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Terwijl we de kerstboom nog aan het
aftuigen
zijn,
staat
Aswoensdag
alweer voor de deur! Het plaatje
hiernaast heeft wel wat: is de vasten
nog wel van deze tijd? Tja, ligt er
eigenlijk aan hoe je je tijd ziet! Als
christenen willen we de veertigdagentijd
graag aangrijpen om ‘weer te weten
waartoe we bestaan’. We zetten het
relativerende van de carnavalsdagen
door, we denken eens goed na over
alle kanten van ons bestaan, kiezen
voor het goede en gaan daarvoor,
terwijl we ons laten inspireren door
Jezus’ boodschap van heil, vrede en
leven, dwars door de alledaagse
werkelijkheid heen. Zijn Goede Week en zijn Pasen roepen ons daartoe op! Jawel,
de veertigdaagse vasten is zinvol, ook voor mensen van deze tijd. Het is
voldoende ons voor de boodschap van de Heer open te stellen en Hem aan het
woord te laten. Laten we elkaar daarin stimuleren en helpen. Dat kan op de
eerste plaats door samen Aswoensdag te houden en te vieren: een
vastendag waarop we het met aanmerkelijk minder doen dan
de gewende overvloed, maar ook een dag waarop we zinvol
mogen samenkomen in de kerk om het askruisje te
ontvangen. Mens, bedenk dat je van stof bent en eens tot
stof zult wederkeren. Bekeer je en geloof in de
bevrijdende boodschap van het evangelie! Wees welkom!
Aswoensdag 6 februari om 17.30 uur te Rimburg en
19.00 uur te Waubach. Dit jaar valt alles erg kort op elkaar:
met de kerstnaalden nog in de trui moeten we rennen voor het
askruisje. Maar ja, eigenlijk zit ons hele leven op vandaag zo in
elkaar: reden te meer op tijd bij de juiste dingen stil te staan!
Afspraak dus: 6 februari…

Dingen van blijvende waarde zijn zeldzaam. Maar ze
bestaan, en de kerk is er één van. Het is de plaats bij uitstek
waar je samenkomt om God te ontmoeten en een
gemeenschap te vormen, zoals vele generaties voor ons.
Een plaats waar iedereen welkom is, om zich te laten raken
door de persoon en de boodschap van Jezus Christus en zijn
evangelie. Dat is iets van blijvende waarde. Daarom willen we
ook in 2008 de actie Kerkbalans warm bij u aanbevelen. De
financiële bijdrage waarmee u uw parochie en al het goede
werk dat van daaruit gedaan wordt, steunt en in stand houdt.
Wat het leven echt waardevol en rijk maakt, is vaak niet te
koop: geloof, vertrouwen, gemoedsrust, vriendschap,
verbondenheid en troost. Juist die dingen vinden mensen al eeuwenlang in de
kerk, ook vandaag nog. In de duizenden geloofsgemeenschappen waar christenen
zich verbonden voelen door de bijbel en het geloof.

Ook in ons eigen parochiecluster komen ze samen, in prachtige
kerkgebouwen, door mensenhanden gebouwd als 'huis van God'.
In letterlijke zin is de kerk een baken: een markant herkenningspunt in het dorp. De kerkelijke gemeenschap is ook daadwerkelijk
een houvast in het leven. Een geestelijk thuis. En een
onbetaalbaar sociaal vangnet dat in de huidige maatschappij
steeds meer betekenis krijgt. Ook mensen die geen speciale
binding met de kerk hebben waarderen de parochie vaak als
ontmoetingsplek. We komen er samen voor de grote momenten
in het leven, zoals doop, communie en huwelijk. Voor momenten
van rouw en verdriet. Of om er zomaar te zitten, en een kaars aan
te steken, om er innerlijke rust te vinden.
De christelijke kerk heeft een rijke traditie in medemenselijkheid
en naastenliefde, in het omzien naar de naaste, in bemoediging en
troost voor zieken. De kerk heeft oog voor eenzamen en ouderen
en zet zich actief voor hen in. De diaconiegroep die zieken en
eenzamen bezoekt en alles wat er vanuit de parochies gedaan
wordt voor jeugd en jongeren zijn er levende bewijzen van.
Als christenen en kerkelijk meelevenden willen we dat alles
behouden en doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen.
Daarom is ook uw financiële steun blijvend noodzakelijk. Alleen
met elkaar kunnen wij onze parochies in stand houden.
Uw bijdrage aan Kerkbalans 2008 is hard nodig. Als basis voor de
geloofsgemeenschap, maar ook voor praktische zaken. Wellicht is
het overbodig te vertellen waar het geld voor nodig is: onderhoud
van gebouwen, verzekeringen, priesters, catechese op school,
cursus- en vormingswerk, verzorging van de eredienst en
ziekenbezoek zijn slechts enkele voorbeelden van wat er zich in
het ‘kasboek’ van de kerk allemaal voordoet. En gelukkig zijn er op
pastoraal vlak ook de nodige nieuwe initiatieven ontplooid!
Uw gift in dit kader is zeer welkom: elke gift, groot of klein. Maar
als we een richtbedrag mogen noemen, dan is dat € 72 op
jaarbasis. Vanouds geldt in Limburg dat wanneer men gedurende
een bepaalde tijd voor dit normbedrag meedoet aan de
kerkbijdrage, er bij een uitvaart of andere bijzondere
gelegenheden geen stipendium in rekening wordt gebracht. Zo
wordt van het stipendium voor rouw- en trouwdiensten het bedrag
afgetrokken dat de laatste vier jaar aan kerkbijdrage is betaald. U
merkt dat het richtbedrag dit jaar niet verhoogd is. Uiteindelijk is
het de bedoeling aan te sluiten bij het bedrag dat het bisdom
voorstelt voor alle parochies in Limburg (momenteel € 96).

