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“Meneer pastoor, het was een mooie mis. De Missen zijn hier altijd mooi verzorgd.”
Dat horen we gelukkig met regelmaat. En zo’n compliment doet goed, zeker bij wat
vanaf de zijlijn niet zelden de kerk verweten wordt, al dan niet terecht.
Als parochies in Ubach over Worms doen we het niet gek: Waubach en Rimburg
kennen een relatief zeer goed kerkbezoek. De andere twee niet, maar vier kerken
voor een dergelijk gebied is ook flink aan de ruime kant. Voor de jeugd wordt veel
georganiseerd, zowel binnen school als met allerhande activiteiten rondom de kerk.
Een diaconiegroep bezoekt een lange lijst van parochianen die thuis zitten en elke
lustrumverjaardag vanaf 60 jaar wordt niet vergeten doordat men een kaarsje
ontvangt van een van de vrijwilligers van de parochie. Per jaar gaat dat om dik
duizend bezoekjes. Het kan natuurlijk altijd beter, maar we zijn (en dat proberen we
ook) als kerk flink present in onze dorpen!
Zouden alle mensen die hoe dan ook met de kerk in aanraking komen, zoals
hierboven geschetst of anderszins, zich ook wel eens realiseren dat dat allemaal niet
vanzelf gaat? Pastoor werkt hard, en met hem vele vrijwilligers en medewerkers. De
parochies mogen zich prijzen met veel toegewijde krachten. Maar ook met alles wat
er aan vrijwilligerswerk onbezoldigd gebeurt hangt er natuurlijk toch een gigantisch
kostenplaatje aan. Onderhoud van gebouwen, stookkosten, personeelslasten,
bloemen en versiering, materiaal voor alle vrijwilligersgroepen en gewone
bestuurskosten vormen samen een stevige begroting die het kerkbestuur elk jaar
gedekt moet zien te krijgen. Jawel, er zijn nog steeds mensen die menen dat de
paus in het Vaticaan alles betaalt – ‘Want die heeft toch geld zat!’ tja, die mensen
zijn er nog steeds – maar wie nuchter nadenkt zal beseffen dat een
parochiegemeenschap zelf voor alle kosten moet opdraaien, her en der met wat
subsidie geholpen voor de monumentale gebouwen…
Gelukkig zijn er parochianen die de kerk een warm hart toedragen en jaarlijks een
vast bedrag als kerkbijdrage overmaken. Dank aan hen! Maar wie dat niet doet:
denk eens na wat de kerk u waard is? Ook als u er niet of nauwelijks komt: als er
geen klokken meer luiden, geen uurwerk meer draait en straks geen torens meer
staan, dan gaat toch iets heel kostbaars verloren…!
Hiernaast vindt u alle bankrekeningnummers van de vier parochies. Dank u voor uw
welwillendheid en uw daadwerkelijk meedragen van onze kerken en parochies!
Pastoor & kerkbestuur

www.rk-ubachoverworms.nl

Adverteren in dit blad?
Oplage: 6.000 huis aan huis

10 februari 10.30 uur eerste TV Mis vanuit Waubach

Havikweg 3 Landgraaf
531.22.73
info@hamerslandgraaf.nl
www.hamerslandgraaf.nl

Zoals aangekondigd zal 10 februari voor de eerste keer de landelijke TV Mis vanuit
de Sint Jozefkerk in Waubach uitgezonden worden. Er is op die zondag één Mis en
wel om 10.30 uur. Mensen uit Rimburg en het Heereveld kunnen zich op voorhand
graag melden op de pastorie als ze graag naar de Mis willen komen maar zelf geen
vervoer hebben. Als kerkganger merkt u zo goed als niets van de TV registratie, al
verzoeken we u natuurlijk om juist dan bijtijds aanwezig te zijn. Welkom! Op 10
februari zal het een Mis zijn die met name met gregoriaans gezang omgeven wordt.

Parochie - agenda
20-01
21-01
01-02
02-02
04-02
08-02
10-02
11-02
15-02
17-02
18-02
19-02
01-03
04-03

Koffie ‘Nao de Mes’ Waubach
Vergadering kerkbestuur
Geen avondmis Waubach!
Geen avondmis Abdissenbosch!
Geen avondmis Waubach!
Geen avondmis Waubach!
TV Mis Waubach 10.30 uur
Eerste bijeenkomst bruidsparen 2019
Geen avondmis Waubach!
Koffie ‘Nao de Mes’ Waubach
Geen avondmis Waubach!
Geloofsontmoetingsavond 20.15 u
Aanbidding Waubach 15 uur
Geen avondmis Waubach!
Aswoensdag 2019
H. Mis Heereveld 10.30 uur
H. Mis Rimburg 17.30 uur
H. Mis Waubach 19.00 uur

Kruisweg
Op vrijdagen in de vastentijd wordt om 15 u
de Kruisweg gebeden te Waubach
Sint Jozefnoveen 2019
H. Missen op maandag 11 maart,
dinsdag 12 maart, donderdag 14 maart,
zaterdag 16 maart, zondag 17 maart,
maandag 18 maart & dinsdag 19 maart
12-03
17-03
24-03
29-03
05-04
06-04
08-04
09-04
14-04
17-04
18-04
19-04
20-04
21-04
22-04
26-04
27-04

Geloofsontmoetingsavond 20.15 u
Koffie ‘Nao de Mes’ Waubach
TV Mis Waubach 10.30 uur
Geen avondmis Waubach!
Geen avondmis Waubach!
Geen avondmis Abdissenbosch!
Geen avondmis Waubach!
Geloofsontmoetingsavond 20.15 u
Palmzondag
Chrismamis Roermond 19 u
Witte Donderdag 19 u
Goede Vrijdag 19 u
Paaswake 19 uur
Pasen, als op zondag
2e Paasdag 10 u H’veld 11.30 u W’bach
Geen avondmis Waubach!
Geen avondmis Abdissenbosch!

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

Onderscheiding

Tijdens de Nieuwjaarsreceptie van onze parochies
verraste burgemeester
Vlecken onze scheidend
penningmeester Wiel
Moonen met een koninklijke
onderscheiding voor zijn
werk en inzet voor parochie,
Jong Nederland en Park Ter
Waerden. Proficiat, Wiel,
en dank je wel!
Later die middag werd
Martin Plum onderscheiden
door de Geete met de Order
van Verdienste voor zijn
inzet voor het
verenigingsleven in de Groenstraat, waartoe ook de Kapelcommissie
behoort waar Martin al jaren lid van is. Proficiat en dank je wel!

