Parochiecluster

Ubach over Worms
Secretariaat parochies:

di. t/m vr. 10.00-12.00 uur
Per 1 febr. op woensd. gesloten!
Kerkberg 7 531.23.78
info@rk-ubachoverworms.nl

’t Kirkebledje

Actie Kerkbalans 2020

Pastoor : H. Notermans

pastoor@rk-ubachoverworms.nl

Het nieuwe jaar is pas
enkele weken oud.
Een goed moment om nog
eens stil te staan bij onze
verwachtingen voor 2020…

Weekdag € 12,50 -Weekend € 27,50

Kosters via pastorie, of:
Waubach-Groenstraat:
531.04.49
J. Post
Abdissenbosch:
M. Rutten 546.48.77
Rimburg:
532.39.96
F. Weijers
Lauradorp:
A. Erps 531.45.38

Parochieassistenten

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
Parochiekantoor

531.23.78

Kerkhofbeheer

H. Jozef – Waubach
Via parochiekantoor
H. Bernadette - Abdissenbosch
Via parochiekantoor
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

Jaargang 2020 nr. 1
17 jan. t/m 21 feb.
Bij de start van 2020….

Misintenties

H. Verhaeg & M. Dietzenbacher
Catecheet M. Kockelkoren

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

De vraag van de Actie Kerkbalans, luidt opnieuw: “Wat
is de kerk u en jou waard?” Eigenlijk is de waarde van
de kerk niet in geld uit te drukken. Net zomin als we
kunnen aangeven wat de waarde van een
mensenleven is.
De Heer Jezus vroeg Zich immers niet af wat Zijn
leven waard was en gaf Zijn leven voor ons om onze
zondenlast op Zich te nemen. Hij vraagt van ons om
dit gelovig te beamen.
Wekelijks wordt hierover getuigd in de kerk. Elke week
weer kunnen we ons geloof voeden in de kerk, want
geloven doe je vanuit het Woord en doe je niet alleen!
Ook kunnen we in de kerk Zijn Naam loven en prijzen,
door het zingen van psalmen en liederen en… de kerk
is ook een plek, waar je troost vindt in tijden van
verdriet en je vreugdevolle momenten kunt delen met
anderen, zoals bij een huwelijk of bij het dopen van
kinderen. Daarom is de kerk heel veel waard, al is het
niet in geld uit te drukken.

We weten niet wat in dit jaar
aan moeite ons zal treffen.
God geve dat wij elke dag
ons hart tot Hem verheffen.
Dan weten wij: Hij zal ons
steeds met liefde en trouw
omringen.
Heer, geef ons toch een
dankbaar hart voor al uw
zegeningen.
We weten niet wat hier op
aard’ de toekomst zal
onthullen.
We weten wél dat U aan ons
volkomen zult vervullen
wat U beloofd hebt in Uw
Woord.
O, laat ons daarop bouwen,
opdat wij in dit nieuwe jaar
alléén op U vertrouwen.

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
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Klikgebit, kunstgebit op implantaten

Parochie - agenda

Overzicht reguliere H. Missen:

Zondag 10.00 u. Rimburg / 11.30 u. Waubach
Maandag 19.00 u. Waubach
Dinsdag 10.30 u. Heereveld
Woensdag 19.00 u. Waubach
Vrijdag 09.00 uur Waubach
Zaterdag 18.00 u. Abdissenbosch
Aswoensdag 2020
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 2020
H. Missen op woensdag 11 maart,
donderdag 12 maart, vrijdag 13 maart,
zaterdag 14 maart, zondag 15 maart,
maandag 16 maart, dinsdag 17 maart,
woensdag 18 maart & donderdag 19 maart.
05-04
09-04
10-04
11-04
12-04
13-04

Palmzondag TV-Mis
Witte Donderdag 19 u
Goede Vrijdag 19 u
Paaswake 19 uur
Pasen, Rimburg en Abdissenbosch
2e Paasdag 10 u H’veld 11.30 u W’bach

14 februari: één of twee Valentijnen?

Geen enkele feestdag van een heilige is waarschijnlijk zó met zijn
naam verbonden als Valentijnsdag. Het is een dag waarop veel
mensen hun geliefde met een cadeautje verrassen. Wat zij zich
waarschijnlijk niet realiseren is dat deze dag vernoemd is naar een
christelijke martelaar uit de derde eeuw. Nog minder mensen weten
dat er zelfs twee martelaren met deze naam bekend zijn, die allebei
op 14 februari worden herdacht.
Valentinus van Rome stond bekend als een wijze, deugdzame en
vrome priester. Hij genas de blinde dochter van de stadhouder van
Rome, die zich prompt met zijn hele familie tot het christendom
bekeerde. Keizer Claudius II zou Valentinus daarop hebben laten
vermoorden op 14 februari 269.
Op dezelfde dag overleed in Rome ook een bisschop Valentinus, die bij
Terni werd begraven en daarom vaak Valentinus van Terni wordt
genoemd. Hij stond met name bekend vanwege het inzegenen van
gelukkige huwelijken. Het is niet uitgesloten dat het in beide verhalen
om dezelfde Valentijn gaat.
Het gebruik om op Valentijnsdag je geliefde te verrassen, heeft
overigens niets met beide heren te maken. Het is vermoedelijk een
afgeleide van een voorchristelijk vruchtbaarheidsritueel.

Op Driekoningen werden veel van de dopelingenkruisjes opgehaald
uit 2018. Wie het kruisje alsnog wil ophalen kan dat doen op de
pastorie (dinsdag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur).

Presentatievieringen:
1 februari: Abdissenbosch
2 februari: Waubach
E. H. Communie 2020
Speurneus en Wegwijzer:
21 mei 2020
An d’r Put:
7 juni 2020
Vormsels 2020
Abdissenbosch: vrijdag 17 april 19.00 uur
Waubach: vrijdag 29 mei 19.00 uur
Sacramentsprocessies 2020
Waubach: zondag 14 juni 09.30 uur
Rimburg: zondag 21 juni 10.00 uur

De Driekoningenhuiszegens zijn nog
verkrijgbaar op de pastorie.
U bent welkom op dinsdag t/m vrijdag
tussen 10.00 en 12.00 uur.
De huiszegens kosten 1 euro per stuk.
De opbrengst is bestemd voor het
jeugdwerk van onze parochies.

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 zaterdag 1 februari, zondag 2 februari en
in het Heereveld op 4 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!
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Deze tekst graag passend maken als 1/4 pagina
tussen de advertenties

Adverteren in
Ubach over Worms
bij 6.000 adressen tegen
aantrekkelijke tarieven?

Dat kan ... in ‘t Kirkebledje
Eerste 6 advertenties per uitgave
voor 1/8 pagina € 34,50, voor 1/4 pagina
€ 53,50 en voor 1/2 pagina € 88,50.
Daarna per uitgave voor 1/8 pagina
€ 31,00, voor 1/4 pagina € 50,00 en
voor 1/2 pagina € 85,00.
Voor meer informatie mail naar:
marika69@home.nl

TOTALE
OPRUIMING

Voor iedereen een
passend afscheid.

Dames-, heren- en kinderschoenen
Op al
onze
bekende
merken

Vrijdag
koopavond

Op de
gehele collectie

20%

KORTING

S
choenmode
Stinski
4

Mona Slob en Guido Waltmans

4

Wij komen kosteloos en vrijblijvend bij u langs
om uw uitvaartwensen te bespreken. Bel ons
gerust voor een afspraak.
Ook als u niet of elders verzekerd bent.

Kerkstraat 14
6374 HK Landgraaf
Winkelcentrum Waubach
www.schoenmodestinski.nl
Tel. 045-5316461

Monuta Lindeman
Stationsplein 67
6372 GR Landgraaf
T 045 - 569 61 61
E landgraaf@monuta.nl
I monuta.nl/landgraaf

85x130 Adv Monuta Lindeman.indd 1

16-10-19 12:12

Maria Lichtmis

Op dinsdag 4 februari viert de Kerk 'Maria Lichtmis'. Hoewel de naam anders doet vermoeden, is dit geen
Mariafeest, maar gaat het op deze dag vooral om Christus zelf. Officieel heet het feest de 'opdracht van de Heer in
de tempel'. Het was bij die gebeurtenis dat Jezus werd betiteld als 'het Licht dat alle volkeren verlicht'. In de kerken
is het al eeuwen gebruikelijk om op deze dag een lichtprocessie te houden en kaarsen te
zegenen. Zeker zo oud is ook het gebruik om op 3 februari, de gedachtenis van de heilige
Blasius, de Blasiuszegen uit te delen. Die moet de gelovigen beschermen tegen
keelaandoeningen en andere kwalen.

Maria Lichtmis

De officiële naam van het feest was 'de ontmoeting van de Heer in de tempel'. Ten tijde van
Jezus' geboorte was het gebruikelijk om na de geboorte van een kind dit kind aan te bieden
aan God in de tempel en daarbij een offer te brengen, veertig dagen na de geboorte. Gerekend
vanaf 25 december is dat dus op 2 februari. Bij deze ontmoeting in de tempel wordt Jezus
herkend door Simeon als 'hét Licht voor alle volken'. Ter herinnering aan de intrede van Jezus
in de tempel en de woorden van Simeon, is het gebruik ontstaan op deze dag een
lichtprocessie te houden. Daardoor werd dit feest bekend onder de naam 'Maria Lichtmis'.

Misstipendia 2020
De Financiële Commissie van het bisdom Roermond heeft voor
parochies in Limburg de volgende tarieven voor misstipendia en
kerkbijdrage voor 2020 vastgesteld.
Eenvoudige dienst door de week (leesmis) € 12,50
Eucharistieviering op zaterdagavond of zondag € 27,50
Jubileumdiensten die niet tijdens de reguliere zaterdag- of
zondagmissen worden gehouden € 275
Begrafenismis (rouwgeld) € 440
Huwelijksmis (trouwgeld) € 440
Bijdrage voor begeleiding naar crematorium
na een voorafgaande kerkdienst € 60
Gestichte jaardienst: (looptijd min. 5 jaar – max. 20 jaar)
Dienst door de week:
5 jaar € 62,50, 10 jaar € 125, 20 jaar € 250
Eucharistieviering op zaterdagavond en zondag:
5 jaar € 137,50, 10 jaar € 275, 20 jaar € 550
De bijdrage voor rouw- en trouwdiensten wordt niet gevraagd
aan parochianen die in de vier jaren voorafgaand aan betreffende
kerkdienst kerkbijdrage hebben betaald. Zij moeten dan per jaar
wel tenminste het gemiddelde van de in deze jaren geldende
minimumkerkbijdrage hebben betaald.
Deze minimumkerkbijdrage is vastgesteld op € 110 voor 2020. Het
richtsnoer voor de kerkbijdrage blijft 1% van het netto inkomen
van een economische eenheid.
Het kerkbestuur past de tarieven voor het kerkhof niet aan: de
grafrechten (zowel voor graven als voor urnenkeldertjes ) voor 20
jaar bedragen € 700 ; en voor 10 jaar € 350. De huur van een
urnennis blijft voor 10 jaar € 250.

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
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.
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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:

11-12:
16-12:
17-12:
26-12:
31-12:

Overleden

Irene Dadziak-Pacholczyk, (90 jr.)
Jo Bruchhaus, (89 jr.)
En Logister-Windmüller, (98 jr.)
Zef Severens, (88 jr.)
Mien Eggen-Bos, (99 jr.)

Heer, onze God, Wij danken U, dat Gij ons de
zekerheid geeft, dat ook wij eenmaal zullen verrijzen.
Help ons nu reeds op te staan tot dit nieuwe leven, en
troost ons, daar waar we onze lieve dierbaren
missen… Sterkte aan de betreffende families!

Gedoopt

15-12: Lina Reumkens
15-12: Eva Peters
12-01: Jasmine Vaessen
12-01: Donny en Ritchie Reinders
Dat onze dopelingen opgroeien tot goede mensen en
gelovige christenen. Dat zij van God en hun
medemensen gaan houden, met heel hun hart. Dat
deze kinderen in goede gezondheid mogen
opgroeien, tot vreugde van ons allen. Proficiat!

Ontmoetingen ‘Nao de Mes’

Wij willen 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. Op zondag 9 februari bent u na
afloop van de mis in Waubach welkom bij Jong
Nederland. Volgende bijeenkomsten: 8-3 en 19-4

H. Doopsel in onze kerken
Indien u een afspraak wilt maken voor het doopsel
van uw kind, kunt u contact opnemen met het
parochiekantoor. ( 5312378).
Dinsdag t/m vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur.

Kerkhofbeheer Waubach
Zoals u wellicht weet, beschikt onze parochie over
enkele enthousiaste vrijwilligers die ervoor zorgen
dat de kerkhoven er verzorgd uitzien.
Daarnaast zijn ook nog enkele kerkhofbeheerders
actief. Deze mensen richten zich vooral op de
administratieve zaken. In Waubach werd deze taak
jarenlang uitgevoerd door de heer Leo Steinbusch.
De heer Steinbusch heeft onlangs besloten om het
stokje aan andere vrijwilligers over te dragen. Het
kerkbestuur dankt de heer Steinbusch voor zijn
trouwe inzet en de prettige samenwerking.
Tevens heten wij de heer Frank Speck en mevrouw
Kim Hermans van harte welkom als nieuwe
kerkhofbeheerders!

Doopzondagen 2020
2 februari 2020
1 maart 2020
5 april 2020
Voorbereidingsavonden:
maandag 17 februari, maandag 6 april en maandag 8
juni. Aanvang 20.00 uur in de pastorie.

Bezinning op het Woord
Bezinning op het Woord is een uitgave van Dienst
Liturgie en Kerkmuziek van het Bisdom Roermond.
De uitgave is bedoeld voor allen die zich willen
verdiepen in de liturgie van de eucharistie.
Bezinning op het Woord biedt een inleiding, een
korte bezinning, voorbeden en verwijzingen naar de
teksten van de dagelijkse liturgie.
Abonnement
Bezinning op het Woord verschijnt elke maand als
handzame brochure. Kosten abonnement:
Particulieren Nederland/België: € 21,50
Parochie en kloosters in Nederland/België: € 24,Overige Europese landen: € 41,50
Buiten Europa: € 51,50

Mocht u vragen hebben over administratieve
zaken aangaande de kerkhoven, neemt u dan
contact op met het parochiekantoor. U wordt
dan met de juiste persoon in contact gebracht.
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Bisschop Harrie Smeets: laten we de kerk opnieuw zichtbaar maken!
“De kerk is geworteld in Limburg. Het is
onze taak om er voor te zorgen dat ze weer
opnieuw zichtbaar wordt. Op de eerste
plaats door gewoon ons werk te doen.” Dat
zei bisschop Harrie Smeets in zijn feestrede
bij gelegenheid van de Dies Natalis van het
Grootseminarie Rolduc. “Ik snap de vragen
over gebouwen en financiën, maar die zijn
niet het belangrijkste. Het gaat er op de
eerste plaats om dat we mensen helpen om
God opnieuw te leren kennen.”
De Dies Natalis is “de verjaardag” van de
priesteropleiding. Voor de viering daarvan
worden elk jaar alle priesters van het
bisdom en andere gasten uitgenodigd. Na
een pontificale eucharistieviering in de
abdijkerk van Rolduc hield bisschop Smeets
dit jaar de feestrede. Daarin keek hij terug
op zijn eerste jaar als bisschop, waarin hij
flinke interne bezuinigingen moest
aankondigen, maar ook een
kennismakingstocht langs alle dertien
dekenaten in Limburg maakte.
In een analyse van wat hij tijdens zijn
bezoeken is tegengekomen, concludeerde de
bisschop dat de kerk in Limburg nog steeds
midden in de samenleving staat. Weliswaar
anders dan 50 jaar geleden, maar zo zei hij:
“We zijn echt niet op sterven na dood.” Wel
is hem opgevallen dat de religieuze beleving
van mensen afgenomen is en dat daar
nauwelijks iets anders voor in de plaats is
gekomen. “Er is een vage behoefte aan
spiritualiteit, waarin God geen naam meer
mag hebben.” Tegelijkertijd constateert de
bisschop dat mensen onderzoekend zijn.
“Als kerk moeten wij er zijn om mensen te
helpen Christus opnieuw te leren kennen:”
Om die reden, zo vindt de bisschop, moet de
kerk mensen opzoeken en zich laten zien.
Daarom hoort er volgens hem ook in elke
gemeenschap een kerkruimte te zijn.
“Desnoods in een garagebox,” zo herhaalde
Mgr. Smeets de woorden die paus
Franciscus eerder gebruikte. Tijdens zijn
bezoeken aan de dekenaten werd hij
regelmatig geconfronteerd met vragen van
kerkbesturen over financiën en gebouwen.
“Ik begrijp die zorgen, maar uiteindelijk zijn
dat niet de belangrijkste vragen.” Om
mensen opnieuw in contact te brengen met
God, is volgens Mgr. Smeets vooral
eenvoudige geloofsbeleving nodig. Hij wees
daarbij op diverse nieuwe initiatieven die hij
tijdens zijn rondgang heeft gezien. “Hoe
eenvoudiger hoe effectiever vaak.”
Catechese is daarbij volgens de bisschop
heel belangrijk. Door het wegvallen van
andere taken ziet de bisschop nieuwe
mogelijkheden voor parochies om zich
hiervoor in te zetten, eventueel op bovenparochieel niveau. Daarbij gaat het volgens
hem om meer dan alleen kennisoverdracht.
“Catechese is meer dan mensen de weg
wijzen naar het huis van God, het is ook het
huis binnenleiden.”

Een andere opmerkelijke ervaring van zijn bezoeken aan
dekenaten zijn volgens Mgr. Smeets de verrassende
eenlingen die hij heeft ontmoet. “Het zijn vaak jonge
mensen, die zich niets van opmerkingen van anderen
aantrekken en gewoon voor hun geloof gaan. De
groeikracht van Gods woord is onvermoeibaar aanwezig.
God is aan het werk.”
Als laatste onderdeel van zijn analyse benoemde de
bisschop een nieuwe aandacht in parochies voor diaconie.
“In de samenleving is verbinding tegenwoordig het
toverwoord. Maar dat heeft ook met geloof te maken. Als
mensen God los laten, laten ze ook elkaar los. Wanneer je
God niet meer als Vader ziet, waarom zou je je naasten
dan nog als broer of zus zien?” Volgens de bisschop is het
niet voor niets dat in de terreinen die vroeger vanuit de
kerk zijn opgepakt – zorg en onderwijs – nu de eerste
gaten in het sociale netwerk vallen.
Hij ziet ook daar nieuwe kansen voor de kerk. Als
voorbeelden noemde hij de parochie in Bergen die een
eigen taxidienst voor ouderen heeft opgezet en de
afspraken die er in Heerlen tussen de gemeente en de
kerkelijke instellingen zijn gemaakt om zwakkeren de hand
te reiken.
Mgr. Smeets eindigde zijn betoog met een verwijzing naar
Jozef van Arimatea, die nadat Christus aan het kruis
gestorven was ervoor zorgde dat hij begraven werd. “Hij
deed dat, omdat je respectvol met de doden hoort om te
gaan. Maar hij had er geen idee van dat Christus na drie
dagen uit datzelfde graf zou verrijzen. Wij moeten de
moderne Jozefs van Arimatea zijn en gewoon ons werk
goed blijven doen, want na Goede Vrijdag komt Pasen.”
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Van harte gefeliciteerd!

Op zaterdag 4 januari is Matthijs Konsten
uitgeroepen tot Jeugdprins van
Carnavalsverein Ieëre Road de
Sweëgelsöppers.
Matthijs is al geruime tijd actief als
misdienaar in de kerk van Waubach.
Die taak neemt Matthijs zeer serieus en
wordt dan ook op uitstekende wijze door
“onze” jeugdprins uitgevoerd.
Wij wensen Jeugdprins Matthijs I en Prins
Jimmy I een prachtig carnavalsseizoen toe.
Van harte proficiat!

Stille Dag Rolduc: 29 februari
Op zaterdag 29 februari is er ter voorbereiding op
Pasen een ‘Stille Dag’ in Rolduc. Deze bezinningsdag
begint om 9.30 uur met ontvangst in de
recreatiezaal van het Seminarie. Om 10.00 uur
wordt de H.Mis gevierd in de bovenkapel van het
Seminarie. Er is deze dag twee keer een inleiding op
stil gebed. Dat de dag in stilte is, wil een hulp zijn
om werkelijk tijd vrij te zijn voor Hem, die alle tijd
heeft voor ons! De dag eindigt om 16.00 uur.
Doorheen de dag is er koffie beschikbaar; men wordt
gevraagd zelf een lunchpakket mee te nemen. De
kosten bestaan in een vrijwillige bijdrage
(richtbedrag €5,-).
Aanmelding (uiterlijk) vóór 17 februari bij
pastoor: hanskreuwels@gmail.com

Deelnemersbijdrage Micha Cursus
€ 42,50 p.p. voor alle avonden, inclusief:
maaltijden
koffie/thee
cursusboek
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aanmelding
via de folder in onze parochiekerken, of
kom even langs op de pastorie!

Tevens een welgemeend proficiat aan de heer Erik
Verberkt. Op Nieuwjaarsdag mocht hij de Orde van
Verdienste van de Prinsenraad van VV de Geete uit
de Groenstraat in ontvangst nemen. Erik heeft deze
orde ontvangen, omdat hij zich langdurig
verdienstelijk heeft gemaakt voor de gemeenschap
Ubach over Worms.
Zo was hij bestuurlijk actief bij UOW’02 en recenter
voor de Beheerstichting Park ter Waerden.
Ook zette Erik zich op vrijwillige basis in voor de
Samenloop voor Hoop.
Gefeliciteerd met deze onderscheiding!

Nadere info Micha cursus
Word je geraakt door het onrecht
dat je om je heen ziet? Wil je er wat aan doen?
Vraag je je af wat God van ons vraagt?
In de Micha Cursus ontdek je wat de Bijbel zegt over
gerechtigheid en hoe jij, met jouw talenten, kunt
meewerken in Gods Koninkrijk.
Thema’s in deze cursus zijn o.a.:
impact van je levensstijl op de schepping
misstanden in de kledingindustrie
de verdeling van welvaart in de wereld
Door middel van concrete en uitdagende opdrachten
ontdek je hoe je met hoofd, hart en handen verschil
kunt maken.
locatie
MFC An d’r Put
Pastoor Scheepersstraat 3
6374 HR Landgraaf
data (telkens 19.30 – 21.30 uur)
dinsdag 4 februari, dinsdag 18 februari
dinsdag 10 maart, dinsdag 31 maart
dinsdag 14 april en dinsdag 12 mei.
We beginnen elke avond met een eenvoudige en
gezellige maaltijd samen. Daarna een informatief
gedeelte en veel gelegenheid voor uitwisseling.
Tevens organiseren we halverwege een doe-dag:
een zaterdag waarop we samen flink de handen uit
de mouwen steken.

deelnemersbijdrage
€ 42,50 p.p. voor alle avonden, inclusief:
maaltijden
koffie/thee
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Veranderd door het Kerstkind
In het parochieblad besteden wij regelmatig aandacht
aan de liturgie van de zondag. Op zondag 5 januari
stond het thema “Hoogfeest Openbaring des HerenDriekoningen” centraal.
Vandaag vieren wij het feest van de Openbaring des
Heren, beter bekend als het feest van de Driekoningen.
Wat wordt hier openbaar gemaakt? Allereerst dit: het
evangelie spreekt niet over koningen maar over wijzen.
En hoeveel het er waren, wordt niet geopenbaard. Er is
slechts sprake van drie geschenken. En omdat deze
duur zijn, worden de gulle gevers ervan vereenzelvigd
met rijke koningen. In feite is er in het evangelie slechts
sprake van twee koningen. En deze koningen schijnen
lijnrecht tegenover elkaar te staan.
Dat zou iets geweest zijn voor onze tijd. Onze moderne
media zorgen er wel voor dat alle bewegingen van
hooggeplaatsten – en dus ook van koningen – openbaar
gemaakt worden. Allereerst hebben wij daar koning
Herodes. Hij zou de media van nu genoeg stof geven tot
publicatie: “Toen koning Herodes dit hoorde (dat er een
koning geboren zou zijn), werd hij verontrust en heel
Jeruzalem met hem.” De reden van zijn onrust wordt uit
het verdere verloop van het verhaal duidelijk en vindt
zijn dieptepunt in de kindermoord te Bethlehem.
Tegenover hem staat de Koning van Bethlehem, “in
doeken gewikkeld en liggend in een kribbe.” De
Openbaring van deze Koning ligt op een dieper niveau,
een niveau dat voor koning Herodes verborgen bleef,
want “hij werd louter verontrust en heel Jeruzalem met
hem.”
Dat de Openbaring van de Koning van Bethlehem ook
voor velen tegenwoordig een onopgeloste zaak blijft,
blijkt uit de verontruste en soms zelfs felle reacties in
onze tijd. Christenen worden in navolging van de
Driekoningen als opdringerig openbaar gemaakt, omdat
zij (zo zegt men dan) iets openbaren, waarop niemand
zit te wachten: “Waar is de pasgeboren koning der
Joden, wij hebben immers zijn ster gezien?” De wereld
van nu zit in navolging van koning Herodes nu eenmaal
op een andere golflengte.
De wijzen laten zich echter niet van de wijs brengen. En
daarom verlaten zij Herodes en keren Jeruzalem de rug
toe. “Na de koning aanhoord te hebben vertrokken zij.”
Deze woorden dient men te verstaan, zoals ze
geschreven zijn: de wijzen trekken uiteindelijk hun
eigen plan. En wat behelst dat plan? Het heeft in ieder
geval niets te maken met wat koning Herodes van plan
is.
De wijzen vertrekken dus. Zij gaan opnieuw op zoek
naar de koning, die hun geopenbaard werd. Zo doet ook
de Kerk, die tot op de dag van vandaag het feest van de
Openbaring viert. Zij gaat met de wijzen op zoek.

Vrijdag 28 februari, aanvang 19.00 uur
Paus Franciscus heroverweegt na de doodstraf nu
ook de ‘rechtvaardige oorlog’ als onderdeel van de
katholieke sociale leer. Wat wil dit zeggen? Waarom
is dit juist nu aan de orde? En welke gevolgen zal
een herziening hebben? Een avond over katholieke
vredestheologie. Aanmelden:
academie.rolduc@gmail.com
<academie.rolduc@gmail.com>;

“Waar is de pasgeboren koning der Joden, wij hebben
immers zijn ster in het oosten gezien.” Zij trekt
onafhankelijk van de wereld haar plan: ”..na koning
Herodes aanhoord te hebben vertrokken zij.”
Wat zoeken de wijzen, wat zoekt de Kerk? Zij volgen
een ster, zij volgen een teken. Openbaring des Heren
betekent: Niet op eigen houtje gaan, niet vertrouwen op
eigen kracht, maar overgave. Wie immers op eigen
kracht vertrouwt, wantrouwt vaak de steunkracht van
anderen. En daarom werd Herodes verontrust en heel
Jeruzalem met hem.
Wat wordt ons door deze overgave, die navolging
betekent, geopenbaard? “Op het zien van de ster
werden zij vervuld van overgrote vreugde.” Vreugde, is
dat niet hetgeen ontbreekt in de gehele gewelddadige
actie van Herodes. En wat dacht u van de onthullingen
in onze tijd. Het evangelie openbaart ons vervolgens de
reden van hun vreugde: “Zij gingen het huis binnen,
zagen er het kind en zijn Moeder Maria en op hun
knieën neervallend, betuigden zij het hun hulde.”
Openbaring betekent voor hen die geloven het vinden
van het kerstkind. Hij is voor hen de bron van vrede en
vreugde. Hij is de Koning over wie de engelen zeiden:
“Heden is u een Redder en Verlosser geboren.” Het feest
van de Openbaring des Heren wil ons geven dat wij
onder andere bevrijd worden van de bekoring om te
onthullen wat beter verborgen kan blijven. Deze koning
is namelijk geen bedreiging voor onze zwakheden, maar
juist een bron van bevrijding.
Het evangelie eindigt met de volgende woorden: “Zij
vertrokken langs een andere weg naar hun land.” De
Driekoningen zijn veranderd door het Kind van de
kribbe, dat aan hun geopenbaard werd. In dat Kind
hebben zij Gods bevrijdende hand voor hun eigen leven
durven ontdekken; zij zijn andere mensen geworden.
Het verhaal telt menselijk gesproken twee koninklijke
machten. Moge de ware Openbaring ons geven dat wij
ons overgeven aan de bevrijdende macht van de Koning
van de kribbe. Dan zal de ware kerstvreugde ons in het
nieuwe jaar de juiste weg wijzen.

Tekst: Bezinning op het Woord, inleidende teksten bij de
dagelijkse liturgie
Illustratie: Glas-in-loodraam 'Aanbidding van de
Driekoningen' van Jacques Vonk (1957) in de
Dionysiuskerk in Schinnen
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PISTACHE TULBAND
CAKE VAN DE MAAND
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Liturgische diensten Ubach over Worms
Vrijdag
Waubach
Zaterdag
Abdissenbosch
Zondag
Rimburg

17 jan
09.00 uur
18 jan
18.00 uur
19 jan
10.00 uur

Waubach

11.30 uur

Maandag
Waubach
Dinsdag
Woensdag

20 jan
19.00 uur
21 jan
22 jan

Waubach

19.00 uur

Vrijdag
Waubach
Zaterdag
Abdissenbosch
Zondag
Rimburg

24 jan
09.00 uur
25 jan
18.00 uur
26 jan
10.00 uur

Waubach

11.30 uur

Maandag
Waubach
Dinsdag
Woensdag
Waubach
Vrijdag
Waubach
Zaterdag

27 jan
19.00 uur
28 jan
29 jan
19.00 uur
31 jan
09.00 uur
01 feb

Abdissenbosch

18.00 uur

Zondag
Rimburg

02 feb
10.00 uur

Waubach

11.30 uur

Maandag
Waubach
Dinsdag
Woensdag
Waubach
Vrijdag

03 feb
19.00 uur
04 feb
05 feb
19.00 uur
07 feb

Waubach

09.00 uur

Zaterdag
Abdissenbosch
Zondag

08 feb
18.00 uur
09 feb

Rimburg

10.00 uur

Waubach

11.30 uur

H. ANTONIUS, ABT
overl. ouders Görtzen, zussen en broers;
Samenzang
TWEEDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Gemengd Koor Don Bosco Ad Kremer; oud. Dortants-Hinskens;
Samenzang 1ste jrdst. Lenie Voraschen-Erkens; jrdst. Karel Voraschen; Jo de Lang;
jrdst. Hub en Maria Linssen-Bosch (st); oud. Sjir en Tonny Moonen-Lipperts en
dochter Chantalle; oud. Speck-Herbergs en overl. familie; Cleo Wassen, Marianne
Hahnraths en Jo Wilms; jrdst. Mieke Notermans-van Dael; vr. een intentie uit
dankbaarheid bgv een 90 ste verjaardag;
H. FABIANUS, PAUS EN MARTELAAR
een bijzondere intentie, tevens uit dankbaarheid;
H. AGNES, MAAGD EN MARTELARES Heereveld 10.30 uur H. Mis
H. VINCENTIUS, DIAKEN EN MARTELAAR
Sjef en Tinie Haan-Lutgens, wed. oud. (st); jrdst. Troutje Lutgens-Boymans, Nöl
Lutgens (st); oud. Plum-Heinen en dochter Mia (st); Elisabeth Jansen-Souren;
H. FRANCISCUS VAN SALES, BISSCHOP EN KERKLERAAR
BEKERING VAN DE HEILIGE APOSTEL PAULUS
Samenzang jrdst. André Quaedvlieg, dochter Els (st);
DERDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Samenzang zeswekendienst En Logister-Windmüller; jrdst. Mia Hanssen-Palmen (st);
Samenzang zeswekendienst Jo Bruchhaus; oud. Piet en Annie Remmerde-Peters; Jan
Evertsen (st); jrdst. oud. Hub en Ria Hinskens-Schmitz (st); jrdst. Jozef Senden (st);
jrdst. Roos de Haan, tevens overl. familie (st); Jo Haan;
H. ANGELA MERICI, MAAGD
leden en overl. leden van de huiskamer “An d’r Meswegh”;
H. THOMAS VAN AQUINO, PRIESTER EN KERKLERAAR Heereveld 10.30 uur H. Mis

H. JOHANNES (DON) BOSCO, PRIESTER

Presentatie Communicanten jrdst. Zef en Mia Vaessen-Kusters (st); Wiel Vaessen
(st); Robbie Lutgens vw. verjaardag;
OPDRACHT VAN DE HEER (MARIA LICHTMIS)
Samenzang
Presentatie Communicanten Hermie Bogman; jrdst. Sjef Gerards, tevens Bertha
Gerards-Goffin en schoondochter Christie (st); jrdst. oud. Trienekens-Boots (st); Sjef
en Treeske Reumkens-Starmans en wed. fam. (st); jrdst. Mia Plum-Reinartz; Mariet
Verboeket-Crombach en dochter Chantal; Irma Reumkens-Huijnen;
H. BLASIUS, BISSCHOP EN MARTELAAR
Sjaak Dejalle en dochter Ria Römkens-Dejalle;
Heereveld 10.30 uur H. Mis
H. AGATHA, MAAGD EN MARTELARES

oud. Martin en Maria Dortants-Jungen, dochter Mia en schoonzoon Zef (st); waarna
Uitstelling van H. Sacrament, aanbidding en rozenkrans
H. HIERONYMUS EMILIANI
Samenzang
VIJFDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Gregoriaans fam. Peusens-L’Ortye (st); Annie Rutten-Kaczmarek vw. buurt; jrdst.
Fien Borghans en Frans Verreck (st), hun overl. kinderen en kleinkind en de overl.
partners van hun kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind;
Samenzang zeswekendienst Mien Eggen-Bos; zeswekendienst Zef Severens; Sjaak
Dejalle en dochter Ria Römkens-Dejalle; Sjef en Tinie Haan-Lutgens en wed. oud.
(st); Fer en Maria Helsper-Starmans (st); jrdst. oud. Franken-Quaedflieg (st); oud.
Sjir en Tonny Moonen-Lipperts en dochter Chantalle; Wil Nillesen en wederz. fam.;
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Maandag
Waubach
Dinsdag
Woensdag
Waubach
Vrijdag
Waubach
Zaterdag
Abdissenbosch
Zondag

10 feb
19.00 uur
11 feb
12 feb
19.00 uur
14 feb
09.00 uur
15 feb
18.00 uur
16 feb

Rimburg

10.00 uur

Waubach

11.30 uur

Maandag
Waubach
Dinsdag
Woensdag
Waubach
Vrijdag
Waubach
Zaterdag
Abdissenbosch
Zondag
Rimburg
Waubach

17 feb
19.00 uur
18 feb
19 feb
19.00 uur
21 feb
09.00 uur
22 feb
18.00 uur
23 feb
10.00 uur
11.30 uur

H. SCHOLASTICA, MAAGD
jrdst. Leo Vaessen (st);
ONZE LIEVE VROUW VAN LOURDES

echtp. Jacques en Elisabeth Verstappen-Vreuls (st);
HH. CYRILLUS, MONNIK, EN METHODIUS, BISSCHOP, PATRONEN VAN EUROPA
overl. oud. Plum-Heinen en dochter Mia (st);
Samenzang zaliger pastoor Joseph Peters (st);
ZESDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Greoriaans Hub Ubben, Tiny Ubben-Slaman, Juliana Ubben-Czerw, oud. CzerwDohmen, tevens Hans Snijders (st); Ad Kremer; oud. Pierre en Johanna SimonsDouven;
Gemengd Koor Don Bosco jrdst. Bebbie van Mil-Krol; Jo de Lang; oud. Arthur en
Annie Goossens-Pelzer; uit dankbaarheid van twee bijzondere mensen bij gelegenheid
van hun 65-jarig huwelijksjublileum;
ZEVEN HH. STICHTERS VAN DE SERVIETEN
Heereveld 10.30 uur H. Mis
Sjef en Tinie Haan-Lutgens en wed. oud. (st);
H. PETRUS DAMIANI, BISSCHOP EN KERKLERAAR
CATHEDRA VAN DE HEILIGE APOSTEL PETRUS
Samenzang
ZEVENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Samenzang
Samenzang Jan Evertsen (st);

TV-missen 2020

Ook in 2020 mag ons parochiecluster weer
enkele TV-missen voor de KRO verzorgen. Op
onderstaande zondagen begint de H. Mis om
10.00 uur.
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag

05
17
12
09
13

Heereveld 10.30 uur H. Mis

Als parochie werken we graag mee aan een mooie
huwelijksviering en aan een goede voorbereiding met
inhoud. De voorbereiding vindt eind februari / begin
maart 2020 plaats. Dus neem voor het vastleggen van
uw trouwdatum tijdig contact op met het
parochiekantoor.

april 2020
mei 2020
juli 2020
augustus 2020
december 2020
Zoals u weet, is de heer Wim Franken al
vele jaren aan ons parochiekantoor
verbonden. Met ingang van 1 februari a.s.
mag Wim iets meer van zijn vrije tijd gaan
genieten. Dit betekent dat het
parochiekantoor vanaf die datum op
maandag en woensdag gesloten is. Op
dinsdag, donderdag en vrijdag bent u nog
steeds welkom tussen 10.00 en 12.00 uur!

Op onze site rk-ubachoverworms.nl
of:

Het volgend

Kirkebledje

verschijnt op 21 feb. en wel voor de periode tot 20 mrt.

Misintenties s.v.p. inleveren tot uiterlijk woensdag 12 feb. liefst middels een briefje
in de brievenbus van de pastorie (Kerkberg 7) of achter in de kerk van Rimburg.
12

12