Gefaseerd willen we in de komende jaren
proberen hier naar toe te werken.
Als u wederom mee wilt doen, verzoeken
wij u om uw bijdrage over te maken op het
bankrekening- of gironummer dat u op de
voorpagina van dit parochieblad vindt.
Meestal geschiedt de betaling middels een
betaalopdracht tot periodieke overschrijving
aan uw eigen bankinstelling, waarbij
omwille van de kosten onze voorkeur
uitgaat naar betalingen per kwartaal,
halfjaar of jaar.
Behalve de jaarlijkse deelnemers aan de
kerkbijdrage – die een dezer dagen een
brief thuis mogen verwachten met een
dank je wel voor de bijdrage in de voorbije
periode en de vraag dit ook in 2008 te
continueren - hebben we vorig jaar ook de
ouders
van
de
dopelingen,
de
communicanten en vormelingen, alsmede
de bruidsparen aangeschreven. We hopen
dat de positieve ervaringen en contacten
met de kerk - die vaak gelden als een
hernieuwde kennismaking, over en weer! –
aanleiding zijn zich ook op deze wijze te
engageren voor de parochie.
Hopende op uw positieve reactie en
welwillende medewerking, verblijf ik met
hartelijke groet, namens de leden van het
kerkbestuur,
E. Smeets, pastoor van Ubach over Worms.
Uw gift maakt het mede mogelijk dat
de kerk haar unieke en onmisbare
functie kan blijven vervullen. Dat is van
waarde.
Van
blijvende
waarde!

Nieuw logo en briefpapier
Hiernaast vindt u het nieuwe logo dat op verzoek van het kerkbestuur is
gedrukt op briefpapier en alle ander correspondentiemateriaal. Waarom?
Tja, er gaat natuurlijk het nodige aan correspondentie de deur uit op
jaarbasis voor vier parochies. Iedere parochie had zijn eigen stijl. En ook
binnen de afzonderlijke parochies was er grote verscheidenheid in de
opmaak van post. Dat kon wel een facelift gebruiken! De vier torentjes van
het oude logo hebben we gehandhaafd. Op het briefpapier is het logo in heldere kleuren aangebracht waardoor
e.e.a. heel fris oogt. ‘Wat moet dat allemaal wel niet kosten?’ zal deze of gene zich ongetwijfeld afvragen... Nou,
dat valt wel mee: nu geven we veel geld uit aan printerinkt om iedere keer de torentjes en de standaard
colofongegevens af te drukken. Per saldo zijn we met briefpapier niet veel duurder uit! En dat we als parochies
erin geloven en laten zien dat we vooruit willen, dat mag ook aan de uiterlijke presentatie af te lezen zijn !!

Foto’s en kaarten
Na een zeer geslaagde en goedbezochte fototentoonstelling – waardoor veel dank aan allen
die eraan hebben meegewerkt! – zijn de kaartensets van de vier kerken a € 3,95 te koop op
de pastorie (werkdagen 10.00- 12.30 uur), bij Kick in de Kerkstraat en bij Drogisterij Huth.

Ziekencommunie
Met kerstmis is de ziekencommunie voor het eerst rondgebracht op de nieuwe manier:
vanuit de diaconiegroep heeft zich een groepje gevormd dat samen met pastoor deze
ziekencommunie zal gaan verzorgen. En wel maandelijks vanuit de zondagsliturgie. We
vieren in de kerk Gods Woord en zijn Sacrament, en enkelen van de deelnemers aan die
heilige liturgie nemen vervolgens Woord en Sacrament mee naar de zieke thuiszitters. We
zijn blij dat we dit belangrijk werk op deze manier kunnen invullen. Overigens blijft het zo
dat men alleen in aanmerking komt voor de ziekencommunie als men echt niet naar de kerk
kan, maar toch verlangt naar deelname aan de liturgie. Contact en afspraken: pastorie.
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Rouwverwerkingsgroep
Catechese misdienaars
Bijbelgroep Rimburg (20.30 uur)
Korenoverleg (19.00 uur)
Aanbidding Waubach (14.00 uur)
Maria Lichtmis (18.00 uur)
Geen avondmis vw. carnaval
Aswoensdag (17.30 & 19.00 uur)
Kruisweg Waubach (15.00 uur)
Rouwverwerkingsgroep
Bijbelgroep Rimburg (20.30 uur)
Oudercatecheseavond communie
Kruisweg Waubach (15.00 uur)
Kinderkorenmiddag Landgraaf
Kruisweg Waubach (15.00 uur)
Parochiële Stille Dag te Rolduc
Presentatie communicanten
Presentatie communicanten
Korenmiddag te Kerkrade
Rouwverwerkingsgroep
Catechese misdienaars
Avond Rouwrituelen te Geleen
Kruisweg Waubach (15.00 uur)
Ziekencommuniegroep
Begin Sint Jozefnoveen 2008
Oudercatecheseavond communie
Kruisweg Waubach (15.00 uur)
Kinderbingo misdienaars
Slot Rouwverwerkingsgroep
Catechese misdienaars
Bijbelavond Rimburg (20.30 uur)
Kruisweg Waubach (15.00 uur)
Slot Sint Jozefnoveen 2008
Paaseierenactie misdienaars
Palmprocessie Waubach
Patroonsfeest Schutterij
Boeteviering Waubach (19.00 u)
Lichtprocessie St. Jozefkapel (18.30)
Chrismamis te Roermond (19.00 uur)
Witte Donderdag (19.00 uur)
Goede Vrijdag (13.30 & 19.00 u)
Boeteviering Jongeren (20.00 u)
Paaswake (19.00 uur)
Pasen (8.30 Wb; 10.00 Rb; 11.30 Ab)
2e Paasdag 10.00 uur W (St. Joep)
Maria Boodschap
Oudercatecheseavond communie
Aanbidding Waubach (14.00 uur)
Vergadering bestuur misdienaars
Bijeenkomst diaconiegroep
H. Mis Zonnebloem (14.00 uur)
Roepingenzondag
Jubileum K.F. Eendracht Waubach
Bijbelavond Rimburg (20.30 uur)
E.H. Communie A’bosch 9.30 uur
E.H. Communie Lauradorp 11.30
Hemelvaartsdag (10.00 & 11.30 uur)
Koningsvogelschieten schutterij
Fietsbedevaart Munstergeleen
Aanbidding Waubach (14.00 uur)
H.Mis St. Jozefkapel Rimburg 10.00 u
Gezinsbedevaart Banneux
Dodenherdenking Rimburg 19.15 uur
Pinksteren
Gezinsdag Misdienaars
Bijbelavond Rimburg (20.30 uur)
Priesterwijding Roermond
EH Communie Waubach (9.30 uur)
Christoffeldag Roermond
Marsparade KF Eendracht Waubach
Processie Waubach
Catechese misdienaars
Processie Rimburg
Bijbelavond Rimburg (20.30 uur)

Zij keerden vol dankbaarheid weer…
Dank je wel aan hen die ervoor gezorgd hebben dat wij allen met
Kerstmis zo mooi de Geboorte van de Heer samen konden vieren.
Koren, mensen die de kerk verzorgen, versieren, misdienaars en
kosters en al die anderen. Veel dank! Door dat alles was het
mogelijk dankbaar de kerk uit te gaan na alle vieringen! Ook aan
hen die deelgenomen hebben aan de beide gezellige
Nieuwjaarsontmoetingen. Ik hoop dat we volgend jaar weer
allemaal op elkaar mogen rekenen! Ook dank voor de vele
kerstkaarten met goede wensen die er op de pastorie zijn
binnengevallen!
Voor alle duidelijkheid: elke parochie had tot nog toe zijn eigen
manier van mensen bedanken. Maar daar zat onderling zoveel
variatie in, dat het kerkbestuur besloten heeft alle vrijwilligers van
de vier parochies een keer per jaar uitvoerig te bedanken tijdens
een vrijwilligersavond. Deze goed verzorgde avond vervangt alle
flessen wijn, bloemetjes en bedankjes. De meerwaarde van een
avond t.o.v. afzonderlijke presentjes is ook dat we de kans hebben
elkaar als vrijwilligers van de kerken onderling beter te leren
kennen (en waarderen!).

Beste wensen van onze seminarist in den
verre… Thomas Roshan D’Souza
Op de voorkant van dit blad staat maandelijks een oproep om bij te
dragen aan de vorming van priesters in missiegebieden. Graag
plaatsen we deze kerstwens van ‘onze’ seminarist in India!
Beste weldoener, hartelijke groeten! Ik hoop en bid dat jullie deze
brief in goede gezondheid kunnen lezen. Hier gaat het goed met
mij. Het grote Kerstfeest nadert. Terwijl wij Gods oneindige liefde
gemanifesteerd door zijn geliefde Zoon vieren, denk ik aan allen die
deze liefde werkelijk voor mij hebben gemaakt. Moge de
nieuwgeboren Redder jullie allemaal zegenen met zijn liefde, vrede
en vreugde. Tevens wens ik jullie een succesvol nieuw jaar. Moge
het een vanuit de hemel gezegend jaar worden. Mijn opleiding in
het seminarie gaat goed vooruit. Ik zit nu in het derde jaar
theologie. Ik wil jullie hartelijk danken voor jullie bijdragen tijdens
mijn opleiding tot priester. Tevens wil ik jullie bedanken voor jullie
spirituele hulp. Ik wil proberen om zoveel mogelijk gebruik te
maken van mijn mogelijkheden om zodoende een goede en
gedreven priester te worden. Met dank, Thomas Roshan D' Souza

‘Wie un nes puppies op un frisje doeës Bonzo’ zo heette het
laatst bij Kiekeswaed. Maar zo ongeveer gold het ook voor de groep
peuters die in de dagen voor kerstmis in de kerk naar het kribje
kwam kijken. De kleintjes waren flink onder de indruk van alles wat
er te zien was. Alleen de ouders, opa’s en oma’s en begeleidsters
minder, want binnen de kortste keren stonden die luid met elkaar
te ‘moelen’ als waren ze op de markt. Toen ze allemaal klaar waren
met kijken kwam dezelfde gedachte bij pastoor en koster nog eens
op: ‘Wie un nes puppies op un frisje doeës Bonzo’, want zo zag de
kerststal er nadien uit. Nadat het zaagsel opgeveegd was en een
paar schapen en de knikengel weer op de plaats stonden, was het
weer ‘vrede op aarde’. Toch ook weer een leermoment: ook bij de
kerststal in de kerk moeten museale bordjes geplaatst worden dat
‘roken niet is toegestaan’ en dat je ‘kijken eerst en vooral met je
ogen doet’.
Nieuw vast onderdeel van de Waubachse activiteiten:
het openstellen van de kerktoren. Tijdens de kerstmarkt zijn er
enkele honderden omhoog geklommen. Eentje beklaagde zich over
de veel te lange wachtrij onder aan de tweede klimladder en eiste
de euro terug. Totdat iemand anders zei: ‘Och wat, die euro was
toch voor het goede doel!’ Klopt: voor de kas van de
jeugdactiviteiten, van wie een achttal begeleiders de hele
zondagmiddag boven in de kou stond te verkleumen om iedereen
veilig erop en eraf te laten komen. Van die paar honderd euro
kunnen ze weer leuke activiteiten organiseren om de jeugd te
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bedanken en te blijven motiveren.
Waar zijn ze nou,
Doopsel bij presentatie communie
al diegenen die vorig jaar krakeelden en kritiek hadden
Als er zich nog enkele mensen aanmelden kunnen we
dat ze niet ‘mee mochten’ naar Rome? Nu iedereen de
even mooie vieringen van de presentatie van
kans heeft melden zich er veel minder aan ! Dat is nou
communicanten maken als vorig jaar. Misschien zijn er
weer zo typisch W… och, laat maar!
Het was effe
ouders met kleine kinderen die graag hun kind tijdens
goed kijken waar je nou naar toe moest, direct na
deze feestelijke eucharistievieringen ten doop willen
kerstmis in Rimburg. Vanaf de derde kerstdag hingen
houden. Het gaat om het weekend van 23 en 24
in Brokkelze al de carnavalsclowns door het hele dorp.
februari.
Ziet er trouwens wel feestelijk uit, maar spontaan zou
je je dan meteen vergissen en in plaats van naar de
kerk naar D’r Eck rijden.
Ruimt er eens een fanfare
Wekelijks probeert de pastoor het ziekenhuis te
fatsoenlijk op na de Mis, sneuvelt er een vaas in
bezoeken. Geeft u zelf door wanneer u of iemand
Rimburg. Mia Wandler (5320057) had er twee en
anders in het ziekenhuis verblijft en een bezoekje op
maakte er met de hoge feestdagen prachtige
prijs stelt. Hetzelfde geldt voor de diaconiegroep:
boeketten in. En nu dan? Ze zijn niet meer te krijgen.
voor een bezoek kunt u terecht bij Hanny van der
Heeft er toevallig nog iemand eentje over? Matglas op
Wouw op de pastorie (wo. en do. ochtend).
standaard, vaas zelf 25 cm hoog en ø 33 cm. Een vaas
teveel zou niet gek zijn!
Het heeft hier nauwelijks de
pers gehaald, maar wat een drama in Haarlem daags voor kerstmis: een auto met een pastoor en twee
pasgewijde jonge diakens raakte te water. De pastoor overleefde het, maar die andere twee kwamen bij dat
ongeluk om het leven.
We hebben een paus die geweldig intelligent is en zeer zorgvuldig zijn woorden kiest en
ook nog eens een boodschap heeft. Maar wat laat die man zich toch allemaal ‘aantoddele’ met ‘Urbi et Orbi’! De
Middeleeuwen herleven! Mijter en mantel grensden op eerste kerstdag aan het clowneske (tenminste dat vind ik,
de pastoor).
Wetenswaardig: waarom duurde het openbare leven van Jezus eigenlijk precies drie jaar? Drie
jaar was de tijd die men in de synagoge op de wekelijkse sabbatten nodig had om de hele Pentateuch (eerste vijf
boeken van de bijbel) door te lezen. Dus vanaf het prille begin bij de schepping, langs Abraham, via Egypte, door
de woestijn, tot en met de dood van Mozes, die het volk geleid had tot aan het Beloofde Land.
We zouden best
de nieuwe prinsen willen feliciteren, maar ja: van de meeste verenigingen weten we op dit moment nog niet wie
de gelukkigen zijn! Om het goed te maken, excellenties: u bent des te meer welkom op Aswoensdag en krijgt bij
signalering een extra eervolle vermelding. Omdat het vaak druk is in de kerk en je niet 1-2-3 ziet welke prins er
wel en welke er niet is, zullen we aan het begin van de Mis het even vragen.
Proficiat Jo Gerards met je
Bedankt
welverdiende onderscheiding door de Oud-Prinsen!
organisatie Voettocht Wittem!
Laat je honderd exemplaren
van de driekoningenzegen drukken, met in je achterhoofd dat je
die van je lang-zal-ze-leven toch nooit kwijt wordt, blijkt achteraf
dat je er dik driehonderdvijftig nodig had! Volgend jaar beter!

Bijbelleesgroep
Vanuit de groep die de geloofscursus gevolgd heeft, is er een
verzoek om ook in 2008 voort te gaan. We zullen de bijbel gaan
lezen. De bedoeling is dat men zelf de aangegeven passages
leest, dat er achtergronden bij verteld worden en dat er
vervolgens samen over gepraat kan worden. De avonden
beginnen om 20.30 uur in Hoeve Kallen. Men hoeft niet per sé
de eerste serie avonden meegemaakt te hebben om te kunnen
instromen. De data vindt u in de parochieagenda. De eerste
avond is op 30-01. Men wordt verzocht Genesis hoofdstuk 1
tot en met 11 te lezen.
Datum

Kerk

Bijeenkomst

H. Doopsel

2 maart
Waubach
wo. 27 feb.
U bent welkom op nevenstaande data. Ouders worden op
de voorafgaande bijeenkomst verwacht. In principe worden
9 maart
Waubach
wo. 27 feb.
telkens twee kinderen in één viering gedoopt. Aanmelding
13 april
Waubach
wo. 09 april
via de pastorie ( 5312378).
27 april
Ab & Rb & Ld
wo. 09 april
Overledenen
11 mei
Waubach
wo. 09 april
11-12: Nico Smeets, Schuttershof, 64 jaar
24-12: Herman Schriever, Kap. Jaminstraat, 59 jaar
15-12: Miny Geurts-Dieteren, Burg. Geuljansstraat, 69 jr
30-12: Maria Schormans-Ploem,vh Heereveldje, 87 jr
16-12: Ennie Helsper-Frijns, Huize de Berg, 83 jaar
23-12: Leny Römgens-Cremers, VKH, vh Kerkstraat, 94 jr
Goede God, U waakt over begin en einde van alle dingen, U die de mens bewaakt bij leven en in de dood. U hebt
het leven van deze mensen tot voltooiing gebracht. Bemoedig ons in het vertrouwen dat U hen zult bewaren in
uw liefde, vandaag en alle dagen, tot in eeuwigheid.

In de voetsporen van Bernadette...
Temidden van de Franse Pyreneeën ligt het plaatsje Lourdes. Het is de plek waar hemel en aarde elkaar in 1858
raakten toen Maria er verscheen. Lourdes verkondigt een boodschap die mensen vreugde en hoop biedt en is
daarom tot op de dag van vandaag een stukje hemel op aarde. In Lourdes ben je nooit alleen. Zelfs 150 jaar na
de verschijningen trekken er jaarlijks miljoenen mensen heen. Jongeren en ouderen, zieken en gezonde mensen
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van alle rassen, volken en talen. Maria verscheen aan de 14-jarige Bemadette. Uitgerekend
aan een ongeletterd, arm en onbeduidend meisje met een zwakke gezondheid. Maria
verscheen aan een kwetsbaar iemand en gaf haar opdracht te drinken uit de waterbron. Die
waterbron is symbool van Lourdes geworden! De dagen staan in het teken van ontmoeting,
met anderen, maar ook met Maria die ons de weg wijst naar haar Zoon. Bidden doe je niet
alleen met je mond, bidden doe je met je hele lichaam. Zo trekt er iedere avond een massale
lichtprocessie ter ere van Maria. Tienduizenden lichtjes branden als teken van de hoop die in
onze harten leeft. Een opmerkelijk geluid in een wereld waarin zoveel harde woorden klinken.
Dit en nog veel meer staat op ons programma. Nieuwsgierig geworden? Ga dan met ons mee
en ervaar Lourdes met andere jongeren en gezinnen! In het kader van het jubileumjaar –
150 jaar Lourdes– vinden er in 2008 niet alleen de gebruikelijke bedevaarten plaats
van 5 tot 12 juni, 2 tot 9 september en 25 september tot 2 oktober, maar ook een
speciale Gezinsbedevaart van 11-18 oktober 2008. Er zijn al wat aanmeldingen
vanuit onze parochies! Meer info op de pastorie en onze website.

Nieuwe Romereis in november 2008
Er is ook dit jaar weer een Rome-reis gepland, en wel van 16-21 november ‘08. De kosten liggen
rond € 525 (zoals steeds: volledig voor eigen rekening!). Men moet goed kunnen lopen! Info bij de
pastoor. Er zijn nog ongeveer tien plaatsen vrij!

Maria Lichtmis 2 februari
De Heer komt in Zijn tempel - De vreugde van het offer Maria en Jozef gaan naar Jeruzalem, uit
gehoorzaamheid, omdat de wet het vraagt dat elk eerstgeboren kind aan de Heer wordt opgedragen.
Zo is het duidelijk, voor elk echtpaar en voor het hele volk, dat alle leven van God komt. Van Hem
wordt het ontvangen in dankbaarheid. Elk kind blijft onverkort een gave die van God komt. Zijn
vaderschap is altijd vóór. Daarom gaan Jozef en Maria naar de tempel. In het gebaar waarmee Maria Jezus
aanbiedt in de tempel, ligt voor haar en Jozef iets vanzelfsprekend. De vreugde van de gehoorzaamheid. Hun
tocht naar Jeruzalem met het kind is niets anders dan de verlenging van Maria's eerste woord tot God, nog vóór
ze dit kind ontving: ‘Ja, mij geschiede naar uw woord’. Nooit is een kind zo van God geweest, nooit is een
opdracht aan de Heer zo vanzelfsprekend geweest. Heeft God immers geen recht op zijn eigen Zoon? Deze
gehoorzaamheid geeft aan Jozef en Maria onbegrensde vreugde en geluk. ‘Gelukkig immers, zij die Gods Woord
horen en het onderhouden’. Hier blijkt een vreugde die wij nog amper kennen. Luisterbereidheid en
gehoorzaamheid lijken voor ons eerder op beperking van de vreugde, inkrimping van ons geluk. Deze vreugde
van het intens luisteren naar Gods wil, van het ja-zeggen in gehoorzaamheid maakt blij. En sterk! Dit kunnen we
zo voelen, als we eens - al is het heel in het klein - echt ja-zeggen tegen God. We krijgen weer adem en ons hart
wordt warm. We voelen ons plots niet meer alleen met die arme, kleine wil van ons. We voelen ons gedragen
door de sterke stroming van Gods wil, die je draagt als een vogel op de wind. De vreugdeloosheid van onze tijd
kan ook iets te maken hebben met ongehoorzaamheid, met normloosheid, met de verduistering van Gods wet.
Want Gods wet is er niet eerst om onze eigen wil in te dijken, maar om hem te dragen, door te zetten en te
sterken op de zoektocht naar geluk. Die vreugde van de wet moeten we terugvinden. Zeker het onderhouden
van de wet brengt ook moeite mee en lijden, omdat wij gekwetst zijn en zwak. Trouwens, temidden van de
vreugde in de tempel, klinkt ook reeds een woord dat vooruitwijst naar het lijden: ‘Dit kind zal zijn tot val en
opstanding van velen in Israël, en ook uw ziel zal door een zwaard worden doorboord’. Maar dit verdriet komt
niet van de wet, maar van de zonde. En dit lijden is voorlopig: het loopt uit op het Rijk van vrede,
rechtvaardigheid en liefde en op de vreugde van de Verrijzenis. Zaterdag 2 februari om 18:00 uur te
Abdissenbosch H. Mis met kaarsenzegening en gelegenheid de Blasiuszegen te ontvangen.

Memisa-deurcollecte op 2 en 3 februari
Iedereen heeft recht op goede gezondheidszorg. Vanuit die filosofie werkt Cordaid
Memisa. Je gezondheid is het belangrijkste wat je hebt. Daar hebben niet alleen mensen
recht op die het geluk hebben in welvarende landen geboren te zijn, maar ook de
inwoners van landen waar het veel minder goed gaat. Als je een land wilt opbouwen begint het met gezondheid.
Dankzij de lange geschiedenis beschikt Cordaid Memisa over een zeer uitgebreid en betrouwbaar internationaal
netwerk van lokale partners. Daardoor is Cordaid Memisa in staat vrijwel overal ter wereld en slagvaardig
structurele medische hulp te bieden. Cordaid Memisa streeft nadrukkelijk duurzame resultaten na. Ze wil niet
alleen nu helpen, maar streeft ook na om haar steun in de toekomst vruchten te laten afwerpen. Cordaid Memisa
is ervan overtuigd dat de beste ontwikkelingshulp is mensen de gelegenheid geven hun eigen situatie te
verbeteren. We geven de kennis door die we in ruim 80 jaar ontwikkelingshulp hebben opgedaan. Ook financiert
Cordaid Memisa projecten van plaatselijke partnerorganisaties. Daarbij streven we altijd na om de projecten op
den duur onafhankelijk te maken. De nadruk ligt op kennisoverdracht en het opleiden van de lokale bevolking.

Liturgische diensten in onze parochies
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’ voor de pelgrimsintenties van de Lourdesbedevaarten.
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Vrijdag

11-jan

Waubach

19:00 uur

Zaterdag

12-jan

A’bosch

18:00 uur

Zondag
13-jan
Waubach
Rimburg

08:30 uur
10:00 uur

Waubach

11:30 uur

Waubach
Maandag

14:30 uur
14 jan

Waubach

19:00 uur

Dinsdag
Woensdag
Waubach
Vrijdag

15 jan
16 jan
19:00 uur
18 jan

Waubach

19:00 uur

Zaterdag

19 jan

A’bosch

18:00 uur

Zondag
20-jan
Waubach

08:30 uur

Rimburg

10:00 uur

Waubach

11:30 uur

Maandag

21 jan

Waubach

19:00 uur

Dinsdag
Woensdag

22 jan
23 jan

Waubach

19:00 uur

Vrijdag
Waubach
Zaterdag

25 jan
19:00 uur
26 jan

A’bosch

18:00 uur

Zondag
27-jan
Waubach

08:30 uur

Rimburg

10:00 uur

Waubach

11:30 uur

overl. fam. Cremers-Höppener (st); jrdst. fam. Pauli-Dautzenberg-Zach (st); jrdst. Anna
Erdle-Dautzenberg, tevens Jozef Erdle en zoon Gerard (st);
Gemengd Koor St. Jan May Rohs-Weerts; Maria Deguelle-Bisschops; jrdst. Henk Boon
(st); Anna Stijfs-Caenen (st); uit dankbaarheid bgv een 25-jarig huwelijks-jubileum;
DOOP VAN DE HEER – A
Jes.47, Jesaja omschrijft de tedere, milde, bevrijdende figuur van Jezus
Mt.3 Tegen de wil van Johannes laat Jezus zich door hem dopen in de Jordaan
Gregoriaans Arnold Hanssen (verjaardag); overl. fam. Vaessen-Portz; hen die offerden;
Gregoriaans jrd. Paul Möllenbeck; jrd. oud. Dortants-Hinskens; Lou & Wil Peters-Toussaint
Volkszang Sjef Reinartz (sl); Jacob en Anna Heinen-Hanssen; Marga Kölgens-Quaedvlieg;
Joep Franken; Jan Gerards; jrdst. ouders Hanzen-Peters (st); Sjir Moonen; Frans en Keetje
Portz; jrdst. Jan Smeets; jrdst. Annie Franken-Renneberg; ouders Offermans-Braspenning,
tevens kleindochter Sandra;
H. Doopsel Nevio Cesco-Resia, Don Boscolaan en Mick Jonkers, Grensstraat
Z. PETRUS DONDERS, PRIESTER
echtpaar Laumen-Schmitz (st); Paula Urlings en familie; Mia Leemans-van Alst, tevens Tiny
Leemans-Boymans en wederz. ouders; bewoners en overl. bewoners van de flat Kerkstraat;
H. ARNOLD JANSSEN, PRIESTER 10.00 uur H. Mis Heereveld
Martin en Maria Dortants-Jungen en schoonzoon Zef (st); Wil van der Laan (verjaardag);
H. MARGARITA VAN HONGARIJE, MAAGD
jrdst. Danny van Gestel; ouders Erens-Jacobs (st); Jup Erkens; jrdst. Wiel Cremers; overl.
fam. Dancsecs-Gillissen, tevens uit dankbaarheid bgv een 45-jarig huwelijk;
Gemengd Koor Don Bosco 1ste jrdst. Hein Schmitz; Arnold Dörenberg, Gertrud Cremers,
Herman en Pierre Dörenberg (st); jrdst. Ria Hodenius-Quint (st); jrdst. ouders QuintLambermont, tevens overl. familie (st); Ger Wijshijer; ouders Classen-Willems;
TWEEDE ZONDAG DOOR HET JAAR – A
Jes.49 Gods dienaar is bestemd om licht te zijn voor alle volkeren
Joh.1 Johannes de Doper wijst Jezus aan als het Lam Gods
Gregoriaans oud. Boymans-Haenbeukers en zoon Harry (st); intentie uit dankbaarheid;
Gregoriaans zeswekendienst Resi Beckers-Peters; jrdst. Maria Janssen-Douven; Tinie
Pauli-Windmuller (st)
Dwarsfluitspel zesw. Regina Goeman; zesw. Nico Smeets; zesw. Miny Geurts-Dieteren;
Pierre Spaetgens & broer Louis; Nicolaas en Victorine Swelsen-Horstermans (st); Nettie van
Dijk-Akse; jrdst. fam. Vic. Winteraeken-Welters (st); Frits Scholtz; jrdst. Leo Hermans;
jrdst. ouders Schleijper-Möllenbeck;
H. AGNES, MAAGD EN MARTELARES
jrdst. Troutje Lutgens-Boymans, tevens Nöl Lutgens (st); ouders Plum-Heinen en dochter
Mia (st); Paula Urlings en overl. fam; Mia Leemans-van Alst, tevens Tiny Leemans-Boymans
H. VINCENTIUS, DIAKEN EN MARTELAAR 10.00 uur H. Mis Heereveld
Piet Venhovens (verjaardag); ouders Boijmans-Simons en wederz. ouders; Sjef en Tinie
Haan-Lutgens en wederz. ouders (st); jrdst. Cor Gunter;
BEKERING VAN DE HEILIGE APOSTEL PAULUS
jrdst. Gerda Oldenburger-Pelzer; Martin en Maria Dortants-Jungen en schoonzoon Zef;
HH. TIMOTEÜS EN TITUS, BISSCHOPPEN
The Young Singers 1ste jrdst. Helmie Ooijen-Wick; Finy Rutten-Drossaert (st); jrdst. Jan
en Tineke Berendsen-de Gussem (st); jrdst. ouders Schiffers-Herings; Ger Wijshijer; jrdst.
André Quaedvlieg, tevens dochter Els; ouders Speck-Herbergs; Trautje en Nellie Speck;
DERDE ZONDAG DOOR HET JAAR – A
Jes.8 Profetie van het licht, dat alle duisternis zal overwinnen
Mt.4 Jezus vervult Jesaja’s profetie: licht gaat op over hen die in het duister zijn
Gregoriaans roepingen; vrede in de wereld;
Volkszang Nicolaas en Sophia Kallen-Schellartz (st); Joep Kaczmarek (verjaardag) (st);
Par. Dameskoor zesw. Leny Römgens-Cremers; 1ste jrdst. Boudewijn Wetzels; Jan
Evertsen (st); jrd. Sjef Gerards, tevens Bertha Gerards-Goffin (st); Han Sellier (buurt); Fien
Nievelstein; Sjef Reinartz (M); Mia Michorius-Plum (verj.); jrd. Wiel Plum; jrd. Annie
Knoben-Neelis; Jo Staal (verj.); Herman Schuivens;leden, overledenen en sympathisanten
V.V. Parkstad Böck
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Maandag
Waubach
Dinsdag
Woensdag
Rimburg
Waubach
Vrijdag

28 jan
19:00 uur
29 jan
30 jan
14:30 uur
19:00 uur
1 feb

Waubach

19:00 uur

Zaterdag

2 feb

A’bosch

18:00 uur

Zondag
3-feb
Waubach
Rimburg

08:30 uur
10:00 uur

Waubach

11:30 uur

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Rimburg

4 feb
5 feb
6 feb
17:30 uur

Waubach

19:00 uur

Vrijdag
Waubach
Waubach
Zaterdag

8 feb
15:00 uur
19:00 uur
9 feb

A’bosch

18:00 uur

Zondag
10 feb
Waubach

08:30 uur

Rimburg

10:00 uur

Waubach

11:30 uur

Rimburg
Rimburg
Maandag

14:30 uur
15:30 uur
11 feb

Waubach

19:00 uur

Dinsdag
Woensdag
Waubach
Vrijdag

12 feb
13 feb
19:00 uur
15 feb

Waubach

19:00 uur

H. THOMAS VAN AQUINO, PRIESTER EN KERKLERAAR
Paula Urlings en overl. fam; Mia Leemans-van Alst, Tiny Leemans-Boymans en w. ouders
10.00 uur H. Mis Heereveld
H. ALDEGONDIS, KLOOSTERLINGE
H. Doopsel Olivier de Armenteras-Kallen, Amsterdam (door pastoor Kallen)
vr. de weldoeners van onze parochie; vr. roepingen;
H. BRIGIDA
Martin en Maria Dortants-Jungen, schoonzoon Zef (st); oud. Defèsche-Rinkens en dochter
Bertine (st); Anneke Bogman; overl. vd fam. Reinartz en Senden; oud. Notermans-Heinen
OPDRACHT VAN DE HEER (MARIA LICHTMIS)
Volkszang echtpaar Schnitzeler-Meens en overl. fam. Dortants-Meens (st); Ger Wijshijer;
Mari Franssen en Elise Karsdorp; waarna gelegenheid de Blasiuszegen te ontvangen
VIERDE ZONDAG DOOR HET JAAR – A
Sef.2 Een beloftevolle toekomst voor een bescheiden volk
Mt.5 Jezus opent zijn bergrede met de zaligsprekingen
Gregoriaans echtpaar Reumkens-Dortants (st); hen die offerden
Gregoriaans
Volkzang jrdst. echtpaar Laumen-Schmitz (st); Sjef en Treeske Reumkens-Starmans en
wederz. fam. (st); jrdst. Roy Latour (st); jrdst. ouders Latour-Lentz (st); jrdst. ouders
Trienekens-Boots (st); ouders Engelen-Logister en zoon Sjef (st); echtpaar Anny en Frans
Milchers-Reumkens (st); Frits Scholtz; jrdst. Piet en Theresia van Pinxteren-de Bekker;
Geen avondmis!
H. AGATHA, MAAGD EN MARTELARES 10.00 uur H. Mis Heereveld
ASWOENSDAG (VERPLICHTE VASTEN-EN ONTHOUDINGSDAG)
Volkszang
Volkszang Ed VanderBroeck (verjaardag) (st); jrdst. Joseph Vaessen (st); bewoners en
overl. bewoners van de flat Kerkstraat; Leo en Trina Jeurissen-Simons (verjaardag); overl.
fam. Vaessen-Portz; ouders Coen en Anni Boymans-Speetjens (st); Leny Scheeren-Janssen
en dochters Jes en Rini; Paula Urlings en overl. fam; Boudewijn Wetzels; Mia Leemans-van
Alst, Tiny Leemans-Boymans en wederz. ouders; Nelly Damoiseaux-Boymans (verjaardag);
Kruisweg
Bertha Franken-Storms (verjaardag); echtp. Haanraets-Rischmeijer (st); jrdst. Leo Habets;
H. SCHOLASTICA, MAAGD
Volkszang 1ste jrdst. Zef Vaessen; jrdst. Sjir Vaessen (st); Johan Schulteis (verjaardag);
echtpaar Geuskens-Roumen (st); ter ere van de H. Bernadette t.i.v. pastoor Emile Ribbergh
(st); Frans en Keetje Portz: jrdst. Theo en Trautje Seerden-Haan;
EERSTE ZONDAG VAN DE VASTEN – A
Gen.2 In het begin boetseerde God de mens uit stof
Mt.4 Jezus door de Geest naar de woestijn gevoerd
Gregoriaans meer rechtvaardigheid in de wereld; hen die offerden;
Greg. 1ste jrd. Gerard Gielgens; Anna Theresia Mulders (st); jrd. oud. Frans en Fien Verrec
-Borghans (st); Resi Beckers-Peters (buurt); Stephy Samulski-Houben; May Rohs-Weerts;
Par. Dameskoor zesw. Herman Schriever; 1ste jrd. Hub Didderen; Sjef en Tinie HaanLutgens en wederz. oud. (st); oud. Nievelstein-Beaujean en zoon Arnold, ouders Schuncken
-Bergrath (st); jrd. echtp. Wijnand en Annie Haan-Dautzenberg (st); Harry Bisschops en
Hubertina Herpers (st); jrd. oud. Bisschops-Willems (st); jrd. oud. Franken-Quaedflieg,
dochter Mia, kleinzoon Guy (st); jrd. oud. Albert en Maria Hanssen-Cremers (st); jrd. Hein
Hübecker; jrd. Jozef Senden (st); jrd. Ton Pustjens (st); jrd. Bebbie van Mil-Krol; jrd. Truus
Elsen-Houben, Herman Elsen;Marga Kölgens-Quaedvlieg; Joep Franken; Mia Michorius-Plum
H. Doopsel Zoë Fröls, Broekhuizenstraat
H. Doopsel Pelle en Jeppe Coenen, De Tichel
O.L.VROUW VAN LOURDES (WERELDDAG VOOR DE ZIEKEN)
echtpaar Jacques en Maria Elisabeth Verstappen-Vreuls (st); Paula Urlings en overl. familie;
Mia Leemans-van Alst, tevens Tiny Leemans-Boymans en wederz. ouders;
10.00 uur H. Mis Heereveld
Joseph Vaessen (st); oud. Boijmans-Simons en wederz. oud.; oud. Hagenaars-van Gurp;
15:00 uur Kruisweg
Martin en Maria Dortants-Jungen en schoonzoon Zef (st); overl. ouders Plum-Heinen en
dochter Mia (st); jrdst. Theo en Mia Muris-Reijnebeau (st);
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Zaterdag

16 feb

A’bosch

18:00 uur

Zondag
Waubach

17 feb
08:30 uur

Rimburg

10:00 uur

Waubach

11:30 uur

Gemengd Koor St. Jan fam. Walraven-Roex (st); pastoor Joseph Peters (st); jrdst. Piet
Moonen (st); Maria Deguelle-Bisschops;
TWEEDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD
Gregoriaans vr. de ernstig zieken; overl. weldoeners van onze parochie;
Gregoriaans fam. Peusens-L’Ortye (st); overledenen fam. Franken (st); ouders CzerwDohmen en dochter Juliana Ubben-Czerw (st); Jo Bauer; Mien Kaufholz-Hanssen; jrdst. Balt
Bastiaens, tevens Maria Bastiaens-Philipps;
Volkszang jrdst. Hein Römkens; oud. Geenen-Eggen, oud. Eggen-Hanssen; jrd.oud. Sjeng
& Annie Lutgens-Odekerken; Frits Scholtz;jrd.Troutje Jacobs;Jacob & Anna Heinen-Hanssen

Bisdomblad De Sleutel: 'Priesterschap omvat mijn hele leven'
Het pastorale themajaar in ons bisdom staat in het teken van het wijdingssacrament.
Om inzage te verschaffen in doen en laten en gewijde bedienaren, hebben we pastoor
Ed Smeets gevraagd naar visies en opvattingen, problemen en mogelijkheden.
“Wat valt er in een paar woorden te zeggen over iets dat je vieringen keurig verzorgd zijn: per
hele leven omvat? Want zo ervaar ik het: het is mijn week zit de kerk, twee, drie keer
beroep, mijn levensstaat, mijn hobby, mijn passie, mijn extra vol vanwege uitvaarten. Juist
gevoelsleven, mijn werktijd en mijn vrije tijd, mijn alles. dan zitten er wel iedere keer een
Als kinderen op school me vragen waarom ik pastoor ben paar honderd met gespitste oren te
geworden, zeg ik altijd dat ik vroeger in Beek misdienaar luisteren naar wat de kerk op die
ben geworden samen met een leuk groepje klasgenoten. momenten te vertellen heeft. En de
Leek ons leuk. Maar door dat misdienen heb ik gemerkt kerk heeft dan wat te zeggen! Je zou
wat pastoors en kapelaans eigenlijk allemaal doen: ze zijn gek zijn als je die momenten niet
in de kerk, maar ook op school, ze komen bij families waar aangrijpt voor een zinvolle verkondiging! Dat is mooi
iemand gestorven is, of juist iemand geboren, ze trouwen werk, maar vraagt ook wel dat je je soms uit de
jonge mensen, maar zijn er ook als mensen met naad moet werken! Het nooit eens echt vrij zijn,
problemen bij hen aankloppen. Ze zijn er eigenlijk gewoon breekt me wel eens op. We worden als Kerk
altijd. Waarom? Omdat ze in God geloven. Daarom ook dat misschien ook als ouderwets gezien door maar te
je ze vaak voor de Mis in de kerk zag zitten te bidden. Zo blijven vasthouden aan oude structuren. Kost wat
heb ik dat toen ervaren. En dat heeft me nooit meer kost in stand houden wat je hebt, is werken aan je
losgelaten. Die vrienden waren allemaal idealistisch en we eigen ondergang. Breng mensen toch bij elkaar: een
gingen wat met ons leven doen. En nu we elkaar nog een volle kerk op zondag zegt meer dan drie parochies
paar keer per jaar ontmoeten, blijkt dat nog steeds te met amper mensen in de Mis. En het in stand
kloppen, ieder op zijn eigen vakgebied. Twee zaken – houden van de eigenheid van het dorp, dat is niet
geloof en in het leven staan – ervaar ik als pastoor nog de eerste taak van de Kerk. Trouwens, de jongere
steeds als zijnde van wezensbelang. Als ik als priester de generatie is zo mobiel als maar zijn kan. Moet de
tijd niet zou verstaan, kon je me wegdragen. Maar als ik kerk op zondag dan per se om de hoek liggen om
als priester ook niet een man van gebed, bezinning en zogenaamd nabij te zijn? Ik maak heel veel werk
verdieping zou zijn… Vaak is het ambt zwaar. Een priester van liturgie: woord, gebaar, gezang en sfeer moeten
is iemand die als gelovige uit één stuk is. Wat hij zegt, in elkaar overvloeien. Zomaar aflezen of oplezen van
moet hij doen, en doen wat hij zegt, wil hij geloofwaardig tekstmateriaal is dodelijk. Ik ben blij vanuit mijn
zijn. Maar juist omdat in het leven van de priester leven en thuisparochie in Beek meegemaakt te hebben wat
werk, ambt en privé, en alles in je leven één is, raakt het levendige liturgie vermag! Na zeven jaar met
een het ander en andersom. Gaat het één goed, dan lukt geweldig veel plezier en voldoening als kapelaan
het ander ook, maar zijn er problemen of wil iets niet, dan gewerkt te hebben in Helden en Panningen, heb ik
sleep je dat flink met je mee. Ik vergeet nooit dat een nu drie jaar geleden opnieuw mijn draai moeten
collega een keer zei na de zoveelste vergadering over vinden in Ubach over Worms. Je moet je eerst weer
schoolcatechese: ‘Och ja, maar als ik over de speelplaats ingraven in de dorpen, een hele dikke huid hebben
loop op weg naar de les en m’n dag niet heb en daarom voor brieven en klachten dat je voor de ene zijde te
vergeet te zwaaien of de bal terug te spelen, dan maakt links bent en voor de andere kant te rechts. Mensen
het niet uit wat voor geweldig project ik onder mijn arm moeten natuurlijk ook aan jou wennen. Ik geloof dat
draag: dan heb ik het alweer verprutst’. En vergeet de we dat nu achter de rug hebben. Als mensen me wel
werkdruk niet. Ik sta er in Ubach over Worms alleen voor eens vragen ‘hoe doe je dat allemaal?’, zeg ik graag
met vier parochies en een veertienduizend inwoners. ‘op tijd tanken’ en tijd in je agenda reserveren als er
‘Gelukkig’ komen die niet allemaal wekelijks naar de kerk, ergens iets moois te doen is. Zelf ga ik graag naar
maar je hebt er toch de nodige doopsels, uitvaarten, het theater: als de gidsen verschijnen kijk ik naar
bruidsparen, communies en vormsels van. Ik doe mijn voorstellingen op een dag dat ik geen avondmis of
werk ontzettend graag, klaag ook zeker niet, ben blij verplichting heb en dan: ernaar toe. Je doet er ook
namens God en de kerk op die belangrijke momenten van de nodige inspiratie op! Telefoon mee (en die trilt
het leven er te kunnen zijn en er zin aan te geven, maar dan ook wel weer een paar keer) en de volgende
de werkdruk is ongelooflijk hoog. Ik sta er op dat al die morgen fris weer aan het werk!” www.de-sleutel.nl

Het volgend
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verschijnt op 15 februari en wel voor de periode tot 14 maart

Misintenties kunt u inleveren tot uiterlijk donderdag 7 februari liefst middels een briefje in
de brievenbus van de pastorie (Kerkberg 7) of achter in de kerk van Rimburg.
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