Gevonden
In Rimburg hebben we rond de kerstdagen twee bankpasjes gevonden,
los van elkaar: de ene van de ING-Bank, de andere van ABN-AMRO. Op
de parkeerplaats naast de kerk is een gouden kettinkje gevonden. De
eerlijke verliezer melde zich op de pastorie!
De Driekoningenhuiszegens 2019
zijn nog te verkrijgen op de
pastorie (di. t/m vr. van 10 tot
12 uur). We vragen er een euro
voor, opbrengst voor het
jeugdwerk van onze
parochies!

Op Driekoningen werden veel van de dopelingenkruisjes opgehaald uit
2017. Wie het kruisje alsnog wil ophalen kan dat doen op de pastorie
(dinsdag tot en met vrijdag van 10 tot 12 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
Nieuw emailadres parochiekantoor:

info@rk-ubachoverworms.nl

TV Missen 2019

Zondagsmis 11.30 u op KerkTV
Het is via internet mogelijk de zondagsmis vanuit
rechtstreeks thuis te volgen. Op onze site vindt u
bij de uitzending terecht komt. Ook terugkijken
Behalve via onze parochiesite vindt u de uitzending

de kerk in Waubach
een link waardoor u
nadien is mogelijk.
ook op:

Nb Mis om 10.30 uur te Waubach!
Op deze zondagen géén H. Mis in Rimbug!
10 februari - Gregoriaans o.l.v. Jo Louppen
24 maart - GK St. Gregorius
Nieuwenhagerheide
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

Ziekenhuisbezoek
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.
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Doopzondagen in onze kerken
Doopzondag:

10 maart, 17 maart, 24 maart, 31 maart,
7 april, Paaswake en met Pasen tijdens de
Missen (20 & 21 april)
Bijeenkomst: dinsdag 26 februari
Doopzondag:

28 april, 5 mei, 19 mei, 9 juni, 16 juni,
14 juli, 21 juli, 4 augustus, 11 augustus,
18 augustus
Bijeenkomst: donderdag 11 april
U bent welkom op bovenstaande data. Ouders worden op de
voorafgaande bijeenkomst verwacht. In principe worden
telkens twee kinderen in één viering gedoopt. Aanmelding via
pastorie ( 5312378 10-12 u.).

Gedoopt
06-12:
13-01:
13-01:
13-01:
13-01:

Raf Lutgens, Kapelweien
Sharlena Deswijzen, de Tichel
Nina van der Vorst, Onderste Scheydt
Fenne Sahner, Martin Cudellstraat
Eva van den Dikkenberg, Selfkant

God, Gij zijt de Schepper van al wat goed en mooi is. Gij
hebt de mens geschapen naar uw beeld. Wij danken u
om dit kind. Geef het een goede gezondheid naar geest
en lichaam. Laat het voor ons in voorspoed en bij
tegenslag het zegel zijn van onze onverbreekbare trouw.
Geef ons de moed en de kracht om ons aan zijn
opvoeding te wijden en verleen alle ouders ditzelfde
geluk. Voor ons kind bidden wij dat zijn verstand mag
bijdragen tot het ontsluieren van de waarheid, en zijn
handen mogen helpen om vrede te brengen onder de
mensen. Dat zijn ogen zich nooit sluiten voor armoede
en lijden maar zijn hart geopend blijft en bereid tot
edelmoedigheid. Geef aan alle kinderen de vreugde U
als hun Vader te erkennen... Proficiat aan allen!

Op naar Rome! 30 september t/m 5 oktober 2019
Of je nu de eerste keer gaat, of de tiende keer: Rome
blijft boeien! En dat is eigenlijk al tweeduizend jaar zo.
De stad was ooit het hart van de toenmalige wereld: het
Rome van de keizer. Later bleef ze een wereldcentrum.
Zeker sinds de apostelen Petrus en Paulus in Rome
begraven werden en de opvolgers van Petrus - de
pausen - beschouwd worden als de belangrijksten onder
de bisschoppen en als geestelijk leiders van een
wereldwijde geloofsgemeenschap. Mede daardoor is
Rome geworden tot wat het nu is: centrum van de
wereldkerk, hoofdstad van het christendom en de plek
waar geschiedenis en cultuur op de hoek van elke straat
te vinden zijn. Rome is ook een stad van pelgrims.
Miljoenen mensen bezoeken er elk jaar de graven van
de apostelen. Dat gaan wij tijdens onze reis ook doen.
Maar we ontmoeten ook 2500 jaar wereldgeschiedenis.
Bijzonder is dat we tijdens deze reis ook in de
gelegenheid zijn om, tijdens een dagtocht vanuit Rome,
Assisi te bezoeken, de stad van Sint Franciscus.
En we zouden niet katholiek zijn, als dat alles niet
gepaard ging met de nodige sfeer en gezelligheid: want
ook die is in Rome & Assisi volop te vinden.
Nadat we een paar jaar hebben overgeslagen (een jaar
net te weinig belangstelling en daarna een grote
bisdomreis) gaan we in 2019 weer naar Rome (en een
dag Assisi). De data: 30 september tot en met 5
oktober 2019. De reis zal georganiseerd worden door
pastoor Smeets i.s.m. het Huis voor de Pelgrim te
Maastricht. Een uitgebreide folder vindt u op onze site
en is bovendien af te halen op de pastorie. De reissom
zal € 745,- bedragen (1persoonskamer + € 50,-).

Overleden
09-12: Leo Moulen, Merckelbaghstraat, 75 jaar
Heer onze God, Gij weet dat wij gemaakt zijn uit het
stof van de aarde. Maar Gij zijt groter dan ons hart. Zo
broos en bouwvallig als wij zijn, wij blijven U dierbaar
tot voorbij waar wij onszelf kennen en beminnen. Gij
zult het geknakte riet niet breken, de walmende pit niet
doven. Als de laatste muur van ons bestaan vervalt
behoedt uw hand ons voor een val in het niets. Gij slaat
uw mantel om ons heen opdat wij, zo gehavend als wij
zijn, beschermd zouden zijn door uw onbedwingbare
trouw; en opdat wij behoedzaam en teder de vrede van
uw eeuwigheid bereiken. Bewaar ons in dit geloof tegen
de schijn van alle bedenkingen in, Gij die toch zelf zijt
de ziel en bron van ons hartsverlangen... Sterkte!

