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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
’Samenleving weet geen weg meer
met dood en lijden…’

H. Bernadette
Abdissenbosch
H. Joseph
Waubach-Groenstraat
H. Drievuldigheid
Rimburg
H. Theresia & Don Bosco
Lauradorp
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Godfried kardinaal Danneels tijdens de Paaswake in
11 april t/m 9 mei
de Sint-Romboutskathedraal in Mechelen:
Het paasfeest heeft een lange geschiedenis. Het
was aanvankelijk een lentefeest: het feest om de natuur die weer
ontwaakt na de winterslaap. De Joden hebben het verrijkt. Van
natuurfeest werd het een herdenkingsfeest: op Pasen herdachten ze
de uittocht uit het land van Egypte, hun bevrijding dwars door de Rode
Zee. Toen zijn wij, christenen, gekomen. Wij vieren Jezus die op dit
paasfeest aan een kruis is gestorven en uit de doden is opgestaan. Van
een natuurfeest over een joods feest naar een christelijke hoogdag.
Maar wat me de laatste tijd opvalt is, dat onze christelijke feesten van hun
specifiek karakter ontdaan worden, meer en meer: ze worden uitgekleed.
Kerstmis wordt weer een winterfeest met dennenbomen, engelenhaar en lichtjes.
En Pasen een lentefeest met kuikentjes en eitjes. Zelfs de klokken zijn weg! Je
komt meer paashazen tegen. Die spreken niet. Zijn we niet weer bij het begin
aangeland? Terug naar het natuurfeest waar Jezus niet meer bij te pas komt?
Moeten we niet dringend onze feesten weer christelijk aankleden? Nee, voor ons
blijft de paasnacht de nacht waarop Jezus uit de doden is opgestaan.
Er is nog iets aan de hand. Met betrekking tot dat opstaan!! Ook de verrijzenis van
Jezus uit het graf wordt uitgekleed. Vanuit een goedbedoelde poging om de
paasboodschap relevant te maken voor het leven van de hedendaagse mens, gaat
men spreken over verrijzenis in een zeer afgeleide betekenis, waar de echte zin
helemaal zoek is. Verrijzenis wordt dan zowat elk teken van nieuw leven, elke
hoopgevend ervaring, elk herpakken met nieuwe moed, elk moment van
geestelijke vreugde wordt dan een soort verrijzenis. Dan wordt een pasgeboren
kuikentje om zo te zeggen de centrale figuur van het paasfeest: maar dat is en
blijft de geboorte van een gewone kip, helemaal geen opstanding van een mens uit
de dood.
We moeten dat natuurlijk ook niet helemaal afbreken. Er zit een stuk waarheid in.
Maar wat het evangelie wil zeggen is oneindig veel sterker dan een bemoedigende
of gelukkig makende subjectieve ervaring. Even een oppepper voor een vervelend
moment. Nee, de paasboodschap proclameert een ongehoord feit, dat zijn
weerslag heeft op alle mensen en op de hele geschiedenis: op paasnacht is voor de
eerste en enige keer een dode uit het graf opgestaan, om een nieuw en eeuwig
leven binnen te gaan, dat nooit meer eindigt en geen dood meer kent.
Als Jezus’ opstanding maar een symbool is, een beeldspraak, een samenvattende
naam voor allerhande kleinere verrijzenisjes, dan gaat het echt niet meer om de
christelijke verrijzenis. Om zoiets te ervaren is gewoon ook geen geloof nodig ...
De verrijzenis wordt dan een gewoon psychologisch gebeuren. Dan is ook ons
christelijk geloof een mythe. Maar Paulus zegt: ‘als Jezus niet uit de doden is
opgestaan dan is onze prediking een leugen, dan hebben we u bedrogen en bent u
nog steeds in uw zonden. Er is zelfs nog meer: als Christus niet is verrezen, dan
zullen ook wij niet verrijzen maar in de dood blijven. En, vervolgt Paulus, als we
niet verrijzen, laat ons dan maar eten en drinken want morgen zijn we toch dood.
Nee, hier is veel meer aan de hand dan kuikentjes en paaseieren of een mooie
naam voor een psychologische opsteker.
Er is nog iets. Onze samenleving weet blijkbaar geen weg meer met de dood en
het lijden. Ze heeft al vele zogenaamde taboes neergehaald naar eigen zeggen.
Maar ze heeft er ook een nieuw taboe bij gecreëerd. Dit namelijk dat de dood
geen zin kàn hebben en dat alle lijden absurd moét zijn. Er is geen plaats
meer in onze cultuur, noch voor de dood, noch voor het lijden. Maar bij Jezus
wel. Hij beleeft zijn lijden en dood heel anders. Zijn dood is de dankbare
teruggave aan de Vader, van het leven dat Hij op kerstnacht uit zijn hand had
ontvangen. En zijn lijden heeft de wereld verlost. Waarom kunnen wij dan na Hem
ook niet onze dood beleven als het dankbaar teruggeven aan onze Schepper van
wat Hij ons gratis heeft geschonken toen we ter wereld kwamen. En waarom zou
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H. Mis Zonnebloem (14.00 uur)
Roepingenzondag (Collecte Rolduc!)
Jubileum K.F. Eendracht Waubach
Ouderavond 1e Communie - Sjtee Uul
Ouderavond Vormsel – Sjtee Uul
Slotbijeenkomst Rouwverwerking
Bijbelavond Rimburg (20.30 uur)
E.H. Communie A’bosch 9.30 uur
E.H. Communie Lauradorp 11.30 uur
Processiecomité Ubach over Worms
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)
Kerkbestuursvergadering
Christoffeldag Roermond
Marsparade KF Eendracht Waubach
Processie Waubach
Catechese misdienaars
Hoogfeest H. Hart van Jezus
Processie Rimburg
Kerkbestuursvergadering
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
Kerkbestuursvergadering
Hoogfeest St. Jan de Doper
Catechese misdienaars
Schoolmis An d’r Put 9.00 uur
H. Vormsel Waubach & Lauradorp
Waubachs Dorpsfeest
Aanbidding Waubach (14.00 uur)
Jeugdkamp misdienaars & koren
H. Mis 18.00 u. vw huwelijksjubileum
Aanbidding Waubach (14.00 uur)
Maria Tenhemelopneming (19.00 uur)
Jongerenkamp te Sprimont
Catechese misdienaars
Kinderkorendirigentendag Roermond
Korenoverleg (19.00 uur)
Aanbidding Waubach (14.00 uur)
Schoolmis An d’r Put (9.00 uur)
Kruisverheffing (Kapel Groenstraat)
Bedevaart Zonnebloem Kevelaer
Geen avondmis!
Feestweekend KF Eendracht Waubach
Catechese misdienaars
Openingsviering schooljaar Wegwijzer
H. Mis te Lauradorp vw. H. Theresia
Bijeenkomst kindernevendienstgroep
Bernadettetriduum Adbissenbosch
Bernadettetriduum Abdissenbosch
Aanbidding Waubach (14.00 uur)
Bernadettetriduum Abdissenbosch
Bestuursvergadering misdienaars
Allerzielenlof Waubach
Zegening graven Lauradorp
Catechese misdienaars
Allerheiligen (18.00 uur A’bosch)
Allerzielen (10.00 Rb & 11.30 Wb)
Allerzielenlof Rimburg
Zegening graven kerkhof A’bosch

