
Parochiecluster 

Ubach over Worms 
 

Pastoor drs. E. Smeets  

Secretariaat parochies: 
di. t/m vr. 10.00-12.00 uur 

Kerkberg 7  531.23.78 
 

   Pastoor : vacant vanaf 21 april  
 info@rk-ubachoverworms.nl  

 

Misintenties 
Weekdag € 12,50 -Weekend € 27,50 

 

 Kosters via pastorie, of: 
Waubach-Groenstraat: 

J. Post  531.04.49 
Abdissenbosch: 

M. Rutten  546.48.77 
Rimburg: 

F. Weijers   532.39.96 
Lauradorp: 

A. Erps  531.45.38 
 

Parochieassistenten  
H. Verhaeg & M. Dietzenbacher 

Catecheet M. Kockelkoren  
 

Kerkbijdrage 
Par. H. Jozef 
     NL15 INGB 0003 8555 00 
     NL54 RABO 0151 7021 36 
Par. HH.Theresia en Don Bosco 
     NL64 INGB 0001 0493 78 
     NL57 RABO 0151 7022 76 
Par. H. Bernadette 
     NL88 INGB 0001 0488 49 
     NL50 RABO 0151 7007 53 
Par. H. Drievuldigheid 
     NL48 INGB 0001 5643 48 
     NL74 RABO 0151 7040 07 

 

Kerkhofadministratie 
L. Steinbusch  532.53.11 

Kerkhofbeheer 
H. Jozef – Waubach 
     L. Steinbusch  532.53.11 
 of  06.15127469 
H. Bernadette - Abdissenbosch 
     L. Steinbusch   532.53.11 
H. Drievuldigheid - Rimburg 
     C. Schurer  531.41.40 
Gemeentelijk  kerkhof - Lauradorp 
     R. Dörenberg  56.95.222 
 

 

www.rk-ubachoverworms.nl 
 

Adverteren in dit blad? 
Oplage: 6.000 huis aan huis 

 
 
 

 
 

 
Havikweg 3 Landgraaf 

   531.22.73 
 

info@hamerslandgraaf.nl 
www.hamerslandgraaf.nl  

 

 
 

Goede Week & Pasen 2019 
 

13 & 14 april  Palmzondag  in alle H. Missen  
           palmwijding en passieverhaal 

 

Begin van de Goede Week. In elke H. Mis worden palmen 
gezegend. U wordt verzocht zoveel mogelijk zelf voor 

palmtakjes te zorgen! Als er mensen zijn die behulpzaam 
willen zijn bij het knippen van palmtakjes… heel graag!              

17 april  Chrismamis te Roermond 19.00 u  
 

 Witte Donderdag 19.00 uur Waubach 
   H. Mis met voetwassing en gevolgd      
   door stil gebed bij het Allerheiligste  
  tot 24.00 uur NB Biechtgelegenheid van 22-23 u 
 

Jezus viert met zijn vrienden het Laatste Avondmaal. We 
vieren de instelling van de eucharistie en het 

priesterschap. Deze avondviering vindt plaats in 
Waubach om 19.00 uur. Aansluitend wordt het H. 

Sacrament weggedragen. Na het afruimen en ontkleden 
van altaar en priesterkoor, zal in de kapel het 

evangelieverhaal worden gelezen van Jezus in zijn 
doodsangst in de Hof van Olijven. Aansluitend is er 

gelegenheid tot stil gebed tot middernacht. 
 

           Goede Vrijdag 14.00 uur Kruisweg  
               (voettocht) langs de veld- en wegkruisen  
                     (vertrek Lindegracht Rimburg) 
       15.00 uur Kruisweg in Waubach & Rimburg 
             via Kerk-TV ook te volgen in kapel Heereveld 
                19.00 Goede Vrijdagviering te Waubach 
                    20.00 uur biechtviering jongeren Waubach 
 

’s Avonds om 19 u vieren we te Waubach de Plechtige 
Herdenking van het lijden en sterven van de Heer: de o 
zo sobere maar daarom op deze dag juist zo sprekende 

plechtigheid met passieverhaal, kruistoning, voorbede en 
de Heilige Communie. ’s Middags om 14.00 uur trekt er 
een Kruisentocht langs verschillende veldkruisen (5 km). 
Vertrek kruis Rimburg, hoek Rinckberg/Lindegracht. De 

route eindigt te Waubach. In de kerk van Waubach  
wordt om 15.00 uur de kruisweg gebeden. 

                  Stille Zaterdag  
      Paaswake om 19.00 uur Waubach 
                      GK Don Bosco 
   

                   Paaszondag  

10.00 H. Mis Rimburg ZV Eendracht 
11.30 H. Mis Abdissenbosch Gospelkoor Gioia 
 

                  Tweede Paasdag  
               Alleen om 10.30 H. Mis Heereveld 
                       Trombone-kwartet      

  

   
  ’t KKiirrkkeebblleeddjjee
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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

 
Jaargang 2019  nr. 4 

12 apr. t/m 10 mei 

 
 

Het kerkbestuur 
biedt pastoor Smeets en u 
een afscheidsreceptie aan. 

 

Paaszondag 21 april, 14-17 uur 
Bei d’r Joep, Sportlaan 7 
 

Mocht u een woord tot pastoor 
willen spreken of met een groep 

afscheid willen nemen, dan 
willen we u vragen dit vooraf 
kenbaar te maken om e.e.a. 

vlot te laten verlopen. 
 

U kunt dit aanmelden bij 
secretaris Bart Thonen via e-

mail: b.thonen@ziggo.nl. 
 

Uitnodigingen voor de receptie van de 
pastoor zijn enkel naar verenigingen en 

bedrijven gestuurd. 
Alle parochianen zijn langs de weg van 

dit blad van harte genodigd! 
 

Van harte welkom! 

mailto:info@rk-ubachoverworms.nl
http://www.rk-ubachoverworms.nl/
mailto:info@hamerslandgraaf.nl
http://www.hamerslandgraaf.nl/
mailto:b.thonen@ziggo.nl
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Boekenmarkt Grootseminarie Rolduc  
zaterdag 13 april 2019 

Op zaterdag 13 april a.s. organiseert de bibliotheek van het 

Grootseminarie Rolduc weer een boekenmarkt, van 10.00 – 15.00 uur 
in het seminarie Rolduc, Heyendallaan 82 te Kerkrade. De opbrengst 
van de boekenmarkt komt mede ten goede aan de vastenactie. De 
toegang tot de boekenmarkt is gratis. 
 

Zondagsmis 11.30 u op KerkTV 
Het is via internet mogelijk de zondagsmis vanuit de kerk in Waubach 
rechtstreeks thuis te volgen. Op onze site vindt u een link waardoor u 
bij de uitzending terecht komt. Ook terugkijken nadien is mogelijk. 
Behalve via onze parochiesite vindt u de uitzending ook op: 
 

 
 

 
 

Even je handen wassen, een glas water pakken, de wc doortrekken of 

thee zetten: we staan er in Nederland nauwelijks bij stil wat een luxe 
het is dat we kranen in huis hebben waar altijd schoon water uit komt.  
 