Christoffels…
Een goed oud gebruik: om Sint Christoffel mee
te nemen onderweg. Hij droeg ooit ’n kindje
de rivier over en bracht het veilig aan de
overkant. Bleek later Jezus te zijn… Sindsdien
is hij beschermer van alles en iedereen in het
verkeer. Op de weg maar ook in het groot
in het leven. Voor wie er nog geen heeft:
op de pastorie zijn deze mooie stevige
sleutelhangers te koop voor €4 p.st..

Geloofsontmoetingsavonden
Ook in het nieuwe jaar staan wederom een aantal
avonden gepland om elkaar rond geloofsthema’s in
bezinning en gesprek te ontmoeten: 19 februari & 12
maart. De thema’s volgen nog. Welkom!
U kunt vrij inlopen! 20.15 uur Bei d’r Joep

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
20 januari, 17 februari,
17 maart, 28 april en
19 mei,
wederom bij Jong Nederland,
naast de kerk
(ingang voorkant
Kerkstraat).
U bent meer dan welkom!
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dhr. P. Kusters. De bijdrage van de
cursisten voor de elf lessen is totaal €
8. Aanmelding dient te gebeuren bij
Service Gilde Landgraaf vóór 18 januari
in het Burgerhoes (telefoon 045-5695680 email:
gildelandgraaf@gmail.com). Zie ook de website van
Gilde Landgraaf www.gildelandgraaf.nl, waar u een
aanmeldformulier aantreft.

Academie Rolduc
Academie Rolduc viert haar
eerste lustrum. Ook in het
academisch jaar 2018-2019
zullen we uitdagende thema’s
uit
ethiek,
geschiedenis,
politiek, theologie en filosofie
aan de orde stellen. Voor het
volledige programma met
korte omschrijvingen van de
lezingen
kijk
op:
www.rolduc.nl/academie. De avonden beginnen telkens
op een vrijdag om 19.00 uur in de grote collegezaal van
het Grootseminarie Rolduc, Heyendallaan 82, Kerkrade.
Er wordt per avond een bijdrage van € 5,- p.p.
gevraagd. Aanmelding via academie.rolduc@gmail.com.

Vrijdag 22 februari:
Mgr. E. de Jong, hulpbisschop van Roermond
over de synode over de jongeren
die in oktober plaatsvond te Rome.

‘Roberts Herfstgasten’
Onder deze noemer organiseert Robert Dörenberg een
reeks interessante lezingen over natuur, cultuur en
wetenschap.
Woensdag 13 februari ‘19 - 20 uur / M.F.C An d’r Put
Gastspreker die avond: Mai Arets, van IVN Kerkrade
i.s.m. IVN de Oude Landgraaf & Ubach over Worms.
Thema : Amfibieën en de voorjaarstrek
Welke amfibieën kennen we en vanwaar elk jaar de
massale amfibieëntrek? Als de nachten warmer worden
en het regenachtig is, komen de padden en salamanders
uit hun winterslaap. Ze trekken dan bij het invallen van
de duisternis naar hun voortplantingswateren.
19.30 uur inloop/kassa open / 20.00 uur start lezing /
21.00 uur afronding en vragen / 21.30h einde programma.
Entreeprijs: € 5,00 (Incl. koffie & thee bij binnenkomst, 1
consumptie en lekkernij). Pinnen niet mogelijk. Aanmelden
graag vóór 11 februari via e-mail: robertsgasten@gmail.com.

Nederlandse les Service Gilde
Service Gilde Landgraaf start bij voldoende deelname op
woensdag 30 januari 2019 weer met de cursus
Samenspraak Nederlandse taal in klassikaal verband. De
in voor- en najaar terugkerende cursus is in eerste
instantie bedoeld voor in Landgraaf en omgeving
wonende buitenlandse mensen, maar ook Nederlanders
die de taal onvoldoende beheersen, zijn van harte
welkom. Enige voorkennis van de Nederlandse taal is
gewenst.
De
lessen
worden
gegeven
op
woensdagmorgen, tussen 10.00 en 12.00 uur in het
Burgerhoes, Sweelinckplein 1 te Landgraaf. Docent is

In 2019 biedt het Huis voor de Pelgrim maar liefst zeven
mogelijkheden aan om naar Lourdes te gaan. Deze
reizen zijn mogelijk per vliegtuig, (nacht)bus of zorgbus.
Naast de reizen naar Lourdes, heeft het Huis voor de
Pelgrim ook pelgrimsreizen naar zes andere bekende
bedevaartoorden op het programma staan: Suriname
(in de voetsporen van de zalige Peerke Donders),
Banneux, Israël. Fátima en Portugal, Rome en Assisi en
Zuid-Italië, waar komend jaar diverse plaatsen uit het
leven van de heilige Gerardus Majella worden bezocht.
Natuurlijk is het komend jaar ook weer mogelijk om via
het Huis voor de Pelgrim wandelingen lang kloosters en
abdijen te maken.
Haal een brochure op op de pastorie of vraag hem aan
via 043 – 3215715 of info@huisvoordepelgrim.nl. Ook
online is de brochure te vinden (www.huisvoordepelgrim.nl)

Gebed om roepingen – januari 2019
Wij danken U voor uw schepping, waar wij deel van zijn.
Wij danken U dat wij ons vrij mogen bewegen
in deze door U geschapen wereld.
Wij danken U voor onze zintuigen,
dat we kunnen horen,
dat we kunnen zien,
dat we kunnen voelen,
dat we kunnen ruiken,
dat we kunnen proeven.
Wij vragen U:
open onze ogen, onze oren,
onze zintuigen voor uw aanwezigheid.
Dat we in en bij alles wat op ons afkomt
en ons meevoert
uw stem horen, uw aanwezigheid verstaan
en dat we ons zonder vrees
aan U toewijden en U dienen, ook tegen de stroom in.
Dat we onze naasten recht doen,
eerbiedig omgaan met zuster, moeder aarde
en vreugde vinden in onze toewijding aan U
en in het navolgen van uw Zoon,
Jezus Christus, onze Heer. Amen. Rob Hoogenboom OFM
Overste van de Minderbroeders Franciscanen – Amsterdam
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Info-ochtend Theologisch Instituut
Rolduc op 23 februari
Theologie studeren in deze tijd. Dat kan als je priester
wilt worden. Maar in Limburg bestaat ook een opleiding
voor mensen die als pastoraal werker, geestelijk
verzorger of docent catechese aan de slag willen. Dit is
ook de opleiding voor mannen die permanent-diaken
willen worden. Op 23 februari is er een informatieochtend. Het Theologisch Instituut Rolduc is een
deeltijdopleiding. Gedurende een aantal weekenden per
jaar (van vrijdagavond tot zaterdagmiddag) komen de
studenten bij elkaar voor een theologische vorming op
HBO-niveau. Op het lesprogramma staan theologie,
filosofie, Bijbelwetenschap, maar ook sociale leer van de
kerk, ethiek, moraal, ecclesiologie, kerkgeschiedenis en
meer praktijkgerichte vakken. Wie een diploma van het
Theologisch Instituut op zak heeft, kan op diverse
plaatsen op de arbeidsmarkt terecht. Maar de opleiding
kan ook heel geschikt zijn voor iemand die uit puur
persoonlijke interesse een of meer modules wil volgen.
Interesse? Aanmelden voor de informatie-ochtend kan
door contact op te nemen met rector Lambert Hendriks
(T: 5466810. E: rector@rolduc.nl www.rolduc.nl).

Ga mee naar Maria in Lourdes
Als er ergens eens plaats is waar mensen uit de hele
wereld elkaar ontmoeten in geloof, dan is het in
Lourdes. Miljoenen pelgrims uit tal van landen trekken
elk jaar naar die beroemde grot in Zuid-Frankrijk, waar
Maria verscheen. Wij gaan er ook naar toe om die
bijzondere sfeer te ervaren en Maria te ontmoeten.
Bij de grot van de verschijningen in Lourdes ben je
zelden alleen. Toch hebben veel bezoekers dezelfde
ervaring: het is alsof Maria er helemaal voor jou is! Ze is
één en al oor. Je kunt al je vragen, dankbaarheid en
intenties bij haar neerleggen. Het is net alsof ze jou
persoonlijk aanspreekt, zoals ze meer dan 160 jaar
geleden op die zelfde plek ook Bernadette aansprak.
Miljoenen pelgrims komen er om net als Bernadette
even bij de grot te staan, tot Maria te bidden, een kaars
op te steken, zich te wassen met het water uit de bron
of om mee te doen met vieringen en processies.
Wie die bijzonere sfeer in Lourdes ook wil ervaren en
Maria in de grot wil ontmoeten, kan met het Huis voor
de Pelgrim mee, samen met velen uit onze eigen
omgeving. Pastoor Smeets begeleidt dit jaar de reis van
31 mei tot 6 juni. In Lourdes wordt een volledig
Nederlandstalig programma aangeboden. Hoogtepunt is
de viering aan de grot. Indrukwekkend zijn ook de grote
internationale plechtigheden met soms wel meer dan
25.000 mensen. Daarnaast is Lourdes een gezellige
plaats met tientallen winkeltjes en terrasjes.
Tijdens ons verblijf in Lourdes logeren we in uitstekende
hotels. De reis er naar toe vindt plaats per bus of
vliegtuig. Het bijzondere van Lourdes is dat u ook aan
de bedevaart kunt deelnemen als u mindervalide bent of
zorg nodig heeft. Tientallen vrijwilligers van het Huis
voor de Pelgrim staan de hele week voor u klaar. Bent u
verzekerd bij CZ, dan zijn er onder bepaalde
voorwaarden bijzondere kortingsmogelijkheden.
Op de pastorie kunt u een brochure ontvangen. U kunt
ook contact opnemen met het Huis voor de Pelgrim te
Maastricht, 043 - 321 57 15, info@huisvoordepelgrim.nl,
www.huisvoordepelgrim.nl.

Kies jij voor
een kerkelijke uitvaart?
Vandaag kan men voor een uitvaart
kiezen uit een ruim aanbod aan
mogelijkheden. Maar wat is nu de
eigenheid
van
kerkelijke
uitvaartliturgie?

Veranderde tijden
Er was een tijd dat de grote
meerderheid
van
alle
overledenen een uitvaartviering
kreeg in hun parochiekerk. De
rooms-katholieke
Kerk
had
praktisch een monopolie op het
gebied van afscheidsrituelen.
Vandaag is de situatie grondig anders. De uitvaartsector
is een belangrijke groeimarkt geworden, het aantal
crematoria en aula’s blijft stijgen, er is een nieuw
aanbod ontstaan van afscheidsplechtigheden - al dan
niet religieus gekleurd - buiten de Kerk. Ook als het
gaat over het laatste afscheid van dierbaren, leven we
volop in een pluralistische maatschappij, waar iedereen
eigen keuzes kan en moet maken.
Wat is een kerkelijke uitvaart?
Door het ruime keuzeaanbod aan plaatsen en soorten
vieringen rijst natuurlijk ook de vraag: wat is de
eigenheid van wat men een ‘kerkelijke uitvaart’ noemt?
Op grond van welke motieven wil je daarvoor kiezen?
Gelovig afscheid nemen
Het is zo evident dat we het soms vergeten: de
uitvaartrituelen van de katholieke Kerk zijn, zoals al
haar liturgische vieringen, bedoeld voor mensen die
zichzelf, misschien met alle zwakheid in de beleving, in
het christelijk geloof willen herkennen en er voor hun
leven inspiratie uit putten. De christelijke uitvaartviering
heeft een eigen karakter, in vergelijking met vele
nieuwe vormen van afscheidsvieringen. Ja, ze blikt ook
terug op het leven van de concrete persoon die
overleden is, ze laat ruimte voor de pijn en het verdriet
van hen die achterblijven. Maar ze kijkt niet alleen naar
het leven dat voorbij is. De rituelen van de
uitvaartliturgie vertolken ook het geloof dat Gods liefde
sterker is dan de dood, en dat de gestorvene deel krijgt
aan het verrijzenisleven van Jezus Christus, de levende
Heer. De symbolen en rituele handelingen, zang en
muziek, de Bijbelteksten en gebeden drukken zo een
toekomstperspectief uit, dat hoop en troost wil bieden
aan de nabestaanden. Te midden van onmacht en
verdriet richten christenen zich dus biddend tot God, die
bron is van nieuw leven en licht. Dat is in onze cultuur
niet evident, maar het bepaalt het eigen karakter van de
katholieke uitvaartliturgie.
Een eigen plaats: de kerk
Ook bijzonder zijn de plaatsen waar de katholieke
uitvaartliturgie wordt gevierd: de parochiekerken.
Meestal niet zo comfortabel als splinternieuwe funeraria,
maar wel vaak gebouwen die een bijzondere atmosfeer
uitstralen en rijk zijn aan betekenis. Een kerk is op
bijzondere wijze ‘Gods huis’: in haar architectuur, haar
inrichting en symbolen. De verrezen Heer is er in zijn
sacramentele gedaante ook permanent aanwezig.
Mensen worden er in geloof verzameld, en komen er zo
ook samen in lief en leed om alles wat het leven
meebrengt te vieren: vreugde om nieuw leven,
dankbaarheid om de liefde, rouw om verlies, volharding
om met andere mensen samen te leven, in goede en
kwade dagen.
Kerknet.be november 2018
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Hoe houdt u het vuur
van het begin gaande?
Wijze woorden van een abt…
"Dat moeten alle roepingen doen. Vraag het maar eens
aan een gehuwd koppel. In het begin dragen hun
gevoelens hen. De aanvankelijke idealisering maakt
daarna plaats voor de – soms ruwe – dagelijkse
beslommeringen. Welnu, dat geldt ook voor mij. Als ik
aan iemand gebonden ben moet ik niet doen alsof Hij
niet bestaat. Ik heb Hem ontmoet. Hij is uiteindelijk een
deel van mij geworden en ik wil mijn leven verderzetten
met Hem. Soms vraag ik me af of ik me open voor het
leven. Dat is het criterium voor mij. Ik ben hier niet
gekomen om rustig op buiten te leven. Ik moet me
voeden om door te gaan. Door mijn gebed blijf ik
verbonden met God. Ik heb ook de belofte uitgesproken
tegenover de gemeenschap. Als je die niet houdt, moet
je weggaan. Als het leven niet hier blijkt te liggen, moet
ik weg… Het is verleidelijk ons op onszelf terug te
plooien. Kijk maar naar de populistische bewegingen in
Europa, die zich van de ander afsluiten. Dat is niet het
leven. Neem nu de Franse nationale voetbalploeg. Ook
al zijn de spelers van verschillende etnische oorsprong,
het blijft nog altijd Frankrijk. We moeten daarvoor geen
angst hebben. Dat geldt ook voor de kerk, voor het
klooster en voor elk van ons. God leidt ons nooit in een
doodlopende straat. Bekering is altijd mogelijk. Je kan
altijd opstaan. Dat is de verrijzenis. Ook vandaag geloof
ik dat God - ondanks mijn zwakheden - een weg ten
leven voor mij heeft. We staan er nooit helemaal alleen
voor. Ook als de mens het niet ziet, is God daar. Waar
we ook zijn, Jezus is altijd bij ons om onze hand vast te
houden. Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven. Ik
heb geluk in die God te mogen geloven die in elk van
ons is en die ons ziet. Hij roept ons tot het volle leven.
Niet dat alles makkelijk is. Gelovig leven moet je ook
leren. We moeten onszelf zonder ophouden openen voor
Zijn grootsheid." Abt Damien Debaisieux (1971), abt
van de trappisten te Scourmont, in Tertio nov. 2018

De kerkdeur…
Reeds vaak zijn we door de
poort de kerk binnengetreden,
en telkens heeft zij ons iets
gezegd.
Hebben
wij
dat
verstaan? Waarom is die poort
er? Je bent wellicht verwonderd
over de vraag. 'Om naar buiten
en binnen te gaan', meen je;
het antwoord is toch niet
moeilijk! Zeker; maar om naar
binnen en buiten te gaan is er
geen poort nodig! Een opening
in de muur zou ook volstaan, en
een stevige afstuiting van
balken en sterke planken zou
voldoende zijn om de toegang
open of dicht te maken. De
mensen zouden naar binnen en
buiten
kunnen,
het
zou
goedkoop en efficiënt zijn. Maar
een 'poort' zou het niet zijn. Die
wil
meer
dan enkel
een
praktisch doel vervullen: zij
spreekt.

Als je tussen de stijlen van de poort door gaat, en je
bent innerlijk wakker, dan voel je: 'Nu verlaat ik wat
buiten ligt; ik treed in iets binnen. Buiten is de wereld,
mooi, vol krachtig leven en bezigheden. Maar
daartussen ook lelijkheid en laagheid. Deze wereld heeft
iets van een markt: iedereen loopt er in rond, alles stelt
zich ten toon. We willen haar niet onheilig noemen,
maar toch heeft ze er iets van.
Door de poort echter treden we binnen in iets wat van
de markt afgescheiden is, stil en vol wijding: in het
heiligdom. Zeker, heel de werkelijkheid is Gods werk,
Gods geschenk. Overal kan Hij ons ontmoeten; elk ding
moeten we uit zijn hand ontvangen en door religieuze
zin heiligen. En toch heeft de mens altijd geweten dat
bepaalde plaatsen aan God zijn toegewijd. De poort
staat tussen buiten en binnen, tussen markt en
heiligdom; tussen wat de wereld toebehoort en wat aan
God is toegewijd. En als iemand door haar binnentreedt,
dan spreekt ze tot hem: 'Laat buiten wat hier binnen
niet thuishoort aan gedachten, wensen, zorgen,
nieuwsgierigheid en ijdelheid. Laat buiten alles wat niet
gewijd is. Maak je zuiver, je treedt het heiligdom
binnen.'
We moeten niet haastig door de poort lopen. We moeten
er bedachtzaam doorheengaan en ons hart openen,
opdat het verneemt wat ze zegt. Als het mogelijk is
zonder anderen te storen, kunnen we misschien onze
stap even vertragen, opdat onze doorgang een stap van
loutering en inkeer wordt.
Maar de poort zegt nog meer. Let er eens op: als je er
door gaat, hef je onwillekeurig je hoofd en ogen op. De
blik stijgt omhoog en verbreedt zich in de ruimte. De
borst verruimt zich, er groeit iets in de ziel. Het hoge
kerkschip is een beeld van de oneindige eeuwigheid, van
de hemel waar God woont. Zeker, de bergen zijn nog
hoger, de blauwe ruimte reikt tot in de onmetelijkheid.
Maar alles is daar open, zonder grens of vorm. Hier
echter is de ruimte voor God afgezonderd; voor Hem
gevormd, heilig gemaakt. Wij ervaren de opstijgende
zuilen, de brede muren, het hoge gewelf, ja, dit is Gods
huis, Gods woning op een bijzondere, geestelijke wijze.
En de poort leidt de mensen in dit geheim binnen. Ze
zegt: 'Bevrijd je van al wat eng
is en je benauwt. Werp van je af
wat neerdrukt. Verruim de
borst; hef je ogen omhoog! Dit
is de tempel van God, en een
gelijkenis van jezelf, want Gods
levende tempel, dat ben jij, je
lichaam en je ziel... Maak die
tempel vrij en hoog.'
'Poorten, heft uw kroonlijsten
op, gaat open, aloude deuren:
de Koning der glorie moet
binnengaan', zegt psalm 24 over
de poorten van de tempel in
Jeruzalem.
Hoor
die
roep.
Waartoe helpt je het huis van
hout en steen, als jij niet zelf
een levend huis van God bent?
Wat helpt het je, als de poorten
hoog
welven
en
zware
deurvleugels openvouwen, als
zich binnen in je niets opent, en
de Koning der glorie geen plaats
vindt waarin Hij kan wonen…?
Romano Guardini,
in Zacheus november 2018
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Vrede in je gedachten…
Vrij naar Joannes Cassianus (365-435)
Hoe komt het toch dat nutteloze gedachten onze geest
insluipen, zonder dat we het willen. Zonder dat we het
in de gaten hebben zelfs en zo de vrede in ons in de
weg zitten? Als het ons al lukt om de lastige gedachten
te onderkennen, is het nog een hele klus om ze weer
kwijt te raken. Het lijkt ondenkbaar dat we er nooit last
van zouden hebben. In de oude monastieke traditie is
het antwoord hierop volstrekt helder. Het is onmogelijk
dat je geest niet wordt lastig gevallen door allerlei
gedachten, maar het staat je vrij om erop in te gaan of
niet. Een geruststellende gedachte en een opdracht
tegelijkertijd. We kunnen er niets aan doen, maar wat
we ermee doen is wel degelijk helemaal aan ons. Wijzelf
bepalen of we onze gedachten op een hoger peil
brengen, of ze geestelijk worden of 'van de wereld'
zullen blijven. De postmoderne mens zal nu onmiddellijk
roepen: 'Ik mag toch zeker zelf wel weten wat ik denk!'
Uiteraard, maar als je helemaal zelf wilt bepalen wat je
denkt, kun je nu meteen stoppen met lezen. Dan is de
vraag hoe je je geest moet beschermen voor jou nu
(nog) niet aan de orde. Wie zijn geest wil behoeden en
naar vrede wil loodsen zoals de eeuwenoude
kloostertraditie ons dat leert, ontkomt er niet aan het
denken te gaan richten.
De
prachtige
vergelijking van de
ziel met een molen
maakt duidelijk wat
hiermee
bedoeld
wordt. De werking van
ons hart wordt daarin
vergeleken met een
molen die aan de beek
staat. Het raderwerk
wordt in beweging
gebracht
door
het
stromende water: het
draaien van de molen
kan niet stoppen, het
rad stuwt het water
voort. Wat wel kan
veranderen is wàt de molen maalt. Of het nu tarwe is of
gerst, de molen maalt wat de molenaar erin werpt. Zo is
het ook met onze geest in de stroom van alledag. Het
leven raast over ons heen, door ons heen, geen moment
zijn we vrij van allerlei gedachten, er komen bekoringen
en verleidingen langs. Wijzelf zijn de molenaar, wij
moeten bepalen wat we in het maalwerk van onze
gedachten werpen. Zijn dat Bijbelteksten, gedachten
aan geestelijke zaken, aan verdieping en aan verlangen
naar volmaaktheid en vrede, dan zal onze geest leven
op het niveau daarvan. Houden we ons bezig met
verkeerde dingen, leeg en hol gepraat, verlangen naar
zaken die buiten ons liggen, geldzucht of trage luiheid dan schiet er als het ware onkruid op, dat het product
van de molen van ons hart uiteindelijk schade zal
bezorgen. Je moet dus zorgen dat deze rommel niet
tussen de molenstenen terecht komt. Voordat we
kunnen gaan beoordelen of een gedachte wel of niet in
de molen thuishoort, moeten we weten dat er drie
soorten gedachten bestaan:
1. gedachten die van God komen
2. gedachten die van het kwaad komen
3. gedachten die uit onszelf komen

Het klinkt overzichtelijk, maar het vraagt levenskunst
om te kunnen beoordelen uit welke van deze bronnen
een gedachte in je opkomt. Daarom dient het proces
van onderscheiding piaats te vinden aan de poort. Zodra
er een gedachte aanklopt, hou je hem even tegen. Je
onderwerpt hem eerst aan een onderzoek. Speur naar
de oorsprong: uit welke van de drie bronnen komt deze
gedachte? Wees alert, vraag je af wat hij je te bieden
heeft. Vertrouw niet elke gedachte op voorhand, noch je
eerste idee erover. Wees kritisch.
Een gedachte komt van God tenslotte als we erdoor
verheven worden tot een hogere weg, als onze daden er
liefdevoller van worden en als liefde onze enige drijfveer
is om erop in te gaan. We worden gelukkig van de
dingen die we doen naar aanleiding ervan, hij
veroorzaakt tevredenheid, rust en kalmte. Goede
gedachten hebben altijd goede gevolgen, dat wil in
monastiek
opzicht
zeggen:
gevolgen
die
in
overeenstemming zijn met een heilig leven, in
overeenstemming met de geest van de Bijbel, het
voorbeeld van Jezus Christus volgend. Het wil niet
zeggen dat je morgen op sandalen moet gaan lopen en
je huis moet verkopen, het gaat om een innerlijk
proces, waarbij de geest gericht wordt op liefde,
goedheid en waarachtigheid. Vergis je echter niet; het is
niet zo dat een gedachte die van God komt geen pijn
kan veroorzaken. Maar als dit
aan de orde is, betreft het een
uitzuiverende pijn, die we nu
moeten doorstaan omdat we
eerder in ons leven verkeerde
beslissingen namen. Het is een
pijn waar men doorheen moet
om terug in de vrede uit te
komen. Het vraagt ijver en
inzet om goede gedachten vast
te houden en te verankeren in
onze geest en om ook zelf te
zorgen voor goede gedachten.
Dat kan door te voorkomen
dat er rommel binnenkomt en
alleen goede woorden en
gedachten binnen te laten.
Woorden uit de Bijbel en de Psalmen zijn boven elke
twijfel verheven, maar ook daarbuiten is veel prachtigs
en heiligs geschreven over God, zeker in de
verschillende kloostertradities. Probeer daarnaast je
aandacht te richten op God, in gebed en tijdens
dagelijkse dingen. Je zult zien: het voortdurend
innemen van goede en ware woorden, en een
vasthoudende gerichtheid op waar je wilt uitkomen - bij
God - doen iets met je geest. Je kent nu de aard van je
gedachten, je houdt de slechte gedachten weg, laat de
goede door, je zorgt voor zuivere input en zo bedaart
langzaam je ziel. Zo benader je de vrede - zo krijgt de
vrede de kans om jou te naderen. Want wie alleen de
gedachten die van God zijn tot zich laat naderen, laat
God naderen. God en vrede gaan hand in hand, want
uiteindelijk is dit de waarheid: God is Vrede.
Dus… Als er een gedachte in je opkomt, kijk dan altijd
eerst uit welke bron hij komt. Is hij goed, is hij slecht,
of is hij van jezelf ? Sta stil bij wat er zal gebeuren als je
op deze gedachte ingaat. Dit is het moment van de keus
die aan jou is: als je voelt dat je er ongelukkig van
wordt, of er onrustig en vertwijfeld door raakt, ga er dan
niet op in want dan komt hij niet van God. Stem af op
de liefde. Kies het goede. Vind vrede. ’Klooster’ dec. 2018
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Of we dit jaar nieuwe
beelden hadden in
de kerststal in
Waubach…? Nope…
De oude zijn
schitterend
opgeschilderd en
bijgewerkt door
Sabine Müller en
stralen inderdaad als
nooit tevoren.
Veel dank!

Parochiecluster Ubach over Worms
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Blasiuszegen
Over het leven van de heilige Blasius is weinig bekend. Hij was bisschop van Sebaste
in Armenië en werd omstreeks het jaar 300 gevangen gezet, wreed gemarteld en
onthoofd. Dat hij nu nog bekend is, heeft vooral te maken met een gebeurtenis die
zich tijdens zijn gevangenschap afspeelde. De legende vertelt dat op een dag een
wanhopige vrouw bij hem kwam met haar zoontje in de armen. De jongen was de
verstikkingsdood nabij, omdat een visgraat in zijn keel was blijven steken. Blasius
raakte de jongen aan en de graat sprong uit zijn keel. Daarom is hij de geschiedenis
ingegaan als de heilige die aangeroepen wordt tegen keelaandoeningen. Daaruit
ontstond in de 13e eeuw het gebruik van de Blasiuszegen, niet als wondermiddel,
maar als een uiting van gelovig vertrouwen in de voorspraak van heiligen bij God. Dat
God ons beschermt tegen alles wat ons de adem beneemt… Er is gelegenheid de
Blasiuszegen te ontvangen aansluitend aan de Missen op zondag 3 februari en in het Heereveld op 5
februari. Voor de Mis in Rimburg geldt dat wie op tijd aanwezig is de zegen ook al vóór de Mis kan
ontvangen, zodat de priester op tijd in Waubach kan zijn! Bedankt voor de medewerking!

Appartement te huur
In de pastorie te Abdissenbosch zijn twee mooie appartementen gevestigd. Het appartement boven staat binnenkort
opnieuw te huur. Alle informatie: dhr. Jan Krutzen telefoon 045-5321367

Kirkeklatsch…

◊ ‘Ik heb u in de kerk gezien!’ Soms weet je toch even niet meer wat te zeggen: een

enthousiasteling op school was in de kerk geweest en had daar… de pastoor gezien! Dat die op school komt, ok,
maar ook al in de kerk?! ◊ Daar moet je dan in de 90 voor worden… ◊ Of er geen prentjes uitgedeeld werden van
de nieuwe bisschop? De man leeft toch nog?

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

18 jan

Waubach

19.00 uur

Zaterdag
Abdissenbosch

19 jan
18.00 uur

Zondag
20 jan
Rimburg

10.00 uur

Waubach
Maandag

11.30 uur
21 jan

Waubach

19.00 uur

Dinsdag
Vrijdag

22 jan
25 jan

Waubach

19.00 uur

Zaterdag

26 jan

Abdissenbosch

18.00 uur

Zondag
27 jan
Rimburg

10.00 uur

Waubach

11.30 uur

Maandag
Waubach
Dinsdag

28 jan
19.00 uur
29 jan

Sjef en Tinie Haan-Lutgens en wed. oud. (st); oud. Martin en Maria Dortants-Jungen,
dochter Mia en schoonzoon Zef (st);
Gregoriaans overl. echtp. Schnitzeler-Meens en overl. fam. Dortants-Meens (st);
TWEEDE ZONDAG DOOR HET JAAR C
Jes.62,1-5: Het huwelijk als schitterend beeld van de band tussen God en volk
Joh.2,1-12: Zes kruiken wijn tonen de overvloed van Gods aanwezigheid
Gregoriaans 1ste jrdst. Betty Delnoij-Franken, tevens overl. oud; Hub en Tiny UbbenSlaman en overl. fam.
Gregoriaans
H. AGNES, MAAGD EN MARTELARES
jrdst. Troutje Lutgens-Boymans, Nöl Lutgens (st); oud. Plum-Heinen, dochter Mia (st)
Jozef Scholle; Elisabeth Jansen-Souren; uit dankbaarheid en een spoedig herstel;
H. VINCENTIUS, DIAKEN EN MARTELAAR Heereveld 10.30 uur H. Mis
BEKERING VAN DE H. PAULUS
oud. Martin en Maria Dortants-Jungen, dochter Mia en schoonzoon Zef; jrdst. oud.
Samson-Höppener;
HH. TIMOTEÜS EN TITUS, BISSCHOPPEN
Volkszang oud. Wiel en Fieny Rutten-Drossaert (st); jrdst. André Quaedvlieg,
dochter Els (st);
DERDE ZONDAG DOOR HET JAAR C
Neh.8,1-10 Esra verkondigt het boek van de wet. Het volk stemt in: ‘Amen!’
Lc.1,1-4;4,14-21 Jezus verkondigt dat Gods beloften nu vervuld worden.
Volkszang 1ste jrdst. Chris Kaesler; Ida Kaesler-van Oerle; jrdst. Mia HanssenPalmen (st); Dieter Bloi; oud. Nol en Annie Verreck-Gielgens verj;
Volkszang 1ste jrdst. Pierre Offermans, tevens oud. Offermans-Braspenning, Sandra
Mülenberg; Jan Evertsen (st); jrdst. pastoor Harrie Heijnen; jrdst. oud. Hub en Ria
Hinskens-Schmitz (st); jrdst. Josef Senden (st); jrdst. Roos de Haan, tevens overl.
fam. (st); jrdst. Sjef Gerards, Bertha Gerards-Goffin en schoondochter Christie (st);
jrdst. Robbie Lutgens; jrdst. Tiny Huynen-Scheeren; Jo Tilmans verj, oud. Piet en
Tanja Tilmans-Reschedko;
H. THOMAS VAN AQUINO
Heereveld 10.30 uur H. Mis
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Vrijdag
Zaterdag

01 feb
02 feb

Zondag
03 feb
Rimburg

10.00 uur

Waubach

11.30 uur

Maandag
Dinsdag
Vrijdag
Zaterdag
Abdissenbosch

04 feb
05 feb
08 feb
09 feb
18.00 uur

Zondag
10 feb

Waubach

10.30 uur
TV Mis

Maandag

11 feb

Waubach

19.00 uur

Dinsdag
Vrijdag
Zaterdag
Abdissenbosch

12 feb
15 feb
16 feb
18.00 uur

Zondag
17 feb
Rimburg

10.00 uur

Waubach

11.30 uur

Maandag
Dinsdag
Vrijdag
Waubach
Zaterdag
Abdissenbosch
Zondag
Rimburg
Waubach

18 feb
19 feb
22 feb
19.00 uur
23 feb
18.00 uur
24 feb
10.00 uur
11.30 uur

Geen avondmis (intenties naar 3 februari)
OPDRACHT VAN DE HEER
Geen avondmis
VIERDE ZONDAG DOOR HET JAAR C
Jer.1,4-5.17-19 Jeremia wordt Gods profeet. God zal hem altijd bijstaan.
Lc.4,21-30 Gods Geest komt over Jezus. Hij zal er zijn. De belofte is vervuld.
Gregoriaans
Volkszang Sjef en Tinie Haan-Lutgens, wed. oud (st); jrdst. Mia Plum-Reinartz;
Mariet Verboeket-Crombach en dochter Chantal; jrdst. Mieke de Hoog-Berden; jrdst.
oud. Trienekens-Boots (st); Sjef en Treeske Reumkens-Starmans en wed. fam. (st);
jrdst. Jan Smeets; Sjaak Dejalle en dochter Ria Römkens-Dejalle; jrdst. Leo Vaessen
(st); oud. Martin en Maria Dortants-Jungen, dochter Mia en schoonzoon Zef (st);
Frans Dancsecs verj;
Geen avondmis (intenties naar 3 februari)
H. AGATHA, MAAGD EN MARTELARES Heereveld 10.30 uur H. Mis
H. HIERONYMUS EMILIANI
Geen avondmis
Gemengd Koor Don Bosco jrdst. Zef en Mia Vaessen-Kusters (st); Wiel Vaessen (st)
VIJFDE ZONDAG DOOR HET JAAR C
Jes.6,1-28.3-6 Jesaja weet zich een klein mens, maar wordt door God geroepen
Lc.5,1-11 Op Jezus’ woord laten Petrus en anderen alles achter en volgen Hem
Gregoriaans jrdst. Frans en Fien Verreck-Borghans (st), hun overl. kinderen en
kleinkind en overl. partners van hun kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind; Sjaak
Dejalle en dochter Ria Römkens-Dejalle; jrdst. Cor Rutzerveld, tevens overl. families
Rutzerveld en Meulenberg (st); oud. Fer en Maria Helsper-Starmans (st); jrdst. oud.
Franken-Quaedvlieg, tevens overl. familieleden (st); Martin van de Berg, Waldemar
Malkiewicz en Margo Visser; uit dankbaarheid bgv het 60-jarig huwelijksjubileum van
Pierre Michiels en Leny Geenen;
ONZE LIEVE VROUW VAN LOURDES
Jacques en Elisabeth Verstappen-Vreuls (st); Lieske de Gussem; leden en overl. leden
van Huiskamer Kerkstraat;
Heereveld 10.30 uur H. Mis
Geen avondmis
Volkszang zaliger pastoor Joseph Peters (st);
ZESDE ZONDAG DOOR HET JAAR C
Jer.17,5-8 Gezegend wie vertrouwt op God. Hij is als een boom aan het water
Lc.6 De zaligsprekingen: armoe en onrecht hebben niet het laatste woord
Gregoriaans Hub Ubben, Tiny Ubben-Slaman, Juliana Ubben-Czerw en oud. CzerwDohmen, tevens Hans Snijders (st); fam. Peusens-L’Ortye (st);
Volkszang oud. Arthur en Annie Goossens-Pelzer; oud. Ger en Greetje Wijshijer-van
Ommen en Maria Wauben-Impelmans; Sjef en Tinie Haan-Lutgens en wed. oud. (st);
oud. Martin en Maria Dortants-Jungen, dochter Mia, schoonzoon Zef (st); oud. PlumHeinen en dochter Mia (st); jrdst. Hans Giesen;
Geen avondmis
Heereveld 10.30 uur H. Mis
CATHEDRA VAN DE HEILIGE APOSTEL PETRUS
jrdst. Arnold Hanssen; fam. Peter Dionysius Dortants en fam. Jungen;
H. POLYCARPUS ,BISSCHOP EN MARTELAAR
Volkszang
ZEVENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Volkszang
Pulchra Harmonias 1ste jrdst. Guus Schulteis; Jan Evertsen (st); jrdst. Bert Loo;

Op onze site rk-ubachoverworms.nl
of:

Het volgend

Kirkebledje

verschijnt op 22 februari en wel voor de periode tot 22 maart.

Misintenties s.v.p. inleveren tot uiterlijk woensdag 13 februari liefst middels een briefje
in de brievenbus van de pastorie (Kerkberg 7) of achter in de kerk van Rimburg.
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