het onvermijdelijke lijden dat ons overkomt, niet door liefde
vruchtbaar kunnen worden voor de hele wereld, Hem achterna? Door
zomaar uit het leven te stappen antwoordt men niet op het probleem
van lijden en dood. Men loopt er in een boog om heen en omzeilt het.
Omzeilen is geen heldendaad. Geen voer voor frontpaginanieuws.
Menselijke noblesse - en a fortiori heldhaftigheid - moet je elders
zoeken: bij de zo velen die medisch en menselijk hun lijdende
medemensen begeleiden tot het einde. En bij hen die als de dag daar
is, hun leven dankbaar teruggeven aan hun Schepper, waarvan ze
weten dat Hij barmhartig is…
Broeders en zusters, de Heer is waarlijk opgestaan. Dit geheim
is onvoorstelbaar veel groter dan wat er nu soms van gemaakt wordt!
Wij zijn in Jezus’ Naam gedoopt. Zo zijn we één geworden met Jezus.
We dragen in ons de kiemen van de verrijzenis. Het eeuwige leven
is al in ons allemaal sinds ons doopsel. Die doop is geen
momentele opsteker, maar de geheimvolle belofte van eeuwig leven,
na een lang en vruchtbaar leven hier op aarde... Zalig Pasen!

God, die jou kent
van voor je geboorte.
Die vanaf jouw doopsel
een verbond met jou heeft gesloten.

Hij vraagt jou om volop te leven en te getuigen van het
evangelie. Hij roept jou om jouw leven te geven, om je in te
zetten, om te delen in het leven van de kerkgemeenschap
Het zijn maar drie woorden: "Kom, volg mij." Maar ingaan op deze
uitnodiging leidt tot een verbondenheid die je niet meer loslaat: je
levensweg wordt een religieuze weg. Je leven is je antwoord.
Eng? Spannend? Ja, maar je hoeft die weg niet alleen te gaan.
Je roeping, je levensweg, kun je delen met geestverwanten,
in broeder- of zusterschap, als leek of als religieus.
Op een manier die bij jou past, want het blijft altijd jouw weg.
Religieus leven is een leven van toewijding aan God,
aan een groep of gemeenschap en aan de naaste.
Geraakt door Jezus Christus en het evangelie,
biedt het ruimte voor het zoeken en ter sprake brengen van God
en voor solidariteit en nabijheid. Religieus Leven - iets voor jou?
Een uitdaging? Er zijn vele wegen: de meer klassieke kloosterlijke
gemeenschappen, kringen en bewegingen van leken daaromheen
en allerlei andere lekengemeenschappen.
Meer weten? Een gesprek? Kennismaken? Kijk op onze site
voor verdere links: www.rk-ubachoverworms.nl

12-13 april: kerkdeurcollecte priesteropleiding

Dank je wel…
…aan iedereen die van de St. Jozefnoveen, het Paastriduum en Pasen
zo’n mooi gebeuren heeft gemaakt: koren, misdienaars, mensen die
de kerk en het koper verzorgen, kosters, collectanten, bloemisten, en
nog zovelen meer. Langs deze weg zeggen de misdienaars ook
hartelijk dank voor het mooie resultaat van de Paaseierenactie!
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Het was weer zover: in de gretigheid na de Mis om zoveel
mogelijk palmtakjes te veroveren, sneuvelde in Waubach
Als een
wederom het prachtige kruis-bloemstuk. Chapeau!
collectant in de zondagsmis bij u langs komt en hij kijkt erg
merkwaardig, wees dan niet ongerust: dan heeft dat
waarschijnlijk te maken met een van de jaarlijkse
telweekenden, waarbij de kerkgangers landelijk geteld worden.
Hoe moet je dat anders doen dan de collectanten vragen
‘koppen’ te tellen? Dat gebeurt jaarlijks in alle kerken in
opdracht van het Kaski. Het Kaski is één van de oudste
sociaal-wetenschappelijke instituten van ons land. Het richt
zich vooral op vraagstukken rond kerk, godsdienst en
levensbeschouwing en samenleving. Het werk bestaat uit
beleidsonderzoek en advisering ten behoeve van kerken en
identiteitsgebonden instellingen en overheden. Hoe kunnen
kerken aansluiten op de veranderende behoefte van mensen
op het gebied van godsdienst en levensbeschouwing? Hoe
kunnen kerken en identiteitsgebonden instellingen hun
zichtbaarheid en bekendheid in de samenleving vergroten?
Hoe gaat de samenleving om met vragen rond religie en
geestelijke verzorging? De medewerkers van het Kaski zijn
experts wat betreft de godsdienstige en levensbeschouwelijke
ontwikkelingen in de samenleving, alsook wat betreft
algemeen-maatschappelijke processen zoals individualisering,
toenemende mobiliteit en culturele pluriformiteit. In veel
onderzoeksprojecten gaat het er om deze ontwikkelingen te
vertalen naar beleid. Het Kaski heeft sinds 1995 een
samenwerkingsverband
met
de
Radboud
Universiteit
Nijmegen. Het werkt met een select aantal deskundigen, die
diverse disciplines en specialisaties inbrengen. Weten we dat
ook weer! Overigens ‘tellen’ we in een ‘slap’ weekend in totaal
500 kerkgangers, en bij een normale zondag 750.
De
pastoor was op school bij de communicanten. De kinderen die
niet de communie deden gingen naar een andere klas, zoals
gebruikelijk. Maar eentje van hen zei met open mond: ‘Moet je
nou ‘ns kijken! Voor die communie doen ze alles: ze hebben er
zelfs een eigen pastoor voor!’
Drie keer in één week: een
bruidspaar dat zich wil aanmelden. Maar hoe… ‘Wij zouden het
leuk vinden… nou ja, we? Eigenlijk ‘ik’ zou het leuk vinden om
voor de kerk te trouwen, maar mijn aanstaande moet er niks
van hebben’. Das toch jammer in het kader van een huwelijk.
Een ander stel: ‘We kunnen alleen op 8-8-8 om 17.00 uur’.
Tja, dan is de kerk niet vrij. ‘O, dan trouwen we alleen voor de
gemeente’. ‘Oke, probeer het anders 9-9-9 nog eens!’ En ten
derde had een aanstaande bruid ingesproken op het
antwoordapparaat van de pastorie met het verzoek terug te
bellen. Bleek alleen haar eigen antwoordapparaat de tekst te
bevatten: ‘Ik pak niet op, dus ik heb geen zin, dus val me
verder niet lastig’. Wat kun je dan anders dan je excuus
aanbieden voor het storen en ze allebei veel groeten doen en
ze verder succes wensen…
De meester had in de klas toch
een ander verhaal verteld over de naamgeving van Jezus dan
de bijbel suggereert. Een van de Drie Koningen had zijn hoofd
gestoten aan de stal en riep ‘Jezus Christus’, waarop Jozef
gezegd zou hebben dat dat best een mooie naam zou zijn voor
de Kleine. Aan de pastoor werd gevraagd welk verhaal nou het
meest de werkelijkheid benadert…
In de weken vóór Pasen
heeft op de basisscholen
in Ubach over Worms een vastenactieproject plaatsgevonden.
De missiewerkgroep van onze parochies heeft, in overleg met
de missiewerkgroep Landgraaf, dit jaar gekozen voor een
project in Brazilië. In Potim was een school voor straatkinderen
die door geldgebrek grotendeels moest worden gesloten.

Broeder Valentinus, de laatste broeder van de
orde der Franciscanen in Bleijerheide, wil deze
school in Potim opnieuw opstarten voor de
opvang en opvoeding van de arme en
verwaarloosde kinderen. Op basisschool An d’r
Put heeft broeder Valentinus aan de hand van
beeldmateriaal de kinderen een indruk gegeven
van
de
leefomstandigheden
van
hun
leeftijdsgenootjes. Basisschool de Wegwijzer
heeft, net als voorgaande jaren, een project in
Suriname ondersteund waardoor een van de
juffen (trouwens op eigen kosten!) een
schitterend bedrag (€5.000) mee kan nemen
naar het project aldaar! Gedurende de
vastentijd hebben de kinderen gelegenheid
gehad om in speciale spaarpotjes een financiële
bijdrage te sparen voor deze projecten. De
leerkrachten en leerlingen hebben erg veel inzet
getoond. Hierbij de gespaarde bedragen: BS De
Wegwijzer €1.207,51; BS Bei de Ling €223,84;
BS An d’r Put €333,83; OBS De Speurneus
€217,15. Hartelijk dank aan alle leerkrachten
en leerlingen voor deze mooie prestatie! De
offerblokken in de kerk leverden de volgende
resultaten op: Waubach €1600,02, Rimburg
€673,90, Abdissenbosch € 82,32. Overigens zijn
dat geen totaalbedragen van de Vastenactie:
menigeen heeft per bank of giro een bedrag
overgemaakt aan de landelijke Vastenactie of
aan he Bisdom Roermond. Dat gaat buiten onze
vastenactiegroep
om: de
bedragen
zijn
derhalve nu nog niet bekend. Dank aan allen!
Missiewerkgroep Parochies Ubach over Worms

Column: Gegeven leven
Op het feest van Maria Boodschap vond er in
een klooster in Maastricht een groot feest
plaats. In de 'Gemeenschap van de gekruisigde
en verrezen Liefde' legde een jonge vrouw van
nog geen 30 jaar de kloostergeloften af van
armoede, zuiverheid en gehoorzaamheid. De
nieuwe zuster heeft de belofte afgelegd dat zij
bereid is zich helemaal te geven voor Jezus en
zijn Blijde Boodschap.
Na de plechtigheid volgde een feestmaaltijd, vol
vreugde om deze stap van zelfgave en vol
dankbaarheid tegenover God. Daarbij ontbrak
niet een grappig toneelstukje over de lange weg
van vallen en opstaan die naar deze dag heeft
geleid. Door de jaren heen mochten wij deze
jonge vrouw namelijk door de hulp van Gods
genade zien open bloeien: haar bereidheid zich
op deze manier te geven is de vrucht van een
lang proces. Zo gaat het nu eenmaal met de
liefde. Liefde moet zich ontwikkelen en dag in
dag uit groeien doorheen heel gewone, vaak
ook pijnlijke, situaties. En nooit kan ik zeggen:
‘Nu ben ik er!’ De liefde moet elke dag weer
bevochten worden.
Gegeven leven. Er zijn uiteraard veel meer
voorbeelden van te geven. Zo wil ik bijzonder
wijzen op de twee priesterwijdingen die we in
ons bisdom mogen tegemoet zien. Op 17 mei
stellen twee jongemannen hun leven in dienst
van God en zijn Kerk. Hartelijk welkom! Ook

hebben we onlangs de wijdingsjubilea gevierd van onze
bisschop Mgr. Wiertz en zijn hulpbisschop Mgr. de Jong. In
moeilijke tijden blijven zij zich inzetten voor de goede zaak
van God.
Vervolgens kunnen we natuurlijk de vele relaties noemen van
mensen die elkaar trouw beloofd hebben en zich voor elkaar in
liefde willen wegschenken, door goede en kwade dagen heen.
En aan de vele oprechte inzet in beroeps-, vrijwilligers- en
verenigingsleven zouden tal van columns gewijd kunnen
worden. Alsook aan de bereidheid van zieken, lijdenden,
alleenstaanden enz. om het leven te aanvaarden zoals het is...
Gegeven leven. Het blijft een levenslang avontuur. Steunen we
elkaar erin! Laten we niet versagen, maar er veeleer in blijven
groeien! En vragen we steeds de hulp van God, die zich tot op
het kruis voor ons gegeven heeft en ons als de Verrezen en
Levende Heer ons in alle inzet metterdaad wil bijstaan. Pascal

Ergens klopt er iets niet…
Ze deden dat eigenlijk elk jaar hetzelfde. Een week voor de
Pasen naar de Matthäuspassion. En ze maakten daar eigenlijk
met hetzelfde vaste groepje ieder jaar een mooie dag van.
Tegen de middag kwamen ze bij elkaar, wat bijkletsen, kop
koffie, borrel, om daarna naar de stad te gaan en – genietend
van het eerste voorjaarszonnetje zo rond Pasen – weer eens
op het terras te zitten. Dan werd er goed gedineerd.
Exclusieve gerechten met excellente wijnen. En aan het einde
van zo’n geweldig diner nog een aangeklede grand-café met
Franse cognac. Ze zijn ruim op tijd, dus waarom niet nog een
cognac. Of ‘probeer eens die Calvados. Past goed bij die oude
Port bij die kaas van net!’ De sfeer was perfect en de
stemming weer gemütlich. Niet alles wat er gezegd en
gelachen werd kon het daglicht verdragen, maar ja, ze waren
nu eenmaal weer eens sinds lang bij elkaar! Dan stilaan op
weg naar het theater, want ze gingen uiteindelijk naar de
Matthäuspassion. In het theater lopen ze eerst nog het
theatercafé binnen en nuttigen er nog een laatste glas wijn
voordat dadelijk de lange Passion begint. Het was even

omschakelen van de luidruchtigheid die middag
naar de ingetogen stille sfeer van de zaal…
En dan – inderdaad – de Matthäuspassion:
‘Kommt, ihr Töchter, helft mir klagen. Buss und
Reu knirscht das Sündenherz entzwei. Blute
nur, du liebes Herz. Wiewohl mein Herz in
Tränen schwimmt. Ich will dir mein Herzen
schenken. O Schmerz. Ich will bei meinem Jesu
wachen’.
Pauze. ‘Vier bier, twee rode wijn, half-om en
een rosé’. En voordat de bel gaat: ‘Ober, doe
ons hier hetzelfde nog eens!’
Deel twee: ‘O Mensch, bewein dein Sünden
gross. O Haupt voll Blut und Wunden. Las ihn
kreuzigen. Ach Golgatha, unsel’ges Golgatha.
Wir setzen uns mit Tränen nieder…’
Koor was mooi, orkest zuiver, geweldige
solisten, het was af. Daar moet op gedronken
worden. Allé, nog eentje dan. En in de kleine
uurtjes van de nacht ging men uiteindelijk veel
later
dan
gepland,
gehoopt,
vermoed,
huiswaarts. ‘Goed weekend gehad?’ vroegen ze
’s anderen daags op het werk. En met een
zwaar hoofd en troebel beeld ‘t antwoord: ‘Ja
eh… Matthäuspassion geweest!’ Maar behalve
de herinnering ging het door ieders hoofd:
ergens klopt er iets niet…

H. Doopsel
U bent welkom op onderstaande data. Ouders worden op de
voorafgaande bijeenkomst verwacht. In principe worden telkens
twee kinderen in één viering gedoopt. Aanmelding via de pastorie
( 5312378).

Overleden
16-03:
22-03:
24-03:
25-03:
26-03:
29-03:
02-04:
05-04:

Käthe Smeets-Penners, Bernadettelaan, 85 jaar
Mia Hamers-Dortants, Delleweg, 70 jaar
Trautje Janssen-Beckers, Nieuwenhagerstraat, 84 jaar
Jeuf Hanssen, Kapittelstraat, 74 jaar
Piet Houben, Zorgcentrum Heereveld, 93 jaar
Elly Stijns-Maassen, Grensstraat, 95 jaar
Zef Gigase, Maastrichterweg, 76 jaar
Leny Rog-Van Gaal, Kaulhausenstraat, 70 jr.

Huwelijken 2008
26-04 te Waubach
16-05 te Kunrade
20-06 te Rimburg
28-06 te Rolduc
05-07 te Waubach
01-08 te Waubach
08-08 te Nieuwenhagerheide
29-08 te Schaesberg
30-08 te Waubach
18-10 te Waubach

Frank Janssen & Saskia Verduin,
Xander Kicken & Maud Spee,
Léon Souren & Sandra Helms,
Guido Bouman & Susan Knauf
Martin Vuist & Wendy Senden,
Kevin Kruyen & Sandy Heinrichs,
Maarten Hollemans & Miranda Hendriks
John Prikken & Miranda v.d. Berg,
Richard Visser & Peggy Hubbers,
Robert Frehen & Eveline Cortenraad

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).
Datum

Kerk

Bijeenkomst

22
29
13
17
31

Waubach
Ab & Rb & Ld
Waubach
Waubach
Ab & Rb & Ld

Wo.
Wo.
Wo.
Wo.
Wo.

juni
juni
juli
aug.
aug.

18
18
18
13
13

juni
juni
juni
aug.
aug.

Barmhartige God, Gij die de Oorsprong zijt
van al wat leeft, Gij hebt ons niet bestemd
voor lijden en dood. Het is niet úw wil dat
pijn en verdriet heer en meester zijn over
ons bestaan. Daarom bidden wij U, nu we
afscheid moeten nemen van deze
dierbaren: neem hen nu op bij U, in het
land van vrede en licht. Geef hun uw
toekomst voorbij de grenzen van de dood.
Laura-Juliastraat
Pater Schaadstraat
Nieuwstraat
Gank
Burg.Dortantsstraat
Dassenhoorn
Europaweg-Noord
Europaweg- Noord
Kantstraat
Hulsberg

Vrouw van
het jaar
Proficiat

Frieda
SchulteisKowalewski,
van Zij-Actief
en jarenlang
vrijwilligster van de
parochie!
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Eerste heilige communie 2008 – Ga mee vissen!
De visser ging uit vissen
Hij deed wat Jezus zei
De visser ging uit vissen
En netten vol ving hij.

De visser spartelt tegen
De Heer heeft hem verrast
De visser spartelt tegen
Maar Jezus houdt hem vast.

Daar is een zee van mensen
Ze snakken naar het Woord
Daar is een zee van mensen
Wie zet zijn arbeid voort?

De visser is gevangen
Hij hapte naar het Woord
De visser is gevangen
De Heer heeft hem aan boord

Hij kan hem goed gebruiken
De grote visserman
Hij kan hem goed gebruiken
Die vis die vissen kan.

Zijn naam is Simon Petrus
Hij zet zijn schip aan kant
Zijn naam is Simon Petrus
Een visser op het land.

BS An d’r Put Waubach-Groenstraat (24) zondag 18 mei 09.30 uur
Annabel van Amersfoort; Noah Arets; Perry Brouwer; Justin Caenen; Mart Caumo; Joris Coervers; Kim Dadziak;
Bjorn Fasel; Fabian Gisbertz; Shauna Hausmann; Manou Hellebrand; Verena Houben; Darren Lankreyer; Sanne
Linssen; Sara Peters; Kevin Plum; Jill Pruss; Celine Sangers; Amber Smeets; Nadine Smeijsters; Thymo Verreck;
Simone Walschot; Naomi Wolters, Melvin van Zundert.

BS Bei de Ling Lauradorp(7) zondag 27 april 11.30 uur
Sanne Cauberg; Amber Delil; Fleur Dielemans; Kaylee Douven; Celine de Groot; Kyra Notermans; Kelly Scholtes.

OBS De Speurneus Lauradorp (38) zondag 27 april 11.30 uur
Michèle Arkenbosch; Justin Boessen; Tom Boessen; Merel Brendel; Esmée Cobben; Pepijn Cremers; Zita Derks;
Jaimy-Lee Dewez; Anke Dortants; Ruben Dreessen; Lieke Fijten; Dion Hamers; Fleur Hanssen; Lara Janssen;
Jeroen Jongen; Keanu König; Robin Latten; Veerle Maar; Yessin Maassen; Meggie Mevissen; Youri Nast; Beau
Penders; Ruben Porankiewicz; Bob Reijnen; Akira Reinartz; Michelle Rijsmus; Emalise Ritterbeks; Rick
Rothkrantz; Kylian Russel; Melissa de Schepper; Glenn Schmidt; Maikel Schwack; Lieke Severens; Yoni Vaessen;
Myrthe Vermeulen; Maximiliaan Waszkiewicz; Nicky Wijnants; Cenzo Zirbi.

BS De Wegwijzer Abdissenbosch (47) zondag 27 april 09.30 uur
Rowan Albers; Scott Bosten; Celine Bout; Casper VanderBroeck; Valerie Brüggen; Pelle Coenen; Luca Crott; Jill
Custers; Anique Dahmen; Fleur Demandt; Dionne Dreissen; Shauni Flas; Jarno Franck; Savannah Frijns; Ola
Fundanicz; Niels Geesink; Jarno Heijnen; Tristan Hendrix; Bram de Hoog; Sem van Horssen; Meike Jacobs; Bart
Janssen; Savannah Johr; Glenn Kamp; Anthon van Keeken; Dana Kempen; Tim Kisters; Jaimy de Lang; Melissa
Leunissen; Ricardo Matzner; Zev Pelzer; Kyanu Ploum; Destiny Poeth; Kimberley van der Putten; Jesse
Robberts; Dionne Rosenau; Ticho Schulteis; Caron Soomers; Erik Spiertz; Kyan Theissen; Kylian van Veenen;
Demi Vincken; Liv Vreuls; Lizzy Weitz; Daisy Wennekes; Chloë Wetzels; Talitha Wilmsen.

Ouderavond Communie & Vormsel
Stilaan naderen we de data van de Eerste Heilige Communie en het Vormsel. Tijd om er een avond samen met
de ouders bij te blijven stilstaan. Dat willen we doen op 21 april in D’r Sjtee Uul te Lauradorp: 19.45 – 20.30 uur
met de communicantenouders en van 20.30 – 21.30 uur met de vormelingenouders. Via de school ontvangen zij
allen bericht. Op deze avond is ook gelegenheid – zoals door enkelen is gevraagd – om kruisjes en aandenkens
aan de Eerste Heilige Communie te laten zegenen. Van harte aanbevolen!
De vormselvieringen vinden plaats op 13 juni om 19.00 uur te Abdissenbosch, voor de groepen 8 van BS de
Wegwijzer, en op 27 juni om 19.00 uur in de kerk te Lauradorp voor de scholen van Waubach en Lauradorp.
Het Vormsel is een belangrijk gebeuren: wat er destijds begonnen is bij het Sacrament van het Doopsel, en
voortgezet werd in de Eerste Heilige Communie, wordt nu bekrachtigd in het Vormsel. De vormeling neemt
daarbij het geloof door de ouders destijds aangereikt over. Dat wordt ritueel gevierd in het hernieuwen van de
Doopbeloften, waarna de vormeling gezalfd wordt met de kracht van de Heilige Geest. Het Vormsel wil een hulp
en sterkte en vooral een inspiratie zijn om vanuit een gelovige levenshouding in een christelijke geest een
verantwoorde weg door het leven te vinden… Als parochiegemeenschap hechten we heel veel waarde aan dit
Vormsel. Vandaar dat het hele jaar door Vormselcatechese is aangeboden in de klas op school. De bijzondere
waarde van dit Sacrament wordt ook uitgedrukt doordat het Vormsel i.t.t. andere sacramenten niet wordt
toegediend door de eigen pastoor, maar – dit jaar - door de bisschop van Roermond, mgr. Frans Wiertz. Als
parochiegemeenschap kijken we uit naar deze Vormselvieringen. We hechten dermate grote waarde aan dit
Vormsel dat we u graag uitnodigen voor een ontmoetingsavond voor ouders over dit belangrijk gebeuren. Deze
avond vindt plaats op maandag 21 april van 20.30 – 21.30 uur in D’r Sjtee Uul (Sloterstraat 86 te
Lauradorp). Op deze avond kunnen ouders persoonlijk hun kind aanmelden voor de Vormselvieringen. De
presentie op die avond van de ouders onderstreept de waarde die zij met de parochiegemeenschap hechten aan
dit grote Sacrament!
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H. Mis St. Jozefkapel Rimburg en Nationale Dodenherdenking
Op 4 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 oud-strijders als oorlogsmonument. In de
parochiekerk van Rimburg zelf zal er op 4 mei om 10.00 uur dus geen H. Mis zijn! ’s Avonds
vindt eveneens aldaar de deelname aan de Nationale Dodenherdenking plaats.

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

Processieroute Waubach 25 mei 2008
Na de H. Mis om 9.30 uur in de kerk, trekt de processie via
Kerkstraat, Groenstraat, Groenstraat-Oost, tot aan Achter den
Put, alwaar het tweede en tevens laatste rustaltaar staat en de
processie ontbonden wordt. We trekken dus niet meer helemaal terug naar de kerk. In de
Groenstraat zorgt het Kerkbestuur voor een informele en feestelijke ontmoeting op deze
voor de parochie zo belangrijke jaarlijkse Sacramentsdag. In Rimburg trekt de processie
een week later op 1 juni. Vertrek om 10.00 uur. Na afloop ontmoeting in D’r Eck.

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

11 apr

Waubach

19:00 uur

Zaterdag

12 apr

A’bosch

18:00 uur

Zondag
13 april
Waubach

08:30 uur

Rimburg

10:00 uur

Waubach

11:30 uur

Waubach
Maandag

14:30 uur
14 apr

Waubach

19:00 uur

Dinsdag
Woensdag

15 apr
16 apr

Waubach

19:00 uur

Vrijdag

18 apr

Waubach

19:00 uur

Zaterdag

19 apr

A’bosch

18:00 uur

Zondag
20 april
Waubach

08:30 uur

Rimburg

10:00 uur

H. STANISLAUS, BISSCHOP EN MARTELAAR
jrdst. fam. Martin Hanssen-Schevers (st); overl. ouders Plum-Heinen en dochter Mia (st);
ouders Logister-Windmulller; jrdst. Thea Reulen-Storms; ouders Hein en Lies SchunkenToenbreker en zoon Sjef (vw. fam. in Canada);
14:00 uur H. Mis Zonnebloem
Jeugdkoor A’bosch Maria Deguelle-Bisschops; Trautje Speck (st); Martin Schormans en
Sophia Reijnen (st); Wim van den Dikkenberg (verj), Maria van den Dikkenberg-Frijns;
VIERDE ZONDAG VAN PASEN-ZONDAG VAN DE GOEDE HERDER-ROEPINGENZONDAG
Hnd. 2 Petrus zegt: Beer u en laat u dopen in Jezus’ naam: dan ontvangt ge de H. Geest
Joh. 10 Jezus is de Goede Herder. Hij roept ons bij onze naam en leidt ons naar het leven
Gregoriaans Karel Mertens, tevens Sjir Gubbels (st); Carl Vaessen (st);
Gregoriaans zeswekendienst Erich Wermelskirchen; Johan Joseph Benau (st); Willem
Joseph Wassen en Hubertina Benau (st); Piet Schunken, ouders Schunken-Bures (st); Mia
Haan-Schunken, Wiel Kaesler en Sjef Janssen; ouders Huntjens-Mohr;
Par. Dameskoor jrdst. Bertha Franken-Storms;Frits Scholtz;Anny Milchers-Reumkens verj
Frans Milchers (st); Marga Kölgens-Quaedvlieg; Mia Michorius-Plum; Nettie van Dijk-Akse;
H. Doopsel Enzo Franssen, Veeweg en Kyano Goovaerts, Kerkrade
Paula Urlings en overl. familie; jrdst. Mimi Hündt-Notten (st); Nelly Damoiseaux-Boymans
(trouwdag); Hubert en Mia Huntjens-Simons; Lei Spiertz (trouwdag); jrdst. Sjeng
Roebroeks; een bijzondere intentie (B);
10.00 uur H. Mis Heereveld
H. BERNADETTE SOUBIROUS, MAAGD
Oud. Boijmans-Simons en oud.; Martin en Maria Dortants-Jungen, dochter Mia, schoonzoon
Zef (st); oud. Caspar Hennus-Schrijvers en dochter Elisabeth (st); Ton Strolenberg; oud.
Goebert-Scholle; oud. Mathieu en Lucia Nievelstein-Peters; overl. dochter en kleindochter;
Sjef en Tinie Haan-Lutgens en ouders (st); Hans Lenders en overl. fam.; Boudewijn Wetzels
(verj); Twan Rinkens, Trees Rinkens-Simons, ouders Simons-Erens (st); jrdst. Margaretha
Reinartz-Jeurissen; oud. Hein en Lies Schunken-Toenbreker en zoon Sjef (fam. in Canada);
VERJAARDAG PAUSKEUZE BENEDICTUS XVI (2005)
Gemengd Koor Don Bosco Elise Bosch (st); Wiel Cox; Annemie Wolters; jrdst. ouders
Samson-Pauli; André Quaedvlieg verj, dochter Els; jrdst. Mathieu Eggen; Jos Pelzer verj.
Ed Gonera; ter ere van de H. Bernadette (st);
VIJFDE ZONDAG VAN PASEN
Hnd. 6 Er worden zeven diakens aangesteld die de zorg voor de armen op zich nemen
Joh. 14 Jezus openbaart zichzelf als de weg, de waarheid en het leven
Gregoriaans 1ste jrdst. Mien Frehen-Rothkrans, tevens Leo Frehen;
Gregoriaans Maria Bastiaens-Philipps; Mien Kaufholz-Hanssen; Juup Logister verj: jrdst.
Lies Janssen-Hanssen; Zef Spierts;
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Waubach

11:30 uur

Maandag

21 apr

Waubach

19:00 uur

Dinsdag
Woensdag

22 apr
23 apr

Waubach

19:00 uur

Vrijdag

25 apr

Waubach

19:00 uur

Zaterdag
Waubach

26 apr
14:00 uur

A’bosch

18:00 uur

Zondag
27 april
Waubach
A’bosch

08:30 uur
09:30 uur

Rimburg

10:00 uur

Lauradorp

11:30 uur

Waubach

11:30 uur

Lauradorp
Maandag
Waubach
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Rimburg

14:30 uur
28 apr
19:00 uur
29 apr
30 apr
1 mei
10:00 uur

Waubach

11:30 uur

Vrijdag
Waubach

2 mei
14-15 uur

Waubach

19:00 uur

Zaterdag

3 mei

A’bosch

18:00 uur

Zondag
4 mei
Waubach

08:30 uur

Jozefkapel

10:00 uur

Waubach

11:30 uur

Rimburg
Maandag

19:15 uur
5 mei

Waubach

19:00 uur

K.Fanfare Eendracht bgv 125-jarig jubileum jrdst. oud. Andreas & Elisabeth RademacherKuijpers (st); jrdst. oud. Weijzen-Rademachers (st); Sjir Moonen; Jo en Annie FranssenJanssen; Jacob en Anna Heinen-Hanssen; Joep Franken; jrd. Wiel van de Wardt; jrd. Jo De
Bruijn, tevens kleindochter Isabel; oud. Offermans-Haan & kinderen; Harry Wigman (verj)
H. ANSELMUS, BISSCHOP EN KERKLERAAR
Paula Urlings en overl. familie; Lei Dörenberg; Wilie Ijzer, tevens Hubertina Jurgens-Esser
verj; vr. Jo Spiertz;
10.00 uur H. Mis Heereveld
ST. JORIS, MARTELAAR
ouders Boymans-Haenbeukers en zoon Harry (st); Catharina de Gussem verj; Elly StijnsMaassen (buren);
H. MARCUS, EVANGELIST
Martin en Maria Dortants-Jungen, dochter Mia en schoonzoon Zef; ouders Zef en Fiene
Notermans-Heinen; ouders Hein en Lies Schunken-Toenbreker, zoon Sjef ( fam. Canada);
Pl. Huwelijksmis Saskia Verduin en Frank Janssen;
The Young Singers zeswekendienst Käthe Smeets-Penners; overl. ouders Wetzler-Rinkens
(st); Anna Claessen-Sep (st); Ger Wijshijer; Ed Gonera; jrdst. Hein Vanovermeere;
ZESDE ZONDAG VAN PASEN
Hnd. 8 Samaria aanvaardt Jezus als de Messias en ontvangt de Heilige Geest
Joh. 14 Wie Mij liefheeft, onderhoudt mijn gebod, en de Geest zal u gegeven worden
Gregoriaans weldoeners van onze parochie; roepingen;
Ensemble Simply Brass 1ste H. Communie De Wegwijzer Johan Schulteis;
Volkszang Johann en Helena Heuschen-Belillas (st); Jo Bauer; jrdst. overl. ouders Matheu
en Miets Verreck-Stegers; een intentie uit dankbaarheid;
Ensemble Simply Brass 1ste H. Communie Bei de Ling en De Speurneus
Par. Dameskoor zeswekendienst Isabel Wilbers; 1ste jrdst. Jo Spiertz; Jan Gerards vw.
Bewonersver. An d’r Put; Jan Evertsen (st); jrdst. ouders Lutgens-Pelzer (st); Frits Scholtz;
ouders Willem en Hubertina Haan-Dautzenberg (st); Jean Meiser verj (st); Fien Nievelstein;
jrdst. ouders Knoben-Verhaeg;
H. Doopsel Levi Hoogeveen, Gank
H. LODEWIJK MARIA GRIGNION VAN MONTFORT, PRIESTER
Paula Urlings en overl. familie; hen die offerden;
H. CATHARINA VAN SIENA 10.00 uur H. Mis Heereveld
H. PIUS V, PAUS Geen avondmis !!
HEMELVAART VAN DE HEER
Gregoriaans vr. hen die offerden; vr. vrede in de wereld;
Volkszang zeswekendst. Mia Hamers-Dortants; echtp Jacques en Elisabeth VerstappenVreuls (st);ouders Piet en Fien Houben-Weerts; jrdst.Theo Jacobs;Nettie van Dijk-Akse verj
H. ATHANASIUS, BISSCHOP EN KERKLERAAR
Uitstelling van het H. Sacrament, aanbidding, rozenkrans en vespers
Martin en Maria Dortants-Jungen, dochter Mia, schoonzoon Zef (st); ouders DefèscheRinkens en dochter Bertine (st); Anneke Bogman; overledenen van fam. Reinartz en fam.
Senden; overledenen van fam. Vaessen-Portz; Hub in ’t Zandt verj; ouders AdamsSchuncken; Lei Spiertz; ouders Pauly-Theves;
HH. FILIPPUS EN JAKOBUS, APOSTELEN
Volkszang Mie Senden verj; Sjaak Duba verj (st); Ed Gonera; Zef Vaessen; Wiel Cox; fam.
Frijns-Haan (st); Mari Franssen en Elise Karsdorp;
ZEVENDE ZONDAG VAN PASEN
Hnd. 1 Eensgezind volhardden ze in gebed: Maria, de apostelen en de broeders
Joh. 17 Jezus bidt voor zijn leerlingen: zij hebben in Hem geloofd, Hij blijft bij hen
Gregoriaans jrdst. Peter Antoon Gielen en Catharina Dautzenberg (st);
Volkszang 1ste jrdst. Stephy Samulski-Houben; Resi Beckers-Peters (buurt); echtpaar
Contzen-Wintgens (st); ouders Verhagen-Conaert;
Volkszang ouders Starmans-Vreuls en kinderen (st); jrdst. ouders Knubben-Reumkens en
wederz. ouders (st); jrdst. Pierre Vossen (st); ouders Iep en Els Janssen-Herberigs, dochter
Netty (st); jrdst. Jan Hanssen, tevens ouders Hanssen-Höppener; jrdst. vr. Zef en Eti van
Deurse-Scheid en zoon Roger; Wijnand en Annie Haan-Dautzenberg verj (st);
Dodenherdenking
ouders Coen en Anni Boymans-Speetjens (st); Leny Scheeren-Janssen en dochters Jes en
Rini; Paula Urlings en overl. fam; jrdst. Gertrud Jansen-Krämer (st); Marga Huth-Lurken;
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Dinsdag
Woensdag
Waubach
Vrijdag
Waubach
Zaterdag

6 mei
7 mei
19:00 uur
9 mei
19:00 uur
10 mei

A’bosch

18:00 uur

Zondag
Waubach

11 mei
08:30 uur

Rimburg

10:00 uur

Heereveld

10:00 uur

Waubach

11:30 uur

Waubach
Maandag

14:30 uur
12 mei

Waubach

11:30 uur

H. DOMINICUS SAVIO 10.00 uur H. Mis Heereveld
Wiel Plum (trouwdag); vrede en meer rechtvaardigheid in de wereld;
ouders Scholle-Scholtes (st); ouders Wiel en Fien Evertz-Simons;
Gemengd Koor St. Jan zeswekendienst Jeuf Hanssen; jrdst. Jan Boers (st); echtpaar
Lenzen-Dörenberg (st); overledenen van fam. Pelsers-Cornelissen, Annie Jongen-Janssen
en Maria Hanssen-Hubben; Hubert Lenzen (st);
HOOGFEEST VAN PINKSTEREN
Gregoriaans hen die offerden; roepingen; vrede in de wereld;
Zangver. Eendracht Maria Bastiaens-Philipps verj; Johan Meyer en Anna Gertrud Pooten
en zoon Antoon (st); Joseph Kallen (st); Jo Bauer; Juup Logister; Erich Wermelskirchen;
ouders Douven-Wetzels en Maria Janssen-Douven;
H. Mis
Par. Dameskoor (mis Mei-jongens en Mei-meisjes) 1ste jrdst. Fien Nievelstein (st); 1ste
jrdst. Sjef Reinartz (M); Marga Kölgens-Quaedvlieg; Sjef en Tinie Haan-Lutgens en wederz.
ouders (st); Johanna Simons-Janssen (moederdag); Jan Gerards; Wiel Hoenselaars verj,
tevens kleindochter Jolie;Nellie Speck-Tilmans (moederdag) (st); jrdst. ouders Bernard Abel
en Helena Janssen, tevens zoon Bern (st); Sibilla Speth-Eppels (moederdag) (st); Hub in ’t
Zandt; Wiel Cremers verj (st); Mia Michorius-Plum; Nettie van Dijk-Akse; Wim en Maria van
den Dikkenberg-Frijns; Frits Scholtz; Piet Venhovens; Isabel Wilbers; ouders Herman en
Lenie Ringens-Sniedt,schoonzoon Harrie Haan;jrdst. Lies Jansen-Muijs;jrdst. Ed Jantowski;
Jacob en Anna Heinen-Hanssen; Joep Franken;Helmie Ooijen-Wick;
H. Doopsel Sverre Zijlstra, Kerkstraat en Jayden Grooten, Dr. W. Dreesstraat
2e PINKSTERDAG
Volkszang zeswekendienst Piet Houben,tevens Fien Houben-Weerts; echtpaar ReumkensDortants (st); Paula Urlings en overl. fam; jrdst. Hub Cox (st); ouders Adams-Schuncken;

Marktdagconcerten
Pancratiuskerk Heerlen
Elke 1e dinsdag van de maand 13.00-13.30 u
1 april, 3 juni, 5 augustus, 7 oktober en 4
november: Jo Louppen.
6 mei, 1 juli, 2 september, 2 december: Rob
Waltmans. Voor meer informatie over deze en
andere orgelconcerten www.kerkconcerten.nl

Bijbelleesgroep
Voor de deelnemers aan de bijbelleesgroep:
Voor 23 april lezen we Genesis 18 t/m 24

Jubileum KF Eendracht
Op zondag 20 april
speelt de Koninklijke
Fanfare Eendracht uit
Waubach in de H. Mis
van 11.30 uur b.g.v.
het 125-jarig bestaan.
Proficiat bestuur, dirigent,
jubilarissen en leden!

Het volgend

^|Ü~xuÄxw}x

verschijnt op 9

mei en wel voor de periode tot 6 juni
Misintenties kunt u inleveren tot
uiterlijk donderdag 1 mei liefst middels
een briefje in de brievenbus van de
pastorie (Kerkberg 7) of achter in de
kerk van Rimburg.
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