyra Bodelier, Eikehof
Paula Urlings en overl. familie; Wiel en Fien Evertz-Simons; Martin en Maria DortantsJungen en schoonzoon Zef (st); Mia Leemans-van Alst, Tiny Leemans-Boymans en wederz.
ouders; vr. de overl. bewoners van de flat Kerkstraat; vr. wederz. ouders en schoonzoons;
Heereveld 10.00 uur H. Mis
Mientje en Maria Simons vw. verjaardag; ouders Goebert-Scholle; Lei Dörenberg; Twan en
Trees Rinkens-Simons en ouders Simons-Erens (st); jrdst. Margaretha Reinartz-Jeurissen
Geen avondmis!
Pl. Huwelijksmis vr. Jolanda Simons en Jurriaan van der Laan
Pl. Huwelijksmis vr. Agnes Dormans en Wesley Hartkamp
H. ANSELMUS, BISSCHOP EN KERKLERAAR
Volkszang ouders Portz-Meintz; Anna Claessen-Sep (st); jrdst. Mathieu Eggen (st); overl.
ouders Wetzler-Rinkens (st); jrdst. ouders Samson-Pauli (st); André Quaedvlieg (verjaardag), dochter Els Quaedvlieg; ouders Speck-Herbergs; Trautje en Nelly Speck (st); Jos
Pelzer (verjaardag); ouders Offermans-Haan en kinderen; Zef Vaessen; uit dankbaarheid;
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DERDE ZONDAG VAN PASEN
Hand.5 De apostelen verkondigen vrijmoedig de verrijzenis van de Heer
Joh.21,1-19 Jezus verschijnt aan de oever van het meer en vraagt ‘Hebt ge Mij lief?’

Zondag
22-apr
Waubach
Rimburg

08:30 uur
10:00 uur

Waubach

11:30 uur

Waubach
Maandag

14:30 uur
23-apr

Waubach

19:00 uur

Dinsdag
Woensdag

24-apr
25-apr

Waubach

19:00 uur

Vrijdag
Waubach
Waubach
Zaterdag
A’bosch

27-apr
15:00 uur
19:00 uur
28-apr
18:00 uur

Zondag
29-apr

Gregoriaans vr. roepingen; vr. de overl. weldoeners van onze parochies;
Gregoriaans vr. Johann Heuschen en Helena Heuschen-Belillas (st);
Par. Dameskoor jrdst. Bertha Franken-Storms; Jan Evertsen; Roy Rutjens; Jean Meiser
(verj.); jrdst. ouders Pelzer-Linssen en kleindochter Mary-Ann; Jo en Annie FranssenJanssen;Arnold Hanssen (flatbew. Kerkstraat); Willem en Hubertina Haan-Dautzenberg;
H. Doopsel Famke Rozeboom, Moershei en Alisha de Jong, Rector Fischerstraat
H. ADALBERTUS, BISSCHOP EN MARTELAAR
ouders Boymans-Haenbeukers en zoon Harry; Catharina de Gussem-Pelzer (verjaardag);
Paula Urlings en overl. fam.; Mia Leemans-van Alst, Tiny Leemans-Boymans, wederz. oud.
H. FIDELIS VAN SIGMARINGEN, PRIESTER EN MARTELAAR Heereveld 10.00 uur H. Mis
H. MARCUS, EVANGELIST
vr. ouders Zef en Fiene Notermans-Heinen; vr. Hubert en Mia Huntjens-Simons; als jrdst.
vr. Hein Vanovermeere; uit dankbaarheid bgv het diamanten Professie-feest van zuster
Maria Sidonia; vr. vrede in de wereld (B); vr. ouders Dautzenberg-Pauly en schoonzonen;
H. PETRUS CANISIUS, PRIESTER EN KERKLERAAR
Pl. Huwelijksmis vr. Truus Oerlemans en Albert Leentjens
Martin en Maria Dortants-Jungen, schoonzoon Zef; Sjef en Tinie Haan-Lutgens en ouders;
H. LODEWIJK MARIA GRIGNION VAN MONTFORT, PRIESTER
Volkszang vr. Ed Amkreutz vw. verjaardag; vr. Ed Gonera; vr. Ger Wijshijer;
VIERDE ZONDAG VAN PASEN - ROEPINGENZONDAG
Hand.13 De Blijde Boodschap is bestemd voor alle mensen en alle volkeren.
Joh.10,27-30 De Goede Herder geeft zijn leven voor de schapen

Waubach

08:30 uur

Rimburg

10:00 uur

Waubach

11:30 uur

Rimburg
Maandag

14:00 uur
30-apr

Waubach

19:00 uur

Dinsdag
Woensdag
Waubach
Donderdag
A’bosch
Vrijdag
Waubach

01-mei
02-mei
19:00 uur
03-mei
19:00 uur
04-mei
14-15 uur

Waubach

18:30 uur

Zaterdag

05-mei

A’bosch

18:00 uur

Zondag
06-mei
Waubach
Jozefkapel

08:30 uur
10:00 uur

Waubach

11:30 uur

Gregoriaans vr. de zieken en stervenden; vr. roepingen;
Volkszang vr. Gerard Gielgens vw. de buurt; als jrdst. vr. overl. ouders Matheu en Miets
Verreck-Stegers; vr. Willem Joseph Wassen en Hubertina Benau (st);
Volkszang Maurice Ederveen; jrdst. Jan Hanssen, tevens ouders Hanssen-Höppener; ouders Jo en Annette Knoben-Habets; Frits Scholtz; ouders Starmans-Vreuls en overl.
kinderen (st); Arnold Hanssen (flatbewoners Kerkstraat); jrdst. ouders Lutgens-Pelzer (st);
H. Doopsel Cas Joosten, Broekhuizenstraat
H. PIUS V, PAUS
vr. ouders Adams-Schuncken; vr. Paula Urlings en overl. familie; vr. Mia Leemans-van
Alst, tevens vr. Tiny Leemans-Boymans en wederz. ouders;
H. JOZEF, ARBEIDER Heereveld 10.00 uur H. Mis
H. ATHANASIUS, BISSCHOP EN KERKLERAAR
vr. Marga Huth-Lurken; als jrdst. vr. Theo Jacobs; vr. hen die offerden;
HH. FILIPPUS EN JAKOBUS, APOSTELEN
vr. hen die offerden; vr. de overl. weldoeners van onze parochies; vr. Jozef Putmans;
19.15 uur vanaf D’r Eck Rimburg: Dodenherdenking
Uitstelling van het H. Sacrament, aanbidding, rozenkrans en vespers
vr. ouders Defésche-Rinkens en dochter Bertine (st); vr. de overledenen van de fam.
Senden en fam. Reinartz; vr. Anneke Bogman; vr. Martin en Maria Dortants- Jungen en
schoonzoon Zef (st); vr. ouders Dautzenberg-Gielen en Vaessen-Frings;
Jeugdkoor A’bosch Sjaak Duba vw. verjaardag (st); vr. Ed Gonera; vr. Frans en Maria
Frehen-Nievelstein; vr. Anna Mostard (st); vr. overl. familie Frijns-Haan (st); als jrdst. vr.
Mia Samson-Lennerts; vr. ouders Plum-Beumers;
VIJFDE ZONDAG VAN PASEN
Hand.14,21-27 Paulus en Barnabas bevestigen de jonge geloofsgemeenschappen
Joh.13 Jezus geeft ons het nieuwe gebod: dat van de liefde!
Gregoriaans als jrdst. vr. Peter Antoon Gielen en Catharina Dautzenberg (st);
Gregoriaans echtp. Contzen-Wintgens; Balt Bastiaens; overl. ouders Verhagen-Conaert;
Volkszang als zeswekendienst vr. Leo Speth; als 1ste jrdst. vr. Eti van Deurse-Scheid; vr.
ouders Schleijper-Möllenbeck; als jrdst. vr. Gertrud Jansen-Krämer (st); als jrdst. vr
ouders Knubben-Reumkens en wederz. ouders (st); als jrdst. vr. Wiel Huls; vr. Wijnand en
Annie Haan-Dautzenberg vw. verjaardag (st); als jrdst. vr Pierre Vossen (st); vr. ouders
Iep en Els Janssen-Herberigs en dochter Netty (st); vr. overl. echtpaar Karel en Tien PalmSchormans; vr. Arnold Hanssen vw. de flatbewoners Kerkstraat; als jrdst. vr. ouders
Knoben-Verhaeg en wederz. familie; als jrdst. vr. ouders Wienen-Peters;
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Waubach
14:30 uur
Waerderkap. 16:30 uur
Maandag
07-mei
Waubach

19:00 uur

Dinsdag
Woensdag

08-mei
09-mei

Waubach

19:00 uur

Vrijdag

11-mei

H. Doopsel Jordie van der Heijden, Groenstraat en Noa Plum, Kantstraat
Rozenkransgebed
Leny Scheeren-Janssen en dochters Jes en Rini; Mia Leemans-van Alst, Tiny LeemansBoymans en wederz. ouders; Coen en Anni Boijmans-Speetjens (st); Paula Urlings en
overl. familie; Wiel Plum vw. trouwdag; Marga Huth-Lurken;
HH. WIRO, PLECHELMUS EN OTGER Heereveld 10.00 uur H. Mis
vr. ouders Scholle-Scholtes (st); als jrdst. vr. fam Jos Crijns-Roex (st); vr. Juup Erkens;
vr. ouders Boijmans-Simons en wederz. ouders;

vr. ouders Adams-Schuncken; vr. Wiel Cremers vw. verjaardag (st); als jrdst. vr. Tino
Cubeddu, tevens vr. overl. ouders Cubeddu;
Zaterdag
12-mei
H. PANCRATIUS, MARTELAAR
An d’r Put
14:00 uur
H. Mis Zonnebloem
Volkszang echtpaar Schnitzeler-Meens en overl. fam. Dortants-Meens (st); echtpaar CoxA’bosch
18:00 uur
Boumen (st); jrdst. Jan Boers (st); ouders Wim en Maria van den Dikkenberg-Frijns; Ger
Wijshijer; jrdst. Jozef Smeets, tevens overledenen van de fam. Smeets-Penners;
Zondag
13-mei
ZESDE ZONDAG VAN PASEN-H.SERVATIUS, BISSCHOP
Waubach
08:30 uur
Gregoriaans vr. roepingen; vr. meer rechtvaardigheid in de wereld;
Lauradorp
09:00 uur
Eerste H. Communie leerlingen OBS ‘De Speurneus’
Gregoriaans Mien Kaufholz-Hanssen;Trautje Logister-Ritzerfeld (st); Frans Douven en
Rimburg
10:00 uur
Gertrud Wetzels (st); Joseph Kallen (st); Juup Logister vw. de buurt;
Lauradorp
11:00 uur
The Young Singers Eerste H. Communie leerlingen ‘Bei de Ling’
Par. Dameskoor zeswekendienst May Meens; 1ste jrdst. Anna Jongen-Steens; 1ste jrdst.
Sjef Geuskens; Sjef en Tinie Haan-Lutgens en wederz. ouders (st); Mia Michorius-Plum
(moederdag); Cor Gunter; Johanna Simons-Janssen (moederdag); jrdst. Ed Jantowski;
Waubach
11:30 uur
jrdst. ouders Bernard Abel en Helena Janssen, zoon Bern (st); Sibille Speth-Eppels (moederdag); jrdst. Hub Cox (st); jrdst. Robert en Mia Bauer, tevens ouders Bauer-Schiffelers
(st); jrdst. fam. Winand Schiffelers-Dautzenberg (st); Nellie Speck-Tilmans (moederdag)
(st); Frits Scholtz; Maria Scheid-Schuncken (moederdag); jrdst. Lies Jansen-Muijs
Lauradorp
14:30 uur
H. Doopsel Allyssia Schiffelers, Don Boscolaan en Len Mulder, Jennewegske
Lauradorp
15:30 uur
H. Doopsel Jolie Scheren, Maastrichterlaan
Rimburg
16:30 uur
H. Doopsel Gwyn Demas, Brugstraat
organiseren en besturen van de parochies, vond hij
In dankbare herinnering
ontspanning bij zijn collega’s en hij keek uit naar de
kaartkrans.
Graag ging hij met mensen naar Lourdes en
† Pastoor Pierre Pörteners
in 1998 mocht hij te Obbicht zijn gouden priesterPriester van het bisdom Roermond.
jubileum vieren: het moest ook een feest voor de
Geboren te Born op 19 december 1922.
mensen zijn. De oude dag kwam met gebreken, maar hij
Overleden te Heerlen op Palmzondag 1
genoot van natuur en tuin. Van huis uit bleef hij een
april 2007. Hij werd op 10 april, na een
grote interesse tonen voor het boerenleven. In veel
plechtige requiemmis in de St.
opzichten gaf dat immers ook wijsheid voor de akker
Willibrorduskerk te Obbicht, aldaar
van Gods Kerk. Zelf zou hij zeggen: Wij zijn slechts
begraven. Pastoor van St. Jozef
onnutte dienstknechten, wij hebben alleen maar onze
Waubach-Groenstraat van 1969-1980.
plicht gedaan (Lk. 17,10). Toch zijn we hem dankbaar.
Pastoor Pörteners, zelf zaaier, zwoeger en bouwer, was
Moge zijn arbeid veel vrucht opleveren! Moge hij nu de
begaan met de akker van ons bisdom. Hij mocht maaien in
uitnodiging horen: Goede en trouwe dienaar, ga binnen
de glorietijden van het ‘Rijke Roomsche Leven’, maar hij
in de vreugde van Uw Heer. (Mt. 25,21)
droeg ook de brandende hitte van de dag (Mt.20,12) in de
Heer, wees goed voor Uw dienaar. Op aarde mocht hij,
herfsttijd van de 20ste eeuw: de ontkerkelijking viel hem
als Uw dienaar, beheerder zijn van Uw geheimen. Neem
zwaar. Steeds weer zocht hij, luisterend naar de Blijde
nu voor hem de sluier weg van Uw mysteries en verzadig
Boodschap en naar de moeilijkheden van mensen, naar
hem in de hemel, door Christus onze Heer.
wegen en mogelijkheden om God bij mensen present te
stellen en om mensen tot God te brengen. Dankbaar was hij
De plechtige zeswekendienst wordt gehouden op
om de hulp van Annie Custers, die hem meer dan vijftig jaar
zaterdag 19 mei a.s. om 19.00 uur te Obbicht.
terzijde stond. Dankbaar was hij ook voor zijn familie bij wie
Correspondentie: Kerkstraat 15, 6121 LA Born
hij bijna elke zondag op verhaal kon komen. Naast de
telkens opnieuw voorbereide liturgie en verkondiging, de
bediening van de Sacramenten en het voortvarende
Waubach

19:00 uur

Het volgend parochieblad verschijnt op 11 mei en wel voor de periode tot 8 juni.
Misintenties kunt u inleveren tot uiterlijk donderdag 3 mei liefst middels een briefje in
de brievenbus van de pastorie (Kerkberg 7) of achter in de kerk van Rimburg.
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