In grote delen van de wereld is water ver weg en vaak ook onveilig. 
Dat veroorzaakt talloze problemen: op het gebied van gezondheid, 
opleiding en scholing, economische ontwikkeling en de verhouding 

tussen mannen en vrouwen. Vooral vrouwen en kinderen ondervinden 
namelijk de gevolgen van het gebrek aan schoon, toegankelijk water. 
Ze lopen vaak dagelijks urenlang naar het dichtstbijzijnde moeras, 
naar de rivier of het meer om water te halen. Die tijd kunnen ze niet 

besteden aan andere dingen, zoals naar school gaan of geld 
verdienen.  
 

Vastenactie vraagt dit jaar extra aandacht voor water! We steunen 
projecten in Niger, Congo, Sierra Leone, Nicaragua en Indonesië, die 
schoon water dichtbij mensen brengen. En daarmee worden levens 
blijvend veranderd! Doe mee. Steun het Vastenactieproject van ons 
bisdom! Daartoe kreeg u het Vastenactiezakje dat u in de kerken of op 
de pastorie kunt inleveren. U vindt er ook op hoe u uw bijdrage van 
uw bankrekening kunt laten afschrijven. Of maak zelf een gift over op 

de bankgegevens van het Missieburo Bisdom Roermond: IBAN NL21 
INGB 000 300 0046 t.n.v. Bisdom Roermond 
Missiesecretariaat. 
 

 
 

Te  voet door Umbrië op weg naar en 

met Sint Frans van Assisi… 
 

Franciscus blijft actueel! Een bijzondere heilige. De 
beste manier om hem te leren kennen is misschien toch 
met de voeten in Umbrië waar hij zelf rondtrok. Tot op 

vandaag bewonen zijn broeders die plekken, waar 
Franciscus geschiedenis heeft geschreven. Al vele jaren 
organiseer ik, zelf Franciscaan, met veel vreugde elk 
jaar weer een voettocht in het voetspoor van Franciscus 
van Assisi. Het is steeds weer opnieuw een verrassende 
ontmoeting met deze heraut van de vrede. Dit jaar is de 
tocht van dinsdag 2 tot en met dinsdag 16 juli 

2019. Er zijn 9 wandeldagen. We trekken van klooster 
naar klooster en leggen ongeveer 180 km af. Het is voor 
een geoefende wandelaar die niet bang is voor ‘back to 

basics’. Er kunnen maximaal 18 personen mee. We 
reizen met 2 personenbusjes. De prijs is € 895,- waarin 
alles bij inbegrepen is. Voor meer informatie over deze  
tocht kunt u 

contact opnemen 
met mij,  Mattie 
Jeukens ofm, gids 

en begeleider van 
deze tocht en 
franciscaan, te 
bereiken via de 

pastorie 
Edisonstraat 2 
6224 GK 
Maastricht, Wittevrouwenveld, tel, 043 3634348 of per 
mail jmpp.jeukens@planet.nl. Zie ook 
www.franciscaansevoettochten.nl. 

Parochie - agenda 
14-04 Palmzondag 

17-04 Chrismamis Roermond 19 u 
18-04 Witte Donderdag 19 u  
19-04 Goede Vrijdag 19 u 
20-04 Paaswake 19 uur 
21-04 Pasen, 10 u Rimburg, 11.30 u A’bosch 
21-04 Afscheidsreceptie pastoor Smeets 14 u 
22-04 2e Paasdag 10.30 u H’veld  
22-04 2e Paasdag geen H. Mis om 11.30 u! 
26-04 Geen avondmis Waubach! 
27-04 Geen avondmis Abdissenbosch! 
28-04 Installatie deken Smeets Venray 14 u 
 

 

E. H. Communie 2019  
Abdissenbosch: Hemelvaart 30 mei 9.30 uur 

Lauradorp: Hemelvaart 30 mei 11.30 uur 
Waubach: zondag 16 juni 9.15 uur 

 
 

 

Vormsels 2019  
Abdissenbosch: vrijdag 17 mei 19.00 uur 

Waubach: vrijdag 24 mei 19.00 uur 
 
 

 

Processies 2019  
Kruisprocessie: dinsdag 28 mei 

Waubach: zondag 23 juni 
Rimburg: zondag 30 juni 

 
 
 

TV Missen 2019  
Nb Mis om 10.30 uur te Waubach! 

Op deze zondagen géén H. Mis in Rimburg 
 

26 mei - Capella sine Nomine 
7 juli - LMK Sint Joseph 
25 augustus - Volkszang 

20 oktober– Kon. Fanfare Eendracht Waubach 
22 december - Canto Rinato olv Ton Kropivsek 

 
 

Er is nog niets bekend over een nieuwe 

pastoor. Het kerkbestuur heeft gezorgd 
dat er voor een ruime periode na het 
vertrek van pastoor Smeets priesters 

komen vervangen. Dat geldt echter niet 
voor de avondmis op maandag- en 

vrijdagavond in Waubach en op 
zaterdagavond in Abdissenbosch, die tot 

nader bericht na Pasen zullen vervallen. 
 
 

Uitnodigingen voor de receptie van 

de pastoor zijn enkel naar 

verenigingen en bedrijven gestuurd. 

Alle parochianen zijn langs de weg 

van dit blad van harte genodigd! 

mailto:jmpp.jeukens@planet.nl
http://www.franciscaansevoettochten.nl/
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H. Doopsel in onze kerken 
 

U bent welkom voor het doopsel van uw kind een 
afspraak te maken via de pastorie ( 5312378). 

 

Gedoopt 
 

24-03: Kai Penders, Europaweg-Noord 
07-04: Floor Dautzenberg, Voerendaal  
 

Toewijding aan Maria: Heilige Maria, Moeder van 
Jezus en Moeder van alle gedoopten, op dit plechtige 
ogenblik wijden wij deze kinderen aan u toe. Wij stellen 
hen onder uw moederlijke bescherming. U, die vervuld 
zijt van alle genade en vrij van elke zonde, behoed hen 
voor alle kwaad. Mogen zij met uw bijstand groeien in 
geloof en in gehoorzaamheid aan het Woord van God. 

Help ook de ouders bij het volbrengen van hun taak: dat 
zij uw voorbeeld volgen in dienstbaarheid en liefde. 

Toon ons allen uw Zoon, Jezus Christus, die zelf de 
kinderen bij zich heeft geroepen en hen gezegend heeft. 
Proficiat aan allen! 
 

Overleden 
 

24-03:Wil Nillesen, Pastoor Scheepersstraat, 75 jr  
25-03:Annie Rutten-Kaczmarek, Broekhuizenstr 82 jr  
 

Gedoopt in zijn dood. Ik ben al eens gestorven, ik heb 

de dood al eens geproefd: toen ik mijn leven wilde leven 
begerig en inhalig en mijn handen alleen maar leger en 
leger werden, toen de bron van licht die ik voor mijzelf 
wilde zijn meer en meer onhelder werd. Daaraan ben ik 
gestorven, in eenzaamheid verdord. Wie ik was heb ik 

verlaten. Mijn oude naam heeft Hij begraven, wanneer 
ik die nog noemen wil zie ik de dood in het gezicht. Nu 

heet ik naar Hem, mijn Licht en Leven, onuitwisbaar en 
onvergetelijk. Mijn wortels vinden grond in wie Hij was, 
gevoed word ik door wie Hij is en ik ben meegegroeid in 
zijn verhaal, door de dood heen naar het licht. Ik ben al 
eens gestorven toen ik mijn hoofd boog en mijn nieuwe 
naam op mij werd getekend in een spoor van 
waterdruppels. Ik ben al eens gestorven. Ik ken het 

aardedonker van de dood. Met Hem ben ik dat te boven 
gegroeid, gekoesterd door hemels licht. Ik ben al eens 
gestorven, ik weet al wat het is te leven met Hem, die 
eeuwig is.   Sytze de Vries (bij Romeinen 6)    Sterkte! 
 

 

 

 

 

Ontmoetingen ‘Nao de Mes’ 
 

Net als in de voorbije periode willen we elkaar de kans 
gunnen regelmatig op zondag na de Mis bij elkaar te 

komen om elkaar te ontmoeten en met elkaar bij een 
kop koffie te spreken over wat ons bezig houdt. Dat kan 
op zondag 19 mei, wederom bij Jong Nederland, naast 
de kerk (ingang voorkant Kerkstraat). U bent welkom!  
 

Banneux N.D. Dagbedevaart 
 

Een dagbedevaart bestaat uit een bustocht vanaf een 
bepaalde opstapplek in Limburg. U komt in de loop van 

de ochtend in Banneux aan, waar dan een 
Nederlandstalige eucharistieviering plaatsvindt en de 
processie naar de bron. Na de lunch is er gelegenheid 
om deel te nemen aan het rozenkransgebed en de 
ziekenzegening. Uiteraard is er ook tijd om op eigen 
gelegenheid in het heiligdom rond te kijken of de 

winkeltjes te bezoeken. Aan het einde van de middag 
brengt de bus u terug naar de  opstapplek. 
Dagbedevaart: 15 mei: Prijs (inclusief warme lunch en 
koffie met vlaai) €44; (zonder lunch, koffie & vlaai) € 20 
 

Opgeven tot 15-4 bij Wim & Henny Franken tel 5318931 

 

Academie Rolduc  
 

Voor het hele programma 
met korte omschrijvingen 

van de lezingen kijk op: 

www.rolduc.nl/academie. De avonden beginnen telkens 

om 19.00 uur in het Grootseminarie Rolduc, 
Heyendallaan 82, Kerkrade. Er wordt per avond een 

bijdrage van € 5,- p.p. gevraagd. Aanmelding via 
academie.rolduc@gmail.com.  

 

Vrijdag 10 mei: Mgr. Harrie Smeets 
 

In de lezingenreeks ‘Academie Rolduc’ vertelt Mgr. 

Harrie Smeets op vrijdag 10 mei over zijn eerste 
maanden als bisschop. Hoe bevalt de overstap van de 
parochie naar het bisdom? Waar loopt hij tegenaan? 
Wat had hij wel verwacht en waar kijkt hij van op? Hoe 
ziet hij de toekomst van de Kerk in Limburg voor zich? 

Daarover vertelt de bisschop tijdens deze avond. Het 
wordt geen lezing, maar een persoonlijk getuigenis van 

zijn eerste ervaringen als pasgewijd bisschop.   
 

 

Vergeven hoeft maar één keer, haatdragend blijf je… 

Half gekend maakt zeer bemind! 
Sommigen hebben het druk, anderen hebben passie. 

 

Gebed om roepingen – april 2019 
 

Barmhartige Vader,  
 

Gij hebt mij geschapen 

naar uw beeld en gelijkenis 
en het verlangen naar U  

ligt diep in mijn hart. 
 

Ik weet dat ik beperkt  
en zwak ben, 
maar ik verlang naar leven  
dat onbegrensd is. 
Soms heb ik me afzijdig  
en op de vlakte gehouden, 

en toch gaat uw hart altijd naar mij uit 
en nodigt Gij mij uit in de diepte te gaan. 
Uw roepstem is vaak niet spectaculair als een storm, 
een aardbeving of een groot vuur, 
waarmee ik bij anderen voor de dag kan komen, 
maar als een zachte bries. 
 

Soms denk ik: dat is niet eerlijk, waarom horen anderen 
niet wat ik hoor? Maar ik weet dat Gij kijkt naar het 
hart, en niet zoals mensen elkaar zien. In het leven van 

uw Zoon Jezus geeft Gij mij hoop en moed en in zijn 
dood en verrijzenis weet ik me geroepen te delen in uw 
goddelijk leven. 
 

Geef mij liefde om met meer vertrouwen de weg te gaan 
met uw Zoon, maak mij meer gevoelig voor uw Geest. 
 

Mgr. J.W.M. Liesen, Bisschop van Breda 

http://www.rolduc.nl/academie
mailto:academie.rolduc@gmail.com
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Huwelijken 2019 
Op 23 mei  

Roel Frings & Carolina Huijnen  
(Maastrichterlaan) te Eygelshoven. 
 

Op 1 juni  

Miguel Naranjo-Garcia & Sandy Gebranschik  
(Pater Schaadstraat) te Nieuwenhagerheide. 
 

Op 22 juni  

Ivo Heinen & Kim Habets  
(Past. Huppertzstraat) te Waubach.  
 

Op 5 juli  

Paul Grouls & Sanne Erps  
(Martin Cudellstraat) te Eygelshoven. 
 

Op 19 juli 

Dennis Janssen & Tamara van Noorbeek 
(Wormdalweg) te Rimburg. 
 

 Donatiezuil Rimburg 
Daar is ie dan! In de Mariakapel te 
Rimburg staat sinds kort een digitale 
donatiezuil. Wie geen contant geld 
meer bij zich heeft en toch een kaars 
wil opsteken, kan vanaf nu met 
bankpas of creditkaard betalen. Ook als 
je de kerk binnenloopt en geraakt 
wordt door de schoonheid dan wel 
door überhaupt de mogelijkheid dat je 

deze kerk dagelijks kunt binnen lopen, dan kun je een 
donatie doen. Het bedrag wordt afgeschreven van je 
bankrekening en komt ten goede aan de parochie van 
Rimburg. Hoe het werkt? Op het scherm staat de hoogte 
van het te doneren bedrag: € 2, € 5, € 10 of € 25. Het 
enige knopje dat op het apparaat zit, is bedoeld om het 
juiste bedrag op het scherm te krijgen. Vervolgens hoef je 
alleen nog maar je bankpas ertegen te houden en de 
donatie is een feit. Het apparaat staat er op proef: op 
andere plekken waar e.e.a. beproefd is, is men blij met 
het positieve resultaat. In Rimburg is het doorlopend 
druk met wandelaars en fietsers die halt houden bij de 
kapel. We hopen dat men de zuil en de bedoelingen 
ervan gauw weet te vinden. Mocht het niet lopen, is de 
zuil gauw ook weer weg! Giften zijn fiscaal aftrekbaar. Op 
uw bankafschrift staat uw gift exact genoteerd! 
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Telweekenden 
Wezenlijk voor ons geloof is het niet, maar interessant is het wel: jaarlijks wordt ons gevraagd in maart/april enkele 

weekenden de kerkgangers te tellen. De ‘uitslag’: 
 

                   ‘11 ‘12 ‘13 ‘14 ‘15 ‘16 ‘17  2018  2019 
 

Za 18.00 u   99  56  53  28  36 105* 22 ----  30-03 23 
Zo 08.30 u  40 57 ------ ----- ----- ----- ----- ----  ---- 
Zo 10.00 u   75 59 72 66 75 58 70 04-03 121 31-03 113 
Zo 11.30 u   155 204 201 212 165 145 124 04-03 152 31-03 164 
 

Za 18.00 u   122 74 54 74*  89* 156* ----- 10-03 13 ---- 
Zo 08.30 u   39 40 ------ ----- ----- ----- ----- ----  ---- 
Zo 10.00 u   60 43 65 54 54 110 64 11-03 83 07-04 70 
Zo 11.30 u   177 302 143 198 169 274 114 11-03 89 07-04 124 
* H. Mis niet in Abdissenbosch maar in Waubach vw St. Jozefnoveen! 
 

In het Heereveld respectievelijk: 51 en 53 kerkgangers (2011), 47 en 39 in 2012, 39 en 26 in 2013, 42 en 46 in 

2014, 38 en 36 in 2015, 35 en 61 in 2016, 56 en 49 in 2017, 63 en 36 in 2018, 61 en 39 in 2019.  
 

Al met al tellen we een gemiddeld aantal wekelijkse kerkgangers van 435 (2011), 460 (2012), 326 (2013), 360 

(2014), 331 (2015), 472 (2016), 249 (2017), 278 (2018) en 297 (2019) per telweekend. Op lange termijn zien 
we een daling, natuurlijk zoals overal, doch al met al scoren we relatief aan de hoge kant. 
 

  
 

  

 

Spannend…Indrukwekkend…Dankbaar 
Een mooie reactie van een koorzanger 

 

TV Uitzending van de zondagsmis 24 maart 2019 
 

Ja, spannend, dat was het. Indrukwekkend zeker ook. 
En hieruit vloeide een dankbaar gevoel voort. Vanuit de 
Sint Jozefkerk in Waubach werden voortaan zeven 
eucharistievieringen verzorgd voor de televisie. En wat 
gebeurde er? We werden voor de tweede TV Mis 

gevraagd de eredienst te komen opluisteren. En die 
vraag werd nog wel gesteld door de vicaris van de 
muziek in ons bisdom, Ed Smeets. Een hele eer vonden 

onze koorleden en we besloten unaniem hieraan mee te 
werken. Enkele maanden gingen voorbij. En ja, toen 
werd het pas echt. Over twee weken zou de uitvoering 
zijn. Op de repetities deden we nog meer ons best dan 

anders. En vind je het gek, de dirigent werd nog 
kritischer dan voorheen. Het zou en moest een mooie 
viering worden. Dat wilden we allemaal. Na de repetities 
in ons parochiehuis, oefenden we ook nog twee keer in 
de kerk in Waubach. Maar wat een trappen! We waren 
al moe toen we boven op het oksaal aankwamen. Dit 

mocht echter de pret, om mee te zingen in ons koor,  
niet drukken. We zongen naar hartenlust en tot onze 
grote verbazing werd onze dirigent steeds lovender over 
wat we presteerden. Dat gaf een kick en vol vertrouwen 

wachtten we de grote dag, 24 maart af. Omdat de H. 
Mis pas om 10.30 uur begon, moesten de meesten van 
ons al om een uur of zes uit de veren. Om 8.00 uur 
werden we immers in de Sint Jozefkerk verwacht. Eerst 
namen we nog enkele stukken door en daarna begon de 
“proefmis”. Van A tot Z werd de hele mis minutieus 

doorgenomen samen met de TV-regisseurs. Iedereen 
deed mee, de pastoor, de misdienaars en acolieten, de 
schutterij die aanwezig was voor een viering uit 

dankbaarheid t.g.v. het feest van hun patroonheiige Sint 
Jozef, de kinderen van de kindernevendienst en de 
lectoren. Een k(l)eurig gezelschap. Hier en daar gaven 
de regisseurs op een ongedwongen manier 

aanwijzingen, zowel aan de koorleden als aan de 
pastoor. Zo werd b.v. de opstelling van ons koor een 
beetje aangepast en de jassen van de kapstokken 
moesten verwijderd worden. Alles moest en zou tot in 
de finesses geregeld zijn. Na dit debuut was er een 
korte pauze. Rond kwart over tien maakte ieder zich 
klaar voor de echte uitzending. Waar we van te voren 

Werkzaamheden Rimburg 
In het vorige blad hebben we 
aangekondigd dat er gewerkt wordt aan 

een nieuw kerkraam, geschonken door 
een anonieme gulle gever. Het betreft 
het matglasraam nabij het orgel dat nu 
van mooi en toepasselijk gebrand-
schilderd glas in lood wordt voorzien, 
met centraal een afbeelding van de 

patrones van de kerkmuziek, sint Cecilia, 

omgeven door het orgel en de zangers 
en typische Rimburgse elementen. Het 
zal wellicht nog even op zich laten 
wachten voordat e.e.a. klaar is. De muur 
rondom het raam was slecht, zowel het 
stucwerk als de verflaag. Dat is 
inmiddels aangepakt! Daarnaast is er in 

het kader van NL Doet op 16 maart veel 
en goed werk verricht op het Rimburgse 
kerkhof, waarvoor veel dank aan de 
initiatiefnemers en de vrijwilligers die 
stevig aangepakt hebben! 
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bang voor waren, bleek achteraf  allerminst nodig te zijn 
geweest: we merkten niets van de cameraopnamen. 

Weg spanning… En als koor waren we deelgenoot van 
een indrukwekkende eucharistieviering. We gingen 

helemaal op in de muziek. Wat hebben we genoten. Met 
Jaap Dekker als dirigent en solozanger en niet te 
vergeten onze eigen organist-dirigent Jo Louppen. Wat 
weet hij toch altijd weer voor elkaar te krijgen in ons 
koor! Met een blij gevoel en een gepaste trots gingen 

we naar buiten. Op onze weg kregen naar de uitgang 

van de kerk we veel enthousiaste reacties op ons 
gezang, door de kerkgangers, door de TV mensen, door 

pastoor Ed Smeets en last but not least door onze 
muzikale begeleiders Jo en Jaap. We hebben mogen 

genieten van een prachtige  keurig verzorgde viering. En 
met een tevreden gevoel gingen we aan de koffie. 
Dankbaar dat we ons steentje mochten bijdragen een 
deze bijzondere en schitterende Eucharistieviering. Tiny 
Schnackers-Delahaije, St. Gregorius Nieuwenhagerheide

   
 

Volg je dromen 

Een remedie tegen angst en teleurstelling 
 

Als je je diep ontmoedigd, teleurgesteld of moedeloos 
voelt, is dat meestal niet omdat het jou voor de 
zoveelste keer eens tegenzit op je werk, in de liefde, je 
financiën of bij de klusjes in huis. Maar vooral omdat je 
diep in jezelf het gevoel hebt: hier ben ik niet voor 

bedoeld. Diep in jezelf zitten dromen en verlangens 

verborgen die wijzen naar een ander leven. Een leven 
waarin je schittert, je volop tot je bestemming komt, je 
successen behaalt en overwinningen ziet. Je snapt het 
gewoon niet: deze spanning die je voelt tussen jouw 
diepste verlangens en de praktijk van je leven. Hoe kan 
dit nu? De afstand tussen jouw werkelijkheid en de 

dromen van je hart lijken zo groot dat je geen 
mogelijkheíd ziet om deze te overbruggen. Je zou voor 
minder moedeloos worden. In de Bijbel lezen we over 
Jozef, een man die in een situatie verkeerde waarin zijn 
dromen totaal vergruizeld leken en de realiteit van zijn 
bestaan, eerst als slaaf en later als gevangene, hem 
totaal geen enkel greintje hoop bood. Toch gaf hij niet 

op en uiteindelijk werkten alle omstandigheden mee aan 

een glorierijke bestemming… 
WAT NIET WERKT 

Het is verleidelijk om aan de teleurstelling toe te geven 
en je hoop en verlangens aan te passen aan de 
werkelijkheid. Dan ben je uit de spanning en hoef je niet 
meer te strijden. Maar het prijskaartje van 'loser' te zijn 
en je dromen op te geven is wel erg hoog. Je gaat als 
adelaar tussen de kippen leven. Zo worden er ook heel 
wat talenten en mogelijkheden van jou begraven: de 

baan waar je niet naar gesolliciteerd hebt, de opleiding 
waar je maar niet aan begon, het meisje dat je niet 
durfde te vragen en het gedicht dat je niet hebt 
geschreven. Je ontloopt elk risico en aanvaardt je huidig 
leven als het hoogst haalbare. Een andere manier die 

niet werkt, is lijdzaam afwachten. Je koestert je 

dromen, maar tegelijk denk je dat ze niet voor nu zijn. 
Eigenlijk maak je op die manier van je dromen 
luchtkastelen. Je geniet van de zachtheid van je 
verlangen, maar je neemt geen risico om ze op de 
werkelijkheid los te laten. Het is een heel verleidelijke 
manier om zo met je dromen om te gaan, vooral als 
mensen in jouw omgeving niet in jouw dromen geloven 

en je erom zouden uitlachen, vernederen of je op z'n 
minst er sterk in zouden ontmoedigen. 
 

HET NUT VAN DROMEN 
Ieder mens wordt geboren met een bedoeling, voor een 
plan, een bestemming. Zoals Adam en Eva op deze 

aarde werden gezet met de bedoeling deze wereld goed 
te beheren en in cultuur te brengen, wordt ieder mens 
geboren met een unieke opdracht. Daarin zijn we uniek, 
onvervangbaar en beelddrager van onze Schepper. Dat 
maakt dat elk mensenleven waardevol is en van 
onschatbare waarde is, welke beperkingen je misschien 

ook met je meedraagt. Dromen zijn de door God 
ingeplante zaadjes die wijzen naar je bestemming. Zoals 

Jozef twee prachtige dromen kreeg die hem hielpen om 
naar de toekomst te kijken en de betekenis van zijn 
leven te vatten, hebben wij ook verlangens 
meegekregen die onze Schepper voor ons als richtlijn 
bedoeld heeft, maar ook om hoopvol naar toe te leven. 
 

OP ZOEK NAAR JE TALENTEN 
Een tweede reden waarom we dromen krijgen is opdat 
we op zoek zouden gaan naar de talenten en gaven die 
we nodig hebben om onze levenstaak te realiseren. Veel 
mensen zijn zich niet bewust van hun talenten en 
mogelijkheden, gewoon omdat ze geen levensdoel zien. 

Ze hebben geen missie om voor te leven. Sommigen 
reizen de wereld rond zonder zich bewust te zijn naar 

waar ze precies naar op zoek zijn en komen weer 
onbevredigd terug. Anderen gaan van de ene baan, naar 
de andere, de ene opleiding na de andere, de ene relatie 
na de andere... Het bewust worden van je levensdoel, 

ook al zie je de contouren ervan nog niet helder voor 
ogen, maakt dat je je bewust wordt van je talenten en 
gaat kijken naar wat je in huis hebt. Vervolgens zal het 
bewust worden van je talenten je sterker maken en een 
verlangen wekken er iets mee te doen. Wat jou 
vervolgens weer dichter bij je dromen zal brengen. 
Talenten en dromen zullen elkaar zo versterken. 
 

ONZE DROMEN WORDEN GETEST 
Er is nog een reden waarom wij dromen meekrijgen. 
Onze dromen worden getest. We krijgen een (soms 

onverwachte) training die ons geschikt maakt voor onze 
dromen. Toen Jozef dromen kreeg, had hij niet verwacht 
dat er een diep dal van dertien jaar slavenarbeid en 

gevangenisleven voor hem lag. Toen David tot koning 
gezalfd werd wist hij niet dat hij jarenlang op de vlucht 
zou moeten leven omdat Saul hem achtervolgde. De 
training en levenslessen die we in deze fase krijgen 
moeten ons geschikt maken opdat we bekwaam, wijs en 
standvastig de dromen in ons leven zouden vervullen. 

Sterke dromen vragen om een sterk karakter. Tegelijk 
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helpen onze dromen om het in deze fase vol te houden. 
De opdracht en het verlangen dat in je leeft, maakt dat 

je het volhoudt ondanks dat je dan wel eens denkt: ik 
wil er mee stoppen. Jeremia zegt als hij al zijn 

problemen ziet: ‘Als ik denk: ik wil niet meer spreken in 
Zijn naam, dan laait er in mij een vuur op, dan brandt 
het in mijn gebeente. Ik doe moeite om het in bedwang 
te houden, maar ik kan het niet'. De droom is zo sterk 
dat je je telkens opnieuw daarop richt en over het lijden 

heen ziet naar wat er voor je ligt. 
ORDE 

Een vierde reden waarom wij dromen krijgen is dat het 

ons structuur geeft. Wanneer je van de middelbare 
school komt zijn er talloze opleidingen en beroepskeuzes 
mogelijk. En is er soms heel wat advies en begeleiding 
nodig om de juiste keuzes te maken, we zien ook dat 
mensen later in hun leven nieuwe keuzes moeten 
maken omdat ze niet eerder gezien hebben wat er 

werkelijk voor hen mogelijk was. Maar eigenlijk geldt dit 

op heel veel terreinen: de mogelijkheden zijn bijna 
grenzeloos en velen worden moe van het vele kiezen en 
krijgen er burn-out verschijnselen van. Onze dromen 
geven ons echter structuur, zij helpen ons om keuzes te 
maken en prioriteiten te stellen. Veel mensen klagen dat 
ze het te druk hebben en hun zogezegde 'to do' lijstjes 

niet krijgen afgewerkt. Het ene probleem is nog niet 
opgelost of het volgende ligt al op je bureau en soms 
ben je op je werk zo bezig met alle mogelijke vragen en 
problemen van anderen op te lossen dat je aan je eigen 
werk niet toekomt. Dromen helpen je om je weer te 
oriënteren op waar je voor leeft en wat je wilt bereiken 
en hoe je afstand kunt nemen van alle mogelijke 

prikkels en appéls die op je afkomen. Weten waarom je 
leeft helpt je om tijdig nee te zeggen tegen alles wat 
niet met jouw bestemming te maken heeft. 
 

TEGEN DE VERLEIDING 
Een van de opmerkelijkste dingen in het verhaal van 
Jozef is dat hij de avances van de vrouw van Potifar kon 

weerstaan. En dat was waarschijnlijk niet omdat ze lelijk 
was, maar omdat hij een droom had. Als ons leven 
grauw, leeg en mistroostig lijkt is het bijna onmogelijk 
om aan welke verleiding dan ook weerstand te bieden. 
Maar als je enthousiasme voelt en je weet er ligt iets 
grootst op mij te wachten, kun je kiezen en zeggen: 

'sorry maar nu even niet, ik ben bedoeld voor iets 

mooiers'. Verleidingen komen vaak in je leven op het 
moment dat je even niet met je missie bezig bent en je 
doel niet duidelijk voor ogen hebt. Leven met je droom 
voor ogen is de beste bescherming tegen verleiding… 
 

JE DROMEN EN DE ANDEREN 
Je dromen worden zelden door anderen begrepen of 
gezien. Jezus moest al op zijn twaalfde jaar zijn ouders 
duidelijk maken dat zijn bestemming niet in de lijn lag 
van hun verwachtingen. De reden dat anderen je droom 
niet begrijpen of je zelfs vaak van je droom willen 
afhouden is dat zij een andere rol voor jou in gedachten 
hebben. Zo zijn er ouders die een bepaalde opleiding of 

beroepskeuze voor hun kinderen in gedachten hadden, 

soms zelfs een partnerkeuze of plaats om te wonen. 
Jouw droom kan ook een bedreiging zijn omdat ze 
tegengesteld is aan de ambitie van anderen. Dit kan 
rivaliteit, afgunst en vijandigheid oproepen. Durf je dit 
aan en wil je trouw blijven aan wat God in jou gelegd 

heeft? Dromen dwingen je om authentiek te zijn en de 
behoefte aan bevestiging door anderen los te laten.  
 

DE DROOM VAN JEZUS 
Jezus heeft bij twaalf mannen een droom wakker 
gemaakt. Eenvoudige mensen tegen wie Hij zei dat ze 

meer waard waren, meer konden dan wat ze nu deden 
en dat er een koninkrijk voor hen klaarlag. Dromen die 

ervoor zorgden dat ze alles opgaven en Hem gingen 
volgen. En ondanks dat ze er niet veel van begrepen, 

niet van de inhoud van zijn prediking en niet van de 
gebeurtenissen die er plaatsvonden, was de droom bij 
hen wakker geworden. Als Jezus ze voorstelt om Hem 
los te laten en terug te keren naar hun vroegere leven, 
waren ze stellig in hun beslissing: Nee, we blijven bij U, 

want Uw woorden hebben kracht! De garantie dat als je 
het koninkrijk van God zoekt, alle andere dingen vanzelf 
op hun plaats  komen, hadden ze ervaren. Ze konden 
dit niet meer uit hun geheugen uitwissen: wonderen, 
genezingen, voorzieningen, tekenen en heel veel liefde. 
 

JOUW DROOM? 
Hoe is dit bij jou? De start van jouw christenleven begon 
met een droom. Er werd een sterk verlangen in je 

wakker gemaakt en je kreeg zicht op een hoopvolle 
toekomst voor jezelf. Misschien ben je onmiddellijk in 
actie gegaan om deze droom waar te maken. Wat er 
toen gebeurde had je echter niet verwacht. Je droom 

werd getest en op alle mogelijke manieren werd je 
teleurgesteld. Teleurgesteld in anderen die maar niet 
begrepen waar jij naar verlangde, maar ook 
teleurgesteld in jezelf. Je zag jezelf fouten maken, voor 
verleidingen bezwijken, op dwaalsporen gaan en je 
jezelf steeds meer verwijderen van je droom. 
Schuldgevoelens belemmeren je vervolgens om weer 

hoopvol te dromen. Integendeel, je begint je te 
schamen voor alles waar jij naar verlangde. Door dit 
alles ontmoedigd heb je je droom op een laag pitje 

gesteld. God nodigt je uit om weer wakker te worden. 
'Ontwaak uit uw slaap, sta op uit de dood en Christus 
zal over u stralen'. Keer terug naar waar je droom voor 

het eerst wakker werd en in jouw leven hoop begon te 
gloren. God heeft jou nog niet opgegeven. Wat Hij 
begint, voltooit Hij ook. Er is geen enkele reden om je 
roeping op te geven en je dromen niet na te jagen. Je 
dromen waren immers niet die van jou, maar het waren 
Zijn verlangens die Hij in jou gelegd heeft. Oké, je hebt 
fouten gemaakt, maar als wijze trainer heeft God ze 

ingecalculeerd en geen mislukking van jou kan Hem 
tegenhouden om jouw leven tot zijn doel te laten 
komen. 

ZIJN ER OOK VERKEERDE DROMEN? 
We zien toch ook dat veel mensen verkeerde doelen 
nastreven, die egoïstisch zijn en anderen benadelen? 
Dat klopt, maar dat heeft minder met de droom maar 
met de motivatie te maken. Toen Jozef zijn dromen 
kreeg waren die niet voor hem zelf maar voor anderen 
bedoeld. En misschien was dit wel het belangrijkste dat  

hij moest leren. God wil dat je schittert en invloed hebt 
op anderen, dat jouw leven voor anderen tot voorbeeld 
dient. Je mag zelfs macht en leiderschap verwachten, 
maar wel opdat anderen erdoor gered zouden worden, 
er wel bij zouden varen en genezing zouden vinden. 
Natuurlijk kunnen dromen je ook wat trots maken en je 
op een ongepaste manier jezelf belangrijk doen vinden. 

Maar daar dient juist het trainingsprogramma voor dat 

je doorloopt. Nederigheid, oog krijgen voor de noden 
van anderen zijn niet automatisch bij de droom in 
begrepen. Maar God geeft zijn dromen ook niet aan 
perfecte mensen. Integendeel, Hij vertrouwt ze toe aan 
mensen die er nog niet geschikt voor zijn, er misbruik 

van kunnen maken en fouten zullen maken op hun 
levensweg. Maar dat is Gods idee van genade. Zodat de 
vervulling van jouw dromen er niet dankzij jouw 
inspanningen zou komen maar vanwege Zijn geduld en 
liefde.          Gerrit Houtman in Bethesda Magazine nr. 1 2019 
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H. Sacrament van het Vormsel 2019 
 

We verheugen ons op de vieringen van het H. Vormsel. 

Veel jongens en meisjes uit groep 8 zetten een grote 

stap in het leven: de overgang naar de middelbare 
school, op de leeftijd van de jonge volwassenheid. De 
kerk sluit hierbij aan door het vieren van het Sacrament 
van het Vormsel: met de doopkaars in hun hand, zich 

bewust van de aanwezigheid van 

Jezus in hun leven, spreken de 
vormelingen zelf hun geloof uit en 
worden ze gezalfd met de kracht van 
de Heilige Geest. Het Vormsel is 
daarmee het derde Sacrament van 
christelijke initiatie en tevens het 

Sacrament van christelijke volwassenheid. Een bijzonder 

gebeuren! We houden jaarlijks twee vormselvieringen: 

een in Abdissenbosch (BS De Wegwijzer) en een in 
Waubach (BS An d’r Put en BS De Speurneus): 
 

Abdissenbosch:  vrijdag 17 mei 19.00 uur 
Waubach:   vrijdag 24 mei 19.00 uur 
 

Het vormsel wordt dit jaar namens de bisschop door 
t.z.t oud-pastoor en vicaris E. Smeets toegediend. 
Gospelkoor Gioia verzorgt de zang. Welkom! 
 

An d’r Put (13) 
Vince Bohlen, Joep Direcks, Willemijn Gielkens, Alisha 
de Jong, Samara Jurgens, Shanea Koster, Destiny 
Maassen, Tim Mennis, Fenne Quaden, Leon Rohan, Jada 
Rozenblad, Allyssia Schiffelers, Indy Vromen. 
 

De Speurneus (13) 
Dido Bak, Chelisa Brink, Gwyn Demas, Levi Hoogeveen, 

Whitney Lahaye, Demi Michorius, Niah Pluymaekers, 
Desley Ritterbeks, Dawyna Sobol, Kyano Verhiel, Julian 
van Voorst, Martijn van der Vorst, Thom Walravens. 
 

De Wegwijzer (16) 
Alisha Alberts, Sophia Bouwers, Tjelco Braam, Nathalie 
Goessen, Amber Hagen, Kirsi Hanssen, Senna van 
Kimmenade, Fin Kleijnen, Shania van Os, Jesse Peters, 
Aisa & Lois Ploum, Esmee Remmerde, Caro Schouteten, 

Dannique Silvertand, Emma Storms. 
 

Adem in mij, Heilige Geest, opdat ik denk wat heilig is. 

Stuw mij, Heilige Geest, opdat ik doe wat heilig is. 

Verlok mij, Heilige Geest, opdat ik bemin wat heilig is. 

Sterk mij, Heilige Geest, opdat ik bescherm wat heilig is. 

Bescherm mij, Heilige Geest, opdat ik het heilige nooit verlies. 
Toegeschreven aan de heilige Augustinus   
 

Woordje van onze stagiair 
 

We zitten nu aan het eind van de veertigdagentijd. Nog 

een paar dagen te gaan. We moeten ons hart leeg 
maken en verlangen naar Jezus. Wij moeten onze 
zonden accepteren. Voor de zonden van de mensen 

heeft  Jezus zijn eigen leven gegeven, gestorven voor 
onze zonden. Door Zijn dood en verrijzenis hebben wij 

nieuw leven gekregen. De veertigdagentijd geldt als een 
vorm van boetedoening. In ons dagelijks leven, maken 

we fouten in de ogen van God. De boetedoening is een 
manier om weer dichter bij God te komen. Wij denken 
na over onze zonden en vragen God om vergeving. Door 
boetedoening vragen wij vergeving van onze zonden. 
Om nieuw leven te ontvangen van God moeten wij 

vasten en aalmoezen aanbieden. We denken daarbij aan 
het leven en sterven van Jezus. Hij stierf voor ons, Hij 
heeft zijn eigen leven gegeven voor ons.  
Meestal schept vasten ruimte voor ons verlangen naar 
het grote feest. Deze veertigdagentijd is een 
voorbereiding op het grote feest van Pasen. Wij 
bereiden ons voor om het Paaslicht van Jezus in ons 

hart te ontvangen, Jezus is het licht van de wereld.  
Door het sacrament van het doopsel ontvangen 

dopelingen het licht van Jezus. Hierdoor krijgen de 
dopelingen nieuw leven. Wij mogen ook ieder jaar weer 
het Paaslicht in ons hart ontvangen. Ons hart moet dan 
puur zijn, door boete te doen ontvangen wij het 

Paaslicht van onze Jezus in ons hart. Pasen is het 
belangrijkste feest in ons christelijke leven. Pasen is 
herdenken dat Jezus verrezen is uit de dood. Hij is niet 
alleen verrezen uit de dood, maar Hij geeft ons nieuw 
leven. Door zijn verrijzenis geloven wij dat ook wij na de 
dood verrijzen. Wij hebben ook hoop te mogen delen 
met Jezus in zijn verrijzenis. Zalig Pasen! Arockia Austin 

 

Uitnodiging  

installatie 

Deken Smeets 

Venray 
 

Op zondag 28 april 2019 wordt  
de hoogeerwaarde heer Ed Smeets  

door Mgr. R.H.M. Maessen geïnstalleerd als deken van 
het dekenaat Venray, als pastoor van de parochies Sint 

Petrus' Banden en Christus Koning, Onze Lieve Vrouw 
van Zeven Smarten en Franciscus van Assisi in Venray 
en als rector van het rectoraat Sint Jozef in Smakt. Deze 
installatie vindt op die dag plaats in de Sint Petrus' 
Bandenkerk in Venray tijdens een plechtige viering van 

de Eucharistie om 14.00 uur, voorafgegaan door de 
overdracht van sleutel  en herdersschop bij de 
hoofdingang van deze kerk. Na de Mis is er gelegenheid 
om de nieuwe deken te feliciteren in Anno '54, 
Raadhuisstraat 6 in Venray. U kunt parkeren bij het 
gemeentehuis. Parochies en dekenaat te Venray nodigen 

u van harte uit bij deze feestelijkheden aanwezig te zijn. 
 

Liturgische diensten Ubach over Worms 
Op maandag en vrijdag is er om 17:45 uur gelegenheid samen de vespers te zingen. Aansluitend wordt het 
Allerheiligste uitgesteld ter aanbidding en om 18.30 uur de rozenkrans gebeden. Biechtgelegenheid is er op afspraak 

met de pastoor en tijdens de aanbidding. 

Vrijdag 12 apr  

Waubach 19.00 uur 
oud. Logister-Windmuller, dochter Mia (st); Lieske de Gussem ; Carl Vaessen (st);oud    
Plum-Heinen, dochter Mia (st); uit dankbaarheid vw. een 40 jarig huwelijksjubileum; 

Zaterdag 13 apr  H. MARTINUS I, PAUS EN MARTELAAR 

Abdissenbosch 18.00 uur 
Volkszang jrdst. oud. Alfred en Lenie Pauly-Haan (st); Zef en Mia Vaessen-Kusters 
(st); Wiel Vaessen (st); jrdst. Lei en Mia Velraeds-Dohmen en overl. fam. (st); Leo 

Moulen; ter ere van de H. Bernadette (st);  
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Zondag 
14 apr 

 

PALM-OF PASSIEZONDAG – Jaar C                                  Deurcollecte Vastenactie! 
Jes. 50 De lijdende dienaar van de Heer verzet zich niet als hij geslagen wordt 

Luc. 22 De rechtvaardige bij uitstek neemt aller zonden op zich… 

Rimburg 10.00 uur Gregoriaans Piet Schunken en oud. Schunken-Bures (st);  

Waubach 11.30 uur 

Volkszang Sjaak Dejalle en dochter Ria Römkens-Dejalle; overl. oud. Chris en Marga 
Kölgens-Quaedvlieg (st); jrdst. oud. Pierre en Fien Dassen-Geenen (st); jrdst. Mientje 
Spiertz-Kleijnen, Hein Spiertz (st); oud. Arthur en Annie Goossens-Pelzer; Frans 

Smeets; oud. Mien en Fien Goossens-Putmans en zoon Huub en uit dankbaarheid;  

Maandag 15 apr  

Waubach 19.00 uur Sjef en Tinie Haan-Lutgens, wed. oud.; Martin en Maria Dortants-Jungen, Mia en Zef;  

Dinsdag 16 apr Heereveld 10.30 uur H. Mis 

Woensdag 17 apr 19.00 uur Chrismamis te Roermond 

Donderdag 18 apr WITTE DONDERDAG - INSTELLING H. EUCHARISTIE & PRIESTERSCHAP 

Waubach  19.00 uur Gregoriaans Twan en Trees Rinkens-Simons en oud. Simons-Erens (st);  

Vrijdag 19 apr GOEDE VRIJDAG - LIJDEN EN STERVEN VAN JEZUS – VASTENDAG 

Rimburg 14.00 uur Kruisentocht (voettocht) langs veld- en wegkruisen (vertrek Lindegracht Rimburg) 

W’bach/R’burg/H 15.00 uur Kruisweg 

Waubach 19.00 uur Gregoriaans Passieverhaal, Kruishulde en Communie; aansluitend biechtgelegenheid 

Waubach 20.00 uur Biechtviering met o.a. de jeugd- en jongerengroepen 

Zaterdag 20 apr  PAASZATERDAG – STILLE ZATERDAG – PAASWAKE 

Waubach 19.00 uur 
GK Don Bosco zesw. Jo Haan; Sjeng Dassen; Mathieu en Lucia Nievelstein-Peters en 
dochter Maria (st); jrdst. Sjef Specker; Jacques en Elisabeth Verstappen-Vreuls (st); 
oud. Eijgelshoven-Korfage (trouwdag) (st); oud. Herman en Tity Schoormans-Heunen 

Zondag 
21 apr 

 

HOOGFEEST VAN PASEN–VERRIJZENIS VAN DE HEER 
Hnd. 10 Gezalfd met Geest en kracht, God deed Hem opstaan uit de dood 
Joh. 20 De ontdekking van het lege graf en de ontmoeting met de Levende 

Rimburg 10.00 uur 
ZV Eendracht Hub en Tiny Ubben-Slaman, Hans Snijders en fam.;  Johann Heuschen 
en Helena Heuschen-Belillas(st);oud. Huntjens-Mohr en Lenie; Jan VanderBroeck verj; 

Pierre Simons en oud. Douven-Wetzels; Maria Janssen-Douven en Fransje Janssen; 

Abdissenbosch 11.30 uur 
Koor Gioia André Quaedvlieg verj, dochter Els (st); oud. Speck-Herbergs, Trautje en 
Nelly Speck; Ger en Greetje Wijshijer-van Ommen, Maria Wauben-Impelmans; oud. 
Jongen-Janssen; fam. Hanssen-Hubben en fam. Pelsers-Cornelissen; Loe van Duuren;  

Maandag 22 apr TWEEDE PAASDAG                                                         Geen H. Mis om 11.30 uur! 

Heereveld 10.30 uur H. Mis   Trombone-kwartet   

Zondag 
28 apr 

 

BELOKEN PASEN-ZONDAG VAN DE GODDELIJKE BARMHARTIGHEID – jaar C 
Hnd. 5 Alle gelovigen waren eensgezind 
Joh. 20 De verrezen Heer bij de zijnen. Met Thomas zeggen we: ‘Mijn Heer en God!’ 

Rimburg 10.00 uur Volkszang 

Waubach 11.30 uur 
Volkszang 1ste jrdst. Mon Valent; Jan Evertsen (st); Manfred Martens; oud. Martin en 
Maria Dortants-Jungen, dochter Mia en schoonzoon Zef; 

Waubach 14.30 uur H. Doopsel Jesslynn Kockelkoren, Rector Fischerstraat 

Abdissenbosch 15.30 uur H. Doopsel Aaron Swagers, Europaweg-Noord 

Dinsdag 30 apr H. PIUS V, PAUS  Heereveld 10.30 uur H. Mis 

Zondag 
05 mei 

 

DERDE ZONDAG VAN PASEN – jaar C 
Hnd. 5 Petrus en de zijnen weten zich gesteund en gesterkt door de kracht van God 
Joh. 21 Jezus verschijnt aan de leerlingen bij het meer van Tiberias 

Rimburg 10.00 uur Gregoriaans jrdst. oud. Nol en Annie Verreck-Gielgens; 

Waubach 11.30 uur 

Gregoriaans Sjef en Tinie Haan-Lutgens, wed. oud. (st); Sjef Speck; oud. Iep en Els 
Janssen-Herberigs, dochter Netty; jrdst.Pierre Vossen, Bertie Vossen-Maessen; jrdst.  
Anton en Catharina Gielen-Dautzenberg (st); Sjeng en Maria Thonon-de Kock; Martin 
en Maria Dortants-Jungen, dochter Mia, schoonzoon Zef; Zef en Mia Vaessen-Kusters 
(st); Wiel Vaessen (st); Leo Moulen; Sjaak Dejalle, dochter Ria Römkens-Dejalle; oud. 
Adams-Schuncken (st); jrdst. Gertrud Jansen-Krämer (st); Jo Quaedvlieg verj;   

Waubach 14.30 uur H. Doopsel Vinn Dejong, Pastoor Scheepersstraat 

Abdissenbosch 15.30 uur H. Doopsel Yanah Brokke, Abdissenlaan 

Dinsdag 07 mei Heereveld 10.30 uur H. Mis 

Zondag  12 mei VIERDE ZONDAG VAN PASEN – jaar C 

Rimburg 10.00 uur Gregoriaans zeswkdst. Annie Rutten-Kaczmarek; Joseph Kallen (st);  

Waubach 11.30 uur 

Canto Rinato zeswdst. Wil Nillesen; Sjaak Dejalle,dochter Ria Römkens-Dejalle; oud. 
Ger en Greetje Wijshijer-van Ommen, Maria Wauben-Impelmans; jrdst. oud. Bernard 
en Helena Abel-Janssen, zoon Bern (st); jrdst. Mien Hol-Quadvlieg (st); oud.Martin en 
Maria Dortants-Jungen, dochter Mia, schoonzoon Zef (st);oud. Adams-Schuncken (st); 
oud. Plum-Heinen, dochter Mia; oud. Ed en Barbara Jantowski-Pauli; Loe van Duuren;        
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                       Eerste heilige communie 2019 – Zondag 16 juni Waubach 
 

                                     Op Drievuldigheidszondag zullen deze (25) kinderen (om 09.15 uur) hun Eerste Heilige Communie ontvangen: 
 

                                       Jesse Bemelmans, Luc Creusen, Ginzy Crombach, Junaison Daal, Cyriel Debets, Daan Direcks,  

                                             Quinten van Ewijk, Sebastian Franssen, Floris Gielkens, Lars & Leon Gilissen, Jens Herinx,  

                                            Finn Hermans, Jayden Janssen, Sanne Kil, Bente Koppelmans, Chris van Laere, Mylan Martens,  

                                          Emeli Oroszi, Quinty Pauli, Koen Reumkens, Fenne Sahner, Siem Wassen, Jayliën Wetzels, Roel Wintjens. 
 

  

 
 

                                                                            
 

Het volgend Kirkebledje  verschijnt op 10 mei en wel voor de periode tot 7 juni. 

Misintenties s.v.p. inleveren tot uiterlijk woensdag 1 mei liefst middels een briefje  

in de brievenbus van de pastorie (Kerkberg 7) of achter in de kerk van Rimburg. 

 Op onze site rk-ubachoverworms.nl  
of: 

http://www.rk-ubachoverworms.nl/

