Parochiecluster

Ubach over Worms
Secretariaat parochies:

di. do. vr. 10.00-12.00 uur
Kerkberg 7 531.23.78
info@rk-ubachoverworms.nl

’t Kirkebledje

Veertigdagentijd 2020

Pastoor : H. Notermans

Vreugdevol op weg naar Pasen!

pastoor@rk-ubachoverworms.nl

Misintenties

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

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

Parochiekantoor 531.23.78
H. Jozef – Waubach
Dhr. F. Speck: fspeck@home.nl en/of
Mevr. K. Hermans:
kwahermans@gmail.com
H. Bernadette - Abdissenbosch
Zie Waubach
H. Drievuldigheid – Rimburg
Dhr. C. Schurer 531.41.40
Gemeentelijk kerkhof - Lauradorp
Dhr. R. Dörenberg 56.95.222

www.rk-ubachoverworms.nl

Adverteren in dit blad?
Oplage: 6.000 huis aan huis
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De vastentijd begint op een woensdag, die Aswoensdag heet. Dat ‘as’ komt van een
katholieke gewoonte: de priester strijkt dan met as een kruisje op je voorhoofd.
De laatste week van de lijdenstijd is het hoogtepunt: deze heet de Goede Week. In
veel kerken is dan elke dag een bijeenkomst, op z’n minst op de vrijdagavond en de
zondagochtend.
De laatste dagen van deze week zijn het belangrijkste. De donderdag is Witte
Donderdag, waarop Jezus’ laatste maaltijd wordt herdacht. De vrijdag heet Goede
Vrijdag, waarin Jezus’ kruisiging centraal staat. De zaterdag wordt Stille
Zaterdag genoemd, omdat die dag Jezus gestorven was. De zondag is van deze
dagen de laatste en de allerbelangrijkste: dit is Pasen, de dag dat Jezus opstond uit
de dood.
Waarom duurt de vastentijd veertig dagen?
Het zijn eigenlijk 46 dagen, omdat de zondagen niet mee worden geteld: de zondag
is namelijk een feestdag en dan hoef je niet te vasten.
Veertig is gekozen omdat het in de Bijbel een belangrijk getal is: het staat voor ‘een
volle generatie’. Veel vrouwen kunnen na hun veertigste namelijk meestal geen
kinderen meer krijgen. Dan begint er dus symbolisch een nieuwe generatie. Ook
waren in die tijd veel ouders rond de veertig als hun oudste kinderen het huis uit
gingen.
In de Bijbel komt het getal veertig regelmatig terug. Noach wachtte bijvoorbeeld
veertig dagen voordat hij uit zijn boot stapte. Mozes verbleef veertig dagen op de
Sinaïberg en kreeg toen pas de Tien Geboden. Elia zwierf veertig dagen in diezelfde
omgeving en ontmoet dan God. Bij Jezus komen deze verhalen samen als hij
zichzelf ook veertig dagen terugtrekt in een woestijn. Daar worstelt hij enorm met
zijn roeping, maar uiteindelijk staat hem alles helder voor de geest en begint hij zijn
publieke optreden.
Telkens dus een periode van veertig dagen waarin een persoon in de Bijbel intens
zoekt, maar een nieuw leven met God vindt. Dat wordt als het ware ‘herbeleefd in
de Veertigdagentijd: de christenen zoeken God en hopen hem uiteindelijk te vinden.
In die geest gaan wij samen vreugdevol op weg naar Pasen.
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Samenzang
Fanfare St. Elisabeth
Samenzang
Samenzang
GK Don Bosco
Gospelkoor Gioia
Kon. Fanfare Eendracht
Samenzang
Mannenkoor St. Joseph

Uitstelling H. Sacrament & aansl. vespers
vrijdag 13 maart om 9.00 u. tevens Kruisweg
maandag 16 maart om 16.00 uur
donderdag 19 maart om 16.00 uur

Kruisweg in de vasten
elke vrijdag na de H. Mis van 9.00 uur te Waubach

045 531
22 73 | www.hamerslandgraaf.nl
info@hamerslandgraaf.nl
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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 na de
H. Mis van 09.00 u. de Kruisweg gebeden te
Waubach
Sint Jozefnoveen 2020
H. Missen tekens om 19.00 uur op:
woensdag 11 maart,
donderdag 12 maart, vrijdag 13 maart,
zaterdag 14 maart, zondag 15 maart 11.30
uur, maandag 16 maart, dinsdag 17 maart,
woensdag 18 maart & donderdag 19 maart.
21-03 Stille omgang te Amsterdam
(aanmelden / info bij dhr. Henk Verhaeg)
28-03 Zegening gezinnen in verwachting
29-03 Zegening gezinnen in verwachting
05-04 Palmzondag TV-Mis
09-04 Witte Donderdag 19 uur (Waubach)
10-04 Goede Vrijdag 19 uur (Waubach)
11-04 Paaswake 19 uur (Waubach)
12-04 Pasen, Rimburg en Abdissenbosch
13-04 2e Paasdag 10 u H’veld 11.30 u W’bach
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

V.V. de Geete blikt terug op carnavalsmis

Veel lovende woorden voor de invulling van de eerste carnavalsmis
door pastoor Notermans op 11 november 2019. V.V. de Geete wijdde
hier onlangs een artikel aan in “’t Stiekelverke”
Dat vier inne nujje pastoer hant woëde vuur good gewoar op dr
11 van d’r 11. Dizze hier is angejs wie d’r Ed Smeets; ut is ech
inne angere, dus neet d’r zelfde.
En zoë huurt dat ooch; in ut leave hat men te maake mit
vurrenderinge.
Dat weete vier allenuj, doa kinne vier ee leedje van mitzinge.
Harry Notermans sjtelde zich in de mes vuur mit sjpass en
mienschelikheed,
Vol mit werm wuurd en gehuld in ee sjun gekluurd kirkekleed.
Dat woa trouwens hel neudig want in d’r Laura-tempel sjting
d’r kachel oet
Maar wie gezag, ozze nujje herder brach mit zieng optrede
wermte in de boet.
Hea sjprook van d’r volle agenda in os besjtoa, van al die
winnige tied vuur mekoar,
En mit al dat gejaag en getou is op d’r sjloes ut wirk noch
ummer neet kloar.
Wie in inne echte parabel goof pastoer os in zien preëk inne
relatieve kiek op die zaake,
En leet hea os in de vuurbede mirke dat gans veul mit ee
kurrelke zout hat te maake.
De luuj die doa woare die sjnappe en begriepe wat ich bedoel,
Ee kurrelke zout makt probleeme klinger; doadurch sjmilt inne
ganse boel.
Mit zieng zoutmuüle, ee gesjenk van dr vasteloevundsverein
oet Stramproy,
Bevrijdt pastoer us dus oet de engte van ozze soms,
sjtressvolle levenskooi.
Vier wille pastoer doarum van ganser harte welkom in os
midde heete,
En vroage vanoet de Grunstroat: sjtrooi af en toe get zout op
die Geete!

Sacramentsprocessies 2020
Waubach: zondag 14 juni 09.30 uur
Rimburg: zondag 21 juni 10.00 uur

Bezorger gevraagd

Voor de omgeving Vogelzankweg /
Stenenkruisweg zijn wij op zoek naar
een bezorger voor het parochieblad.
Het parochieblad verschijnt gemiddeld
één keer per vier weken. Bent u een
liefhebber van wandelen, dan kunt u uw
hobby wellicht met deze taak
combineren.
Mocht u interesse hebben, neem dan
contact op met het parochiekantoor.
Bereikbaar op di. do. en vrijdag tussen
10.00 en 12.00 uur, via het volgende
telefoonnr. 045-5312378
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Adverteren in
Ubach over Worms
bij 6.000 adressen tegen
aantrekkelijke tarieven?

Dat kan ... in ‘t Kirkebledje

Onder het motto “Robert’s Wintergasten” organiseert Robert Dörenberg een
reeks interessante lezingen over natuur, cultuur en wetenschap. Er komen
telkens diverse gastsprekers die vertellen over hun specifieke vakgebied.
M.F.C An d’r Put / Pastoor Scheepersstraat 3 Landgraaf (Waubach)
19.30 uur Inloop / 20.00 uur Start lezing / 22.00 uur Afsluiting
VRIJE ENTREE (Incl. koffie/thee bij binnenkomst en een lekkernij)
Wel graag even aanmelden vóór 4 maart via e-mail: robertsgasten@gmail.com
Mede mogelijk gemaakt door:
Bakkerij Aroma, Hamers Grafische Communicatie, Sempre Sempre italiaanse
culinaire cadeauwinkel, Dörenberg Horse products & Construction, Bloemisterij
Habets, M.F.C. An d’r Put Waubach en de Provincie Limburg.

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

Voor iedereen een
passend afscheid.

Mona Slob en Guido Waltmans

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.
Monuta Lindeman
Stationsplein 67
6372 GR Landgraaf
T 045 - 569 61 61
E landgraaf@monuta.nl
I monuta.nl/landgraaf
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De vier communicatietools van paus Franciscus
Van paus Franciscus kun je niet zeggen dat hij
progressief is. Ook niet dat hij mensen naar de mond
praat. Wat hij zegt, is vaak zoet noch zacht. Toch
luisteren mensen graag naar hem. Ook de willekeurige
internetsurfer kan zich aangesproken weten door
Franciscus. In de digitale communicatieomgeving -die
geen muren kent- is dit een uitzonderlijke troef.
1. Hij tweet
Mensen verstaan Franciscus. Ook Jan met de pet. Hij
gebruikt geen dure woorden. Zijn zinnen zijn kort en
ervaringsgericht. Hij gebruikt beelden, grappen en
voorbeelden. Mogelijk missen zijn uitspraken, door
hun eenvoud, soms nuance. Maar de toehoorders
weten zich persoonlijk aangesproken en dus
gerespecteerd. Dit maakt dat de uitspraken van de
paus bijzonder geschikt zijn voor de digitale
omgeving. Daarbij heeft hij een persoonlijke,
evangelische en nederige aanpak die maakt dat zijn
boodschap, ook als deze tegen de haren instrijkt, toch
ontvangen kan worden. De paus geeft interviews aan
de grote wereldkranten, maar in 2015 gaf hij met
hetzelfde gemak een interview aan de Nederlandse
daklozenkrant. Niemand is te hoog of te min.
Franciscus staat open voor iedereen!
2. Hij lacht
Franciscus deinst er niet voor terug om zichzelf en de
katholieke traditie, tot op zekere hoogte te relativeren.
In zijn talrijke ontmoetingen met journalisten durft hij
ronduit te zeggen dat hij, hoewel paus, sommige
zaken niet of niet goed weet. Bekend is zijn uitspraak
in een interview met La Repubblica in 2013 dat hij
gelooft in God, niet in een katholieke God. Ook sprak
hij reeds meerdere malen over zijn persoonlijke
ervaring met geloofstwijfel. Deze houding draagt
waarschijnlijk bij aan de geloofwaardigheid van zijn
boodschap. Deze zelfrelativering kan immers opgevat
worden als een erkenning dat wat gebeurt binnen de
Katholieke Kerk, hoezeer de Kerk ook geïnspireerd
wordt door de Heilige Geest, ook gebeurt doorheen
mensen.
Ruimer gesteld kun je zeggen dat dat Paus Franciscus
van humor houdt, ook bij ernstige onderwerpen. De
reden lijkt eenvoudig: hij is niet bang. Hij heeft
voldoende vertrouwen in de unieke kracht van het
Evangelie dat hij er niet voor terugdeinst om zich
kwetsbaar op te stellen. In een wereld die
multicultureel en multireligieus is geworden, is dit,
paradoxaal genoeg, eerder een sterktebod dan een
zwaktebod.

De populariteit van de huidige paus is mede
te danken aan het gebruik van vier
eenvoudige communicatieregels die ook ons
kunnen inspireren.
Ze sluiten naadloos aan bij de wetten van de
nieuwe media én kunnen bovendien
behoorlijk schuren….

3. Hij zwijgt
Soms antwoordt de paus met stilte. Heel wat jaren
voor zijn verkiezing tot paus schreef hij hierover
eens: Op momenten van duisternis en grote
beproevingen, wanneer de knopen en problemen niet
kunnen worden ontward en de dingen niet kunnen
worden opgehelderd, dan moeten we zwijgen. Stilte
voorkomt dat er in (sociale) media een verhit spel van
woord en wederwoord ontstaat en dat vrij spel wordt
gegeven aan de kracht die Franciscus vaak omschrijft
als de duivel. Franciscus, spirituele meester en vriend
van de arme en nederige Jezus, maakt wanneer hij
kiest voor stilte een andere keuze.
Zwijgen lijkt een houding van zwakheid. Voor Jezus
heeft het geleid naar het kruis. Maar die keuze voor
stilte heeft de weg bereid voor de overwinning van de
liefde op het kwaad. Hoe belangrijk communicatie ook
is, soms is zij machteloos en kies je beter bewust
voor zwijgen.
4. Hij wacht
De digitale communicatiecultuur vraagt
onmiddellijkheid. Als er iets gebeurt, moet je meteen
reageren, beslissen en actieplannen opmaken. De
praktijk toont dat Franciscus heel omzichtig omgaat
met de evidentie van de korte-termijn-logica in de
communicatie. Soms is het nodig om de tijd te laten
aan de tijd, ook al is er druk van de pers en de
publieke opinie om meteen een alomvattend
antwoord te geven en spectaculaire maatregelen aan
te kondigen.
Het dienen van de waarheid kan tijd en geduld
vragen. Soms kan de prijs hiervan frustratie en
onbegrip zijn. Waakzaamheid, durf, professionaliteit
én gelovig vertrouwen zijn hier nodig.
In de wereld van vandaag raakt communicatie aan
het hart zelf van de zending van de Kerk en dient ze
integraal deel uit te maken van het beleid zelf. In
paus Franciscus hebben we hierin beslist een
voorganger en een leermeester.
Uit het tijdschrift: Katholiek Leven.nl
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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:

Gedoopt

Overleden

24-01: Fien Vijgen-Erkens (93 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 familie!

Sinds de vorige uitgave van het parochieblad, telt
onze parochie geen nieuwe dopelingen. Laten wij
daarom bidden voor alle kinderen die het doopsel al
eerder mochten ontvangen.
Dat onze dopelingen opgroeien tot goede mensen en
gelovige christenen. Dat zij van God en hun
medemensen gaan houden, met heel hun hart.

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 19 april bent u na afloop
van de mis in Waubach welkom bij Jong Nederland.

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, dond. & vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur.

Doopzondagen 2020
1 maart, 5 april, 10 mei, 14 juni, 5 juli, 9 augustus
13 september, 4 oktober, 8 november en 13 dec.
Voorbereidingsavonden 2020:
maandag 6 april, woensdag 6 mei, maandag 22 juni,
maandag 24 augustus en maandag 19 oktober
Aanvang 20.00 uur in de pastorie.

Cursus veilig op weg
Voor de ZESENTWINTIGSTE keer organiseert Service Gilde Landgraaf het unieke project Veilig op Weg voor
senioren die zo lang mogelijk op veilige wijze hun auto willen blijven besturen. Op actuele TV - programma's
wordt sterk aanbevolen de kennis van verkeersregels op te frissen en rijvaardigheid te laten testen. Het Gilde
biedt u deze beproefde gelegenheid.
In drie dagdelen komen o.a. de volgende punten aan de orde:
•
opfrissen van de kennis van verkeersregels
•
veiligheidsaspecten
•
omgaan met agressiviteit
•
gezondheidsaspecten
•
testen van gehoor en gezichtsvermogen
•
Medewerking wordt verleend door o.a. de verkeerspolitie, Veilig Verkