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

Parochie-assistent
H. Verhaeg,
 06-23115067

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

Misintenties
Door de week € 7
Weekend € 21

Kosters
Waubach-Groenstraat:
Th. Gielen  5312387
J. Post  5310449
Abdissenbosch:
M. Rutten  5312313
Rimburg:
J. Jacobs  06. 41001836
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
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.rkubachoverworms.nl

’t Kirkebledje
Waarom vasten mensen?

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

Het komt in alle religies en levensbeschouwelijke
Jaargang 2008 nr. 2
heilsleren voor. In onze huidige cultuur waarin
fitness en gezondheid tot absolute waarden zijn
15 feb. t/m 14 mrt.
verheven, heeft het vasten onder de naam diëten
een merkwaardige comeback gemaakt. Het kent
zelfs zijn vaste plaats in het jaar: niet meer als
geestelijke voorbereiding om met Pasen weer in het
doopkleed te passen, maar als lichamelijke
boetedoening om in de hoogheilige zomer weer met
redelijk fatsoen in het badpak te kunnen verschijnen.
Hardnekkige 'zondaars' hebben zelfs hun wekelijkse
boetedagen omwille van een deugdzame taille! Ons
geseculariseerd vasten zegt veel over de waarden die
echt vereerd worden: een quasi-religieuze toeleg op
puur fysiek lijfsbehoud en een 'vergoddelijking' van
het lichaam (met alle bijbehorende schuldgevoelens
wanneer men tegen de regels verstoot of omdat het niet lukt!). Een oude wijsheid,
blijkt waar: waar God sterft, staan afgoden op die zijn taken overnemen!
Het religieuze vasten kent evenwel een andere reden. Het komt voort uit besef van
schuld en verlangen in het reine te komen met God. Men voelt de noodzaak zich
te reinigen: loskomen van het aardse om ontvankelijker te worden voor het
goddelijke. Dat is haast universeel en behoort tot de natuurlijke religiositeit van
de mens. Maar wat tot de religieuze natuur van de mens behoort, dient doorgaans
ook een plaats te hebben in het christelijke leven! Overal wordt gevast waar de
mens merkt dat de relatie met God niet in orde is of beter kan. Niemand zal ooit
durven te beweren dat de christenen in hun hart deze boodschap nooit vernemen.
Wie door de aardse geschiedenis gaat, houdt zijn doopkleed zelden zonder vlekken
en scheuren. Een periode van reiniging en herstel is geen overbodige luxe. Wie
het achterwege laat zou wel eens pijnlijk kunnen ontdekken dat zijn doopkleed
grauw geworden is of tot op de draad versleten…
Jezus geeft zeer precies aan wanneer christelijk vasten begint: in de dagen dat de
bruidegom is weggenomen. Door het begrip 'bruidegom' te gebruiken roept hij
het bijbelse beeld op van het feest van de voltooiing van alles bij God. Hij ís de
bruidegom, gemeenschap met Hem ís het feest van de voltooiing. De christen
moet beginnen te vasten zo gauw hij merkt dat hij van die gemeenschap
verwijderd raakt. Dan moet hij zich afvragen of het eigen ik, de genoegens en
zorgen van het aardse leven niet te veel ruimte hebben ingenomen en er daarin
beperkingen moeten worden aangebracht om voor de relatie met de Heer meer
ruimte te scheppen…
Het beeld van de bruidegom roept de gedachte aan vreugde op. Vasten is geen
straf of zelfkwelling, maar een weg opgaan die voert of terugvoert naar echte
vreugde. Er bestaat ook een verkeerd soort vasten, één dat de mens slechts
terneerslaat en niet nader bij God brengt, omdat het gaat om zelf opgelegde
beperkingen zonder zich af te vragen wat God wil! Het is het vasten aan de
buitenkant, alsof God te vermurwen is met een portie zelfkastijding waarbij
ondertussen eigen hart en morele leven buiten schot blijven… Maar het echte
vasten stemt af op Gods wil en dat betekent het doorbreken van iedere
zelfzucht om ruimte te scheppen waarin men zich kan bekommeren om verdrukten, geboeiden, hongerigen, daklozen en naakten. Het vasten dat God wil is het
begrenzen van eigen leven, om levenskansen en levensvreugde te verschaffen
aan hen die dit ontberen. Want dat wil God. Vasten dat alleen maar een individueel
privé-feest met God zoekt, loopt op niets uit. Vasten is je die beperkingen
opleggen die je vrij maken om de relatie die je met God wil hebben ook
aan te gaan met de behoeftige medemens… Ik wens u een zinvolle vasten!

ctÜÉv{|x @ tzxÇwt
17-02
20-02
22-02
23-02
23-02
24-02
24-02
26-02
27-02
28-02
29-02
05-03
06-03
06-03
07-03
08-03
11-03
12-03
12-03
14-03
14-03
15-03
16-03
16-03
16-03
18-03
19-03
19-03
20-03
21-03
21-03
22-03
23-03
24-03
27-03
31-03
03-04
04-04
06-04
07-04
08-04
10-04
12-04
13-04
13-04
23-04
27-04
27-04
01-05
01-05
02-05
02-05
04-05
04-05
04-05
11-05
12-05
14-05
17-05
18-05
24-05
24-05
25-05
28-05
01-06
04-06
06-06
07-06
08-06
13-06
15-06
25-06
26-06
27-06

Kinderkorenmiddag Landgraaf
Bijeenkomst bruidsparen 2008
Kruisweg Waubach (15.00 uur)
Parochiële Stille Dag te Rolduc
Presentatie communicanten
Presentatie communicanten
Korenmiddag te Kerkrade (17u Holz)
Rouwverwerkingsgroep
Catechese misdienaars
Avond Rouwrituelen te Geleen (19u)
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
Passieconcert ZV Eendracht Rimburg
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, 15 & 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)
Processiecomité Rimburg
Maria Boodschap
Oudercatecheseavond communie
Aanbidding Waubach (14.00 uur)
Installatie past. Heemels Eygelshoven
Bijeenkomst bruidsparen 2008
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 uur
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)
Aanbidding Waubach (14.00 uur)
Parochiële Stille Dag te Rolduc
Bondsfeest Schutterij St. Joseph
H. Vormsel te Abdissenbosch
Gezinsdag misdienaars
Catechese misdienaars
Schoolmis An d’r Put 9.00 uur
H. Vormsel Waubach & Lauradorp

‘Smartlappen’ in Kloosterbibliotheek Wittem
Onder de titel ‘Smartlappen: Hongerdoeken, spiegels van soberheid
en solidariteit’ wordt er in de Kloosterbibliotheek Wittem een
tentoonstelling gehouden van de originele kunstwerken, die als basis
hebben gediend voor de hongerdoeken die door Vastenaktie in
Nederland verspreid zijn (zie ook elders in dit blad!). De
tentoonstelling loopt t/m Paasmaandag en is iedere zondag geopend
(behalve Paaszondag) van 12.00 tot 16.30 uur. Voor groepen en
scholen is de tentoonstelling op afspraak (043-4501741) te
bezoeken. Hongerdoek? In 1977 heeft de Duitse organisatie
Misereor het oude idee van hongerdoeken in een nieuw jasje weer
opgepakt. In de Middeleeuwen werden er doeken gebruikt om tijdens
de Vastentijd het altaar af te schermen en daarmee de afstand
tussen God en de mensen te benadrukken. In een tweede fase
werden die doeken beschilderd met het lijdensverhaal, als een soort
godsdienstles voor de bezoekende kerkgangers. Vandaar ook de oude
naam ‘smartlappen’. Op uitnodiging van Misereor en in haar kielzog
Vastenaktie maakt nu een kunstenaar of een groepje kunstenaars uit
het Zuiden iedere twee jaar een nieuw hongerdoek. Voor
Vastenaktie, de kerkelijke actie voor kleinschalige, sociaaleconomische projecten zijn de hongerdoeken een belangrijk middel
voor bezinning en spiritualiteit. Het zijn als het ware spiegels om zelf
na te denken over onze eigen solidariteit met medemensen in nood
en hoe die gebaseerd kan zijn op een meer sober leven hier. De
doeken geven uitdrukking aan de hoop op een betere wereld en zijn
zo een bron voor onze eigen spiritualiteit, en met name voor een
antwoord op de vraag wat ons eigen geloven te maken heeft met
onze inzet voor een betere wereld, waarin alle mensen in waardigheid
kunnen leven.

Gedachten bij de hongerdoek
‘WERELDGEZICHTEN’
Het is een oud gebruik, om in de laatste weken van de vasten de
kruisbeelden te bedekken. De eerste christenen beeldden reeds het
kruis af, maar dan zonder Jezus. Later plaatst men vóór het kruis de
afbeelding van de Verrezen Christus: Hij heeft door zijn kruis
overwonnen en heerst nu over levenden en doden. Dat is de
vreugdevolle boodschap van het paasfeest, ja zelfs het wezen van
heel ons geloof. Het is daarom dat in de tijd waarin het lijden van de
Heer herdacht wordt - de laatste weken van de veertigdagentijd men de afbeelding van de Verrezen Christus vóór het kruis aan het
oog onttrekt door het te bedekken, om Hem zo met Pasen als nieuw
te tonen. Zo komen wij aan onze hongerdoek: het is eigenlijk het
grote voorhangsel dat in de passietijd de altaren bedekte. Van
oorsprong was de doek effen en sober, maar gaandeweg werd de
doek beschilderd en voorzien van allerhande afbeeldingen die ons
een hulp willen zijn in de veertigdagentijd, om dieper door te dringen
in de betekenis van het vasten: het herstellen namelijk van onze
band met God, de eenheid in onszelf, en op een bijzondere wijze ook
onze band met elkaar, met de mens naast ons, dichtbij en ver weg,
zoals dat met name geconcretiseerd wordt in de Vastenaktie.
‘Wereldgezichten’, zo luidt de titel van de doek. ‘Wereldgezichten’: op
onze weg naar Pasen staan we oog in oog met 36 gezichten die ons
indringend aankijken. Wie zijn
het? Wat willen ze zeggen? Of is
het wellicht een grote spiegel
waarin we ons eigen gelaat
ontdekken? 36 gezichten, en niet
één is gelijk aan een ander: de
één lacht, de ander treurt; de
één kijkt gelaten, dan weer
glimlachend, of juist gewond;
soms met vreugde in de ogen,
en een ander huilt. Maar alle
gezichten leven: het zijn levende
afbeeldingen die onze gedachten
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doen uitgaan naar levende mensen.
Daar de maker van Afrikaanse afkomst is, heeft hij
de gezichten ook echt ‘ge-teken-d’: de kleuren en
afbeeldingen op de gezichten geven iets weer van
oorlog en vrede, van vruchtbaarheid of rouw,
vreugde of verdriet, voldoening of teleurstelling.
Alsof de maker niets van wat er zich in het leven en
de geest van de mens kan afspelen hier buiten
beschouwing zou willen laten. Dat is toch wezenlijk
in de vasten: we bezinnen ons op ons eigen leven.
We blijven meer dan anders stilstaan bij vreugde en
verdriet, geluk en teleurstelling en alles wat een
mens kan overkomen, en vooral ook bij de vraag
hoe we dat alles in het licht van ons geloof een
plaats kunnen geven in ons bestaan. Over de
hongerdoek zegt de maker zelf: ‘Geen mens in deze
wereld is gelijk aan een ander. Het is fascinerend
dat er tussen de zes miljard mensen geen gezicht
bestaat dat een exacte kopie is van een ander. Wat
een rijkdom! Als ik naar mijn afbeeldingen kijk, dan
lijkt ook daar geen gezicht op een ander. Ik wil met
mijn ‘wereldgezichten’ de aandacht op dit fenomeen
vestigen. Door het snel aan elkaar voorbijgaan in
het dagelijks leven, nemen we dat normaal
gesproken niet waar...’.
Dat is een even-wezenlijk vastenaspect: we blijven
stilstaan bij de ander, bij de mens naast ons,
dichtbij en ver weg. Gelukkig wordt de Vastenaktie
steeds breder opgevat: het is dan ook méér dan
‘een duit in het zakje doen’. Het is echt stil blijven
staan, pas op de plaats maken om je naaste eens
goed aan te kijken en je af te vragen wat jij en hij
voor elkaar kunnen betekenen, wat wij elkaar te
bieden hebben, en hoe zich dat kan vertalen in een
elkaar dragen, om ook zelf sterker en verrijkt verder
te gaan. En we kunnen de ‘wereldgezichten’ niet
aankijken zonder de schaduw van het kruis te zien:
God is het, die ons mensen samenbindt, die ons
deze aarde met al wat zij bevat heeft toevertrouwd,
om haar te beheren, en om er - op die aarde - zijn
rijk van liefde, vrede en gerechtigheid waar te
maken.
Met het voortschrijden van de veertigdagentijd
worden de blikken van de >wereldgezichten=
indringender. De 36 gezichten staan hier voor de
zes miljard mensen op deze aarde. Nu zou je het
vermoeden kunnen krijgen - en de hedendaagse
mentaliteit bevestigt ons daarin - dat eentje meer of
minder er niet toe doet. Dus als ik me onttrek, om
welke reden dan ook, dan zullen ze mij niet missen.
Toch heeft de maker van het doek het anders
bedoeld: 36 gezichten, een doek vol. Maar als er
ook maar één zou ontbreken, dat zou onmiddellijk
een blinde vlek werpen op het geheel. Wellicht is
zelfs één oogopslag voldoende om meteen te zien
dat niet meer iedereen meedoet. Dat er gaten
vallen, dat mensen zijn afgehaakt of zich afzijdig
houden. Maar omgekeerd mag het ook waar zijn: als
er ook maar één buiten boord valt, omdat hij niet
meer mee mag doen, of het niet meer kan, ook dan
is diezelfde ene oogopslag voldoende om te
ontdekken dat het mis is in deze wereld.
Wie zijn deze ‘wereldgezichten’? Misschien kan het
ons helpen als we voor onszelf eens goed kijken of
wij erop staan. En staan we er goed op? Of hadden
we onszelf liever toch wat anders gezien? En wie
staat er naast ons? En ook: wie missen we? Wie

mag er niet meedoen, of wie kan het niet meer? En
kunnen wij die ene dan wellicht helpen...?
Je kunt die gezichten niet aankijken zonder dat steeds
weer opnieuw de schaduw van het kruis priemt op ons
netvlies. Is het het kruis van het lijden dat mensen treft?
Is het niet het kruis van onze Heer, die omwille van allen
zichzelf gegeven heeft, opdat ook wij in zijn voetspoor
zouden treden?

Katholieke en Moslimse Limburgers
De Pastorale Dienst Catechese en Vorming van het
Bisdom Roermond nodigt u uit voor een tweetal avonden
over ‘Katholieke en Moslimse Limburgers, kennen wij
elkaar?’, op maandag 14 april en maandag 28 april in het
‘Laurentius-Home’, Kerkplein 2A te Voerendaal, van
19.30 uur tot 21.30 uur. De avonden worden verzorgd
door vicaris T. Storcken SMA, docent missiologie. Er zal
aandacht geschonken worden aan de overeenkomsten en
de verschillen tussen de Bijbel en de Koran. Wie is Jezus
Christus en wie is Mohammed? Wat is de rol van de
dialoog? Wat werd er op die manier reeds bereikt en wat
staat ons nog te doen? De kosten bedragen €17,50. Voor
aanmelding: mevr. R. Kerstens, 0475-386803.

Cursus Gregoriaans in Parkstad
Aangespoord door het succes in 2007 en op aandringen
van koorbesturen en –zangers is door de Muziekschool
Heerlen en de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging
besloten om opnieuw een cursus Gregoriaans aan te
bieden. De cursus zal worden gegeven in het Glaspaleis
te Heerlen op navolgende dinsdagavonden: 4, 11 en 18
maart; 1, 15 en 29 april; 6, 13,27 mei en 3 juni 2008,
telkens van 19.30 tot 21.30. De cursus is bedoeld zowel
voor
beginnende
als
voor
meer
geroutineerde
gregoriaanszangers, die zich verder willen toerusten in de
beoefening van deze eeuwenoude liturgische muziek.
Cyriel Tonnaer, ervaren docent Gregoriaans, heeft reeds
diverse cursussen als cursusleider op zijn naam staan en
is
bij
vele
kerkzangers
geen
onbekende.
De
deelnemersbijdrage voor de gehele cursus is zo laag
mogelijk gehouden en zal € 85,-- bedragen. Aanmelding
voor
deelname
kan
geschieden
bij
de
SintGregoriusvereniging, Postbus 470, 6040 AL Roermond.

25 Jaar Vriendenclub de Stichelaere
Op 2 januari was het 25 jaar geleden dat deze vereniging
werd opgericht. Een ieder die deze vereniging een warm
hart toedraagt en wil feliciteren met dit jubileum is van
harte welkom op de receptie die wordt gehouden op
zaterdag 1 maart a.s. in ‘d'r Eck’ te Rimburg, van 20.00 21.00 uur. Aansluitend aan de receptie is er een ‘echte
Stichelaere avond’!

Open Podium Theater Landgraaf
Zing jij de sterren van de hemel? Dans je het dak er af?
Slaan mensen dubbel van het lachen bij jouw grappen?
Denk jij bij ‘Idols’, dat kan ik ook? Dan is dit je kans!
Geef je snel op voor het Open Podium van Theater
Landgraaf. Voor alle clowns, muzikanten, toneelspelers,
zangers, dansers, dichters, acrobaten, goochelaars,
cabaretiers tussen de 8 en de 15 jaar. Doe mee! Geef je
snel op (vóór vrijdag 22 februari). Je krijgt tien minuten
de tijd om je kunsten te vertonen. Alleen of in een groep.
Meld je telefonisch (tel. 045- 5310929) of per email aan
bij Theater Landgraaf: info@theaterlandgraaf.nl. Maar je
mag natuurlijk ook gewoon komen kijken. Het
programma op zondag 2 maart begint om 14.30 uur en

3

de entree bedraagt €
3,- (voor deelnemers
uiteraard gratis!). Theater Landgraaf is gevestigd in
een oud kerkgebouw aan de Kerkberg 4 in Ubach
over Worms.

Joran – column van onze stagiair
De laatste tijd zijn de onthullingen van Joran van
der Sloot lang en breed in het nieuws geweest. Een
knap opgezet spektakel dat de publieke opinie tot
een diepe verontwaardiging heeft gebracht. Zou hij
werkelijk schuldig zijn, dan is de verontwaardiging
natuurlijk terecht: een jongeman, verstoken van alle
respect voor zijn medemens, niet geplaagd door
wroeging om wat is gebeurd, kan slechts reacties
van verbazing en afkeer wekken. Is hij ondanks
alles onschuldig, dan blijft hij toch naar de woorden
van een journalist een zielig en levensgevaarlijk
iemand. ‘Moge Joran vanaf nu geen rust meer
kennen’, zei Natalee's moeder. Geen rust voor een
persoon die alleen bekommerd is om zichzelf.
Onwillekeurig moet ik terugdenken aan ons
kerstspel in de kerk van Abdissenbosch. Ook Jozef
en Maria zijn respectloos behandeld: door
herbergiers die alleen hun eigen belangen voor ogen
hadden. Vooral het prachtige centrale lied komt me
in herinnering: ‘Het Kind brengt vrede, diep in je
hart’: hoe anders dan de onrust die we over Joran
willen zien komen. Een groot goed, die vrede. Het is
iets waar we allen naar hunkeren: een echte, diepe
vrede die het leven mooi maakt. Een goed dat

echter niet is weggelegd voor mensen die iets kwaads te
verbergen hebben.
Nu schuilt in het hele Joran-gebeuren een gevaar. Het
zou kunnen dat we hem volledig afschrijven, alleen nog
het kwade toewensen. Men merkt in de reacties: velen
lusten hem rauw, wensen hem dood...
Maar: waar
blijven we dan met óns respect voor mensen? Begaan we
dan niet in een zekere zin dezelfde fout als die van de
verdachte…? Kunnen we niet veeleer voor de jongen
bidden: om een diepe bekering in zijn hart, om inzicht in
zijn daden, om het verlangen naar een nieuw leven? Het
zal trouwens ook Natalee's moeder ongetwijfeld dáárom
gaan, wanneer ze Joran onrust toewenst: dat de onrust in
Jorans hart zo sterk en ondraaglijk wordt, dat zijn
gesloten hart als het ware openbreekt, dat wroeging en
berouw binnenstromen, dat hij een ander mens wordt...
De Vastentijd is begonnen. Het is een tijd waarin ook in
ons hart een bepaalde heilvolle onrust mag doordringen,
een tijd waarin afhankelijkheden aangepakt worden
(overdaad, luxe, verslavende eigenschappen...), een tijd
waarin we pas op de plaats maken om beter te gaan
leven, méér voor de liefde. In gebed en offerbereidheid
mogen we de Heer deze onrust aanbieden. Opdat we
tenslotte ook mogen ervaren zoals in dat kerstspel ‘De
Heer brengt vrede diep in je hart’! Pascal
Wekelijks probeert de pastoor het ziekenhuis te
bezoeken. Geeft u zelf door wanneer u of iemand
anders in het ziekenhuis verblijft en een bezoekje op
prijs stelt. Hetzelfde geldt voor de diaconiegroep:
voor een bezoek kunt u terecht bij Hanny van der
Wouw op de pastorie (wo. en do. ochtend).

Dat is toch ook wat: krijg je van iemand die het heel goed met je voor heeft
een mooie kaart met een hele hartelijke groet – een prachtig landschap vol
schaapjes, mooi beeld passend bij de herderlijke taak van een pastoor – blijken als
Hoe hou je als
je heel goed kijkt alle schaapjes op de foto van je weg te lopen!
parochie je ledenadministratie overeind, sinds de uitvinding van de wet op de
privacy? Iemand kwam met een idee: als we nou eens met een groep vrijwilligers
van de kerk bij de eerstvolgende verkiezingen de gemeente aanbieden alle
Pater Maas is dit jaar in den
stemlokalen in Ubach over Worms te bemannen?
lande, en wel van eind juli tot eind november.
Het gebeurt nog al eens: dan belt
een instelling als de kliniek of het ziekenhuis, althans de telefoniste, die je goedendag wenst en je vervolgens
vriendelijk vraagt of ze je mag doorverbinden met een van de afdelingen, waar blijkbaar om je gevraagd is. Na
een muziekje: de afdeling, even vriendelijk als de telefoniste, met de vraag: ‘Wie zoekt u?’ ‘Ik? Niemand!
Iemand van u heeft me laten bellen, toch?’ Na wat navraag her en der blijkt dat diegene die dat gedaan heeft
niet meer bestaat. Na nog wat over en weer vriendelijk goedendag gezegd te hebben, wordt de verbinding
verbroken. Je zou dan toch verwachten dat degene die erom gevraagd had dan binnen de kortste keren terug
belt, maar nee hoor! In de kliniek heeft iedereen trouw zijn of haar werk gedaan: er is om de pastoor gevraagd,
maar ‘Beste familie, de pastoor is (weer eens) niet te bereiken!’ Pastoor, telefoniste en verpleegster staan dus
alle drie dankzij de institutionalisering - die voor een betere doorstroom moet zorgen - ten dienste de familie
In het verlengde daarvan vraagt de pastoor
teleur te stellen. Het gebeurt plusminus een keer per kwartaal.
zich soms af waar hij af en toe uithangt: mensen beweren gebeld te hebben, noemen er zelfs dag en tijdstip bij,
maar noch de oren van de pastoor, noch de nummermelder van de pastorie hebben het gehoord!
Het stond
echt in een van de weekbladen: in een van de bejaardenhuizen hadden ze een Annie uitgeroepen tot prinses ‘An
ut Letste’.
Vroeger had je de Marmottenbak van Fred Oster. Nou hebben we in de kerk hele goede
misdienaars, in alle maten. Ook hele kleine die uitstekend hun best doen! Maar aan het einde van de Mis,
wanneer ze zich opstellen in een lange rechte rij voor het tabernakel om te knielen, en de misdienaars eerst hun
plaats moeten zoeken (links van de priester evenveel als rechts) dan denk je toch soms aan die marmotten van
Fred Oster, die op het poortje afgaan – ene poortje, andere poortje - maar op het laatst toch nog gauw een
In de parochie is het af en toe lachen met wat je allemaal meemaakt, maar op
onverwachte kant oplopen...
pad door de provincie voor de kerkmuziek is het soms niet anders. Je kunt aan het gregoriaans allerhande
De Memisacollecte
kwalificaties meegeven, maar ‘inne jemütliche Kyrie’, daarvan had ik nog nooit gehoord.
leverde in het carnavalsweekend € 250,50 op, waarvoor dank!
Wat een raar jaar, met alles zo kort op
elkaar… in het bejaardenhuis konden ze kiezen na de Mis op carnavalsdinsdag: óf de Blasiuszegen, óf het
askruisje.
Heel fijn was de sfeer in de Mis op aswoensdag! Sjiek dat Parkstad Böck en Pänkes met prins en al
zo goed vertegenwoordigd waren! Dat wordt gewaardeerd! Maar ja, zo hoort het ook!
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Sint Jozefnoveen
Jaar van de reizen…
In en vanuit de parochie staan er dit jaar
de nodige reizen op het programma! Zo is
er de Romereis 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! Er moeten nog
enkele aanmeldingen bij om de reis te kunnen laten doorgaan!
Een groepje van ongeveer twintig ouders met kinderen gaat
samen met de pastoor in de herfstvakantie mee naar
Lourdes (gezinsbedevaart). Info via onze website
www.rk-ubachoverworms.nl. En ook zijn we er blij mee dat
een groep jongeren onze parochies vertegenwoordigt op
de Wereldjongerendagen te Sydney. Ze hebben er het
nodige geld en de reis voor over om samen met een
miljoen andere jongeren van uit de hele wereld de paus te
ontmoeten! Ook daarover meer info op de website!

Prins Joeri en Ridder Cees
Dat kerkmensen vaak ook zeer actief bezig zijn in het
verenigingsleven, bleek wel: misdienaar Joeri Weijers werd
jeugdprins bij de Geete en Cees Schurer werd 34e Ridder van de
Vergulde Wespel. Proficiat!
Pastoor Smeets behoorde bij
degenen die meteen na zijn
uitroepen van de jeugdprins
zijn order mocht
ontvangen!

Stille
Omgang ‘08
Bijbelleesgroep
Voor de volgende
bijeenkomst
(12 maart 20.30 u
Hoeve Kallen) wordt
men gevraagd
Genesis 12-17 voor
te bereiden.

In de nacht van 8
op 9 maart zal in
Amsterdam de
jaarlijkse Stille
Omgang gehouden
worden. De reis wordt per bus
gemaakt (€ 17,-). De bus vertrekt om
20.00 uur en men is terug om 7.15
uur. Info en opgave bij Henk Verhaeg
 06-23115067

Voor de 5e keer in successie organiseert ZV Eendracht op 16
maart om 19.00 uur het 2-jaarlijkse Passieconcert. O.l.v.
dirigent Jan Zaad, begeleid door Esther Zaad, wordt het
REQUIEM van de Engelse componist John Rutter uitgevoerd.

Presentatie Eerste Communicanten
In het weekend van 23 en 24 februari zullen de eerste
communicanten van 2008 zich presenteren. Om 18.00 uur De
Wegwijzer in Abdissenbosch, om 19.15 uur Bei de Ling en De
Speurneus in Waubach en om 11.30 An d’r Put in Waubach. In
de H. Mis van 19.15 zullen een communicant en diens zusje,
Nicky en Carola Wijnants (Havikweg), gedoopt worden.

Omwille van het Jaar van het
Wijdingssacrament stellen we de
noveen in het teken van het gebed
om roepingen tot het priesterschap
Donderdag 6 maart 19.00 uur
Opening pastoor E. Smeets
GK Don Bosco - Lauradorp
Vrijdag 7 maart 19.00 uur
Jeugdorkest Kon. Fanfare Eendracht
Predikant Mgr. Dr. J. Vries
rector grootseminarie Rolduc
Zaterdag 8 maart 19.00 uur
GK Sint Jan Abdissenbosch
Predikant Z.E.H. H. Heijnen
emeritus-pastoor te Holset
Zondag 9 maart 11.30 uur
Parochieel Dameskoor - Waubach
Predikant pastoor E. Smeets
Maandag 10 maart 19.00 uur
ZV Vriendenkring St Rochus - Groenstraat
Predikant E.H. Th. Miedema,
diaken te Tegelen-Steyl
Dinsdag 11 maart 19.00 uur
Kon. Fanfare Eendracht Waubach
Predikant E.H. J. Valke,
diaken te Maastricht-West
Woensdag 12 maart 19.00 uur
Landgraaf Vocaal Ensemble
Predikant W.E.H. M. Vankan
kapelaan te Hoensbroek
Donderdag 13 maart 19.00 uur
Fanfare St. Elisabeth - Groenstraat
Predikant E.H. G. Kessels
diaken te Maasbracht-Linne e.o.
Vrijdag 14 maart 19.00 uur
Vioolorkest Locatelli
Predikant E.H. diaken A. Jonker
Dagelijks aanbidding H. Sacrament
van 14.00 tot 15.00 uur
Rozenkrans en vespers
dagelijks om 14.30 uur
Kruisweg elke vrijdag om 15.00 uur

Paaseierenactie Misdienaars
Op zaterdag 15 maart komen de misdienaars langs de deuren voor de jaarlijkse
paaseierenactie. Van de opbrengst worden diverse activiteiten georganiseerd om hen te
danken voor hun bijdragen tijdens H. Missen. Geef derhalve gul als zij bij u thuis aanbellen!
Mocht u niet thuis zijn geweest 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.

Huispaaskaarsen
Vóór 2 maart te bestellen op de pastorie: I (200 mm 60 mm) € 10,--, II (210 mm 65 mm) €
10,-, III (300 mm 60 mm) € 15,-

Datum

Kerk

Bijeenkomst

2 maart
9 maart
13 april
27 april
11 mei

Waubach
Waubach
Waubach
Ab & Rb & Ld
Waubach

wo.
wo.
wo.
wo.
wo.

27
27
09
09
09

H. Doopsel

feb.
feb.
april
april
april

Stille Dagen ‘08
Zoals elk jaar willen we drie maal een Stille Dag
houden. Een Stille Dag houden wil zeggen je voor
een dag onttrekken aan de drukte van het
gewone leven, om tot jezelf te komen en in die
rust Gods Woord te horen en te beluisteren, om
vervolgens met frisse moed en energie de draad
weer op te pakken thuis! De data zaterdag 23
februari en 7 juni te Rolduc.

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 de pastorie ( 5312378).

Gedoopt
G e od po t

Op
Op
Op
Op
Op

13-01:
13-01:
30-01:
10-02:
10-02:

Nevio Cesco-Resia, Don Boscolaan
Mick Jonkers, Grensstraat
Olivier de Armenteras-Kallen
Zoë Fröls, Broekhuizenstraat
Pelle & Jeppe Coenen, Tichel

Overleden
Op 18-01: Liesel Schormans-Maats, Schoolstr., 84 jr
Op 08-02: Trautje Voncken-Haan, Heereveld, 91 jr
Op 09-02: Helena de Leeuw-Murawska, Heereveld 86, jr

Liturgische diensten in onze parochies
Op maandag, woensdag en vrijdag is er in Waubach om 17:45 uur gelegenheid samen de vespers 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 pelgrims-intenties van de Lourdesbedevaarten.

Vrijdag

15 feb

Waubach

19:00 uur

Zaterdag

16 feb

A’bosch

18:00 uur

Zondag
17-feb
Waubach

08:30 uur

Rimburg

10:00 uur

Waubach

11:30 uur

Maandag

18 feb

Waubach

19:00 uur

Dinsdag
Woensdag

19 feb
20 feb

Waubach

19:00 uur

Vrijdag
Waubach
Zaterdag

22 feb
19:00 uur
23 feb

A’bosch

18:00 uur

Waubach

19:15 uur

Zondag
24-feb
Waubach

08:30 uur

Rimburg

10:00 uur

Waubach

11:30 uur

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);
Koor St. Jan fam. Walraven-Roex; past.Jos Peters; jrdst. Piet Moonen(st); Maria DeguelleBisschops; jrdst.Hans Klein en Dora Klein-Gremmen;Annemie Wolters; jrdst. Harrie Debets;
TWEEDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD
Gen. 12 Abraham gaat in op de roep van de Heer, een nieuwe toekomst tegemoet
Mat. 17 Jezus neemt drie leerlingen mee en verandert verheerlijkt op de berg van gedaante
Gregoriaans de 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 ouders Geenen-Eggen en ouders Eggen-Hanssen (st); jrdst. ouders Sjeng en
Annie Lutgens-Odekerken; Frits Scholtz; jrdst. Troutje Jacobs; Jacob en Anna HeinenHanssen; jrdst. ouders Trienekens-Boots (st); Wil van der Laan;
ZEVEN HH. STICHTERS VAN DE SERVIETEN
Paula Urlings en familie; Mia Leemans-van Alst, tevens Tiny Leemans-Boymans en wederz.
ouders; Fien Houben-Weerts;
10.00 uur H. Mis Heereveld
ouders Boijmans-Simons en wederz. ouders; ouders Hubert en Catharina Simons-Plum (st);
ouders Noordermeer-Nacinovic;
SINT PETRUS’ STOEL 15.00 uur Kruisweg
Peter Dionysius Dortants en fam. Jungen; jrdst. Mathieu Frings; ouders Beckers-Hermans;
H. POLYCARPUS, BISSCHOP EN MARTELAAR
Jeugdkoor A’bosch Presentatie communicanten De Wegwijzer echtpaar Slangen-Paulus
(st); Ger Wijshijer; Michel Frösch en ouders Frösch-Schoumans; Joep Jacobs (verj);
The Young Singers Presentatie communicanten Bei de Ling en De Speurneus waarbij
H. Doopsel Nicky en Carola Wijnants, Havikweg
DERDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD
Ex. 17 Tijdens de tocht door de woestijn blijkt God mee te trekken en het volk te laven
Joh. 4 De Samaritaanse komt water putten. Jezus is het water dat echt leven schenkt
Gregoriaans vrede in de wereld; om kracht vr. de zieken;
Volkszang Paul Collon en Lieske Wetzels (st); Trautje Pöschkens-Kauhl (st); overl.
vrienden; overl. ouders Beckers-Hanssen en kinderen;
Liesse Presentatie communicanten An d’r Put 1ste jrdst. Arnold Hanssen; 1ste jrdst. Han
Sellier; Jan Evertsen (st); Piet Venhovens (trouwdag); Sjir Moonen; Fien Nievelstein; Sjef
Reinartz (M); jrdst. Johanna Simons-Janssen; jrdst. Mathieu Heinen, Jack Heinen en fam.
Heinen-Peeters; Jo en Annie Franssen-Janssen; Jan Gerards; jrdst. Fons en Bert Ramakers;
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Maandag

25 feb

Waubach

19:00 uur

Dinsdag
Woensdag

26 feb
27 feb

Waubach

19:00 uur

Vrijdag
Waubach
Zaterdag

29 feb
19:00 uur
1 mrt

A’bosch

18:00 uur

Zondag
2-mrt
Waubach

08:30 uur

Rimburg

10:00 uur

Waubach

11:30 uur

Waubach
Maandag
Waubach
Dinsdag
Woensdag
Waubach
Donderdag
Waubach
Vrijdag

14:30
3 mrt
19:00
4 mrt
5 mrt
19:00
6 mrt
19:00
7 mrt

uur
uur

H. WALBURGIS
Sjef en Tinie Haan-Lutgens en wederz. ouders (st); Paula Urlings en familie; Mia Leemansvan Alst, tevens Tiny Leemans-Boymans en wederz. ouders;
10.00 uur H. Mis Heereveld
Anna Heinen-Hanssen (flatbewoners Kerkstraat); Ton Strolenberg; ouders Goebert-Scholle
en grootouders Scholle-Scholtes;
15.00 uur Kruisweg
Zef Meys (verj). (st); Mia Hinskens-Pauli en wederz. ouders;
H. SWIETBERT, BISSCHOP
Volkszang Anna Claessen-Sep (st); Zef Vaessen; Mari Franssen en Elise Karsdorp (verj);
May Rohs-Weerts; Wiel Cox;
VIERDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD - ZONDAG LAETARE (HALFVASTEN)
1 Samuel 16 God kijkt anders dan wij: niet naar de buitenkant maar naar het hart
Joh. 9 Jezus opent de ogen van de blinde. De blinde komt in zijn hart tot geloof in Jezus
Gregoriaans meer rechtvaardigheid in de wereld; hen die offerden;
Gemengd Koor Don Bosco Leonard Hanssen en Maria Catharina Beckers (st); Alphons
Kallen (st); Stephy Samulski-Houben; Hub en Wim Hanssen en ouders Palmen-Smeets;
Volkszang jrdst. Constant en Agnes Snijders-Schaffrath (st); jrdst. Rein Gossen, tevens
verj. (st); Frits Scholtz; jrdst. Netje Weijgerse-Janssen (st);jrdst. ouders Geuskens-Wijnen,
broeder Jan Geuskens en schoonzoon Jan Lonissen; jrdst. echtpaar Knoben-Perder; overl.
ouders Speck-Herbergs; Cleo Wassen; André en Els Quaedvlieg; Trautje en Nellie Speck;
H. Doopsel Shanna Broers, Dassenhoorn
H. FREDERIK, ABT
Coen en Anni Boymans-Speetjens (st); Paula Urlings en fam; Fien Houben-Weerts;
H. CASIMIR 10.00 uur H. Mis Heereveld

uur

Lei Dörenberg; Joep Franken; jrdst. Hubert Huntjens en Mia Huntjens-Simons;
OPENING ST. JOZEFNOVEEN
uur Gemengd Koor Don Bosco fam. Dominicus Wijnen-Mosmuller (st);
HH. PERPETUA EN FELICITAS, MARTELARESSEN 15.00 uur Kruisweg
Jeugdorkest Eendracht Martin en Maria Dortants-Jungen en schoonzoon Zef (st); ouders
Waubach
19:00 uur Defèsche-Rinkens en dochter Bertine (st); Anneke Bogman; verl. fam. Reinartz en Senden;
Netje Dijkstra-Theves (flat Kerkstraat); Heini en Matheu Jansen en Gerda Speth-Jansen;
Zaterdag
8 mrt
H. JOHANNES DE DEO, KLOOSTERLING
Gemengd Koor St. Jan Hubert de Gussem verj; Ger Wijshijer; Maria Deguelle-Bisschops;
Waubach
19:00 uur
ouders Wolters-Janssen en dochter Annemie; May Meens;
Zondag
VIJFDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD
9-mrt
Ez. 37 Zoals Israël uit de ballingschap zal opstaan, zo wekt Gods Geest het dode tot leven
Joh. 11 Lazarus uit de doden opgewekt: opmaat voor de Goede Week en Pasen!
Waubach
08:30 uur Gregoriaans overl. weldoeners van onze parochie; roepingen;
Gregoriaans Leonard Collon en Elisabeth Boisten (st); Harrie Janssen en Wilhelmina Maria
Rimburg
10:00 uur
Janssen-Hanssen (st); Resi Beckers-Peters(buurt); jrdst. ouders Eijdems-Timmermans (st);
Par. Dameskoor zeswekendienst Liesel Schormans-Maats; 1ste jrdst. kapelaan Roy De Bie;
1ste jrdst. Leo Speth, Gerda Speth-Jansen; Marga Kölgens-Quaedvlieg; Sjef en Tinie HaanLutgens en wederz. ouders; jrdst. Leny Scheeren-Janssen (st); Jozef en Maria
Waubach
11:30 uur
Dautzenberg-Römkens (st); jrdst. Johan Franken (st); jrdst. echtpaar Theresia en Johan
Jozef Hinskens-Latour (st); jrdst. ouders Hubert Gerards en Theresia Simons (st); jrdst.
Joep Simons; jrdst. Lei Dörenberg;
Maandag
10 mrt
H. FRANCISCA ROMANA
Waubach
19:00 uur Zangver. Vriendenkring St. Rochus Paula Urlings en overl. familie;
Dinsdag
11 mrt
10.00 uur H. Mis Heereveld
Waubach
19:00 uur Kon. Fanfare Eendracht ouders Plum-Pauly (st); de zieken;
Woensdag 12 mrt
QUATERTEMPERDAG
Waubach
19:00 uur Landgraaf Vocaal Ensemble oud. Boijmans-Simons en wederz. oud.; Annemie Wolters;
Donderdag 13 maart
Waubach
19:00 uur Fanfare St. Elisabeth ouders Ringens-Paulus (st);
Vrijdag
14 mrt
H. JOZEF, BRUIDEGOM VAN DE H. MAAGD MARIA 15.00 uur Kruisweg
Vioolorkest Locatelli Ger Wijshijer; jrdst. Triena Rothkrantz-Meulenberg, tevens Joseph
Waubach
19:00 uur Rothkrantz en ouders Meulenberg-Gillissen en Johan en Thea Meulenberg (st); Martin en
Maria Dortants-Jungen en schoonzoon Zef (st);
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Zaterdag

15 mrt

A’bosch

18:00 uur

Zondag
Waubach

16 mrt
08:30 uur

Rimburg

10:00 uur

Waubach

11:30 uur

The Young Singers fam. Schillings (st); jrdst. ouders Martens-Cremers; Maria Loyen (st);
Trautje Speck (st); Maria Hubertina Stohr (st); jrdst. Lei en Mia Velraeds-Dohmen en overl.
fam. (st); jrdst. ouders Olzheim-Blom; ter ere van de H. Joseph (st);
PALM-OF PASSIEZONDAG
Gregoriaans ouders Plum-Pauly (st); hen die offerden;
Gregoriaans Maria Josepha Benau-Hahnen (st); echtpaar Haan-Habets en Hub en Harrie
(st); Zef Spierts; Hannie Kluck-Kroes en Hilde Kluck-Hoeve;
Volkszang Schuttersmis Nicolaas en Victorine Swelsen-Horstermans (st); Frans en Keetje
Portz: overl. fam. Frits Schormans-Hendrix (st); ouders Paul Gerards-Daemen (st); ouders
Sjeng en Theresia Nievelstein-Becks (st);Frits Scholtz;jrdst. ouders Rothkrans-Glenz; Nettie
van Dijk-Akse; Jo en Annie Franssen-Janssen;

Om te lezen en te onthouden…
Een ernstig zieke jonge vrouw had contact gekregen met de
pastoor. Na een aantal gesprekken wilde ze zelf het
Sacrament van Boete en Verzoening ontvangen, biechten. Er
was het nodige in haar leven gebeurd: vreselijk dingen die
mensen elkaar aandoen, veel waar ze zelf niets aan kon
doen maar toch meesleepte, maar ook twijfelde ze aan de
juistheid van sommige keuzes. Sommige zaken in het leven
waren nu eenmaal zo gelopen en heel bewust wilde ze het
door de biecht allemaal bij God neerleggen en Hem om
vergeving vragen voor die keren dat ze het zelf inderdaad
fout had gedaan. Het was een bijzondere mooie ervaring
voor haar zo over je diepste binnenste met een priester te
kunnen spreken, al dan niet met woorden, en er Gods
vergeving en genade over te ontvangen. Een tijd later
ontving ze het Sacrament van de Zieken: door
handoplegging en zalving werd ze toegewijd aan de
Schepper van het leven, Die er al was voor we geboren
werden en Die er ook straks zal zijn. Het verleden en het
heden hebben mensen voor een groot stuk zelf in de hand,
maar de toekomst is louter en alleen van en voor God. Hem
wijden we ons toe in het Sacrament van de Zieken. De jonge
vrouw onderging het zichtbaar zeer gelaten en kreeg een
vredige glimlach over haar gelaat bij alles wat er in de
viering van het Sacrament thuis gebeurde…
Maar ze zat ergens mee… de pastoor had gevraagd of hij ook
de H. Communie moest meebrengen. Aarzelend had ze ja
gezegd. Aarzelend, want – zo vertelde ze later – ze wilde
niet iets doen wat er zo’n beetje bij hoorde, maar waar ze
niets mee had. Ze had van vroeger uit nooit echt iets over
de Communie meegekregen, behalve dat het heel bijzonder
moest zijn. Dat wist ze nog van school. Ze was daarna
eigenlijk niet meer echt ooit in de kerk geweest. Maar – en
daar zat ze mee – als je niet precies weet wat het is en
betekent, moet je dan wel de Communie willen ontvangen?
Ze was er huiverig voor dat aan de pastoor te vertellen. Voor

hem
is die Communie het
zogenaamde
‘Allerheiligste’: tegen die ga je dan toch niet
zeggen dat je die Communie op dit moment nog
niet echt regelmatig wilt ontvangen, omdat je het
niet snapt en er eerst naar toe wilt groeien? Ze
wilde zich eerst verdiepen en voorbereiden
alvorens de Communie regelmatig te gaan
ontvangen.
Eerlijk gezegd: waren er maar meer mensen die
‘aarzelen’. Met grote vanzelfsprekendheid stapt
menigeen over serieuze bedenkingen heen die de
vrouw terecht naar voren bracht en slentert
gemoedelijk ter Communie, geloof of geen
geloof… Heeft zoiets zin? Is het het Sacrament
waardig? Als je de link niet meer ziet met
Christus’ kruisoffer omwille van onze zonden? Is
het in zekere zin geen heiligschennis als je
‘zomaar’ ter Communie gaat, zonder te weten of
te beseffen hoe en wat…? Wil je zelf trouwens wel
meedoen aan iets waarvan je niet weet hoe en
wat? Dat is toch ook niet meer van deze tijd! God
zelf zegt van die Communie: ‘Dat ben Ik, Die
mezelf in en door dit Brood aan jou geef!
Vertrouw jij je dan ook toe aan Mij en geef jezelf
voor de ander’. Bewust geloof en gelovig
engagement mag je er nooit los van zien!
De jonge vrouw vroeg zich af wat haar leven nog
betekende: ze was al zo lang ziek en veel mensen
hadden haar in de steek gelaten. Wat moest ze
nog? Ze betekent echter heel veel voor haar
dochters en haar vriend, die ze allemaal
diepzinnige dingen over het leven leert. En in
ieder geval heeft ze ons op haar ziekbed hele
mooie gedachten meegegeven over de betekenis
van geloof en sacramenten!

Een bezielende ontmoeting tussen
bezielde kinder-, jeugd-, jongeren- en
jong-volwassenkoren
M.m.v. o.a. Familiekoor La Liesse Rimburg
Jeugdkoor Nieuwenhagerheide & Abdissenbosch
Rejoice Nieuwenhagerheide & Gioia Ubach over Worms
Mooi is het om te zien dat er wat koorzang betreft voor elk wat wils is: het familie- en
het jeugdkoor zijn er speciaal voor de allerkleinsten en de kinderen van de basisschool
en hun ouders. Maar dat koorzang wel degelijk ook iets is voor tieners, jong-volwassenen, dat laten de andere
deelnemende koren blijken! Enthousiasme is er genoeg: alle deelnemers hopen op een grote opkomst om dat
enthousiasme mee te delen… Iedereen is welkom. Zondag 17 februari 14.00 – 15.30 uur Kerk Waubach

Het volgend
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verschijnt op 14 maart en wel voor de periode tot 11 april

Misintenties kunt u inleveren tot uiterlijk donderdag 6 maart liefst middels een briefje in
de brievenbus van de pastorie (Kerkberg 7) of achter in de kerk van Rimburg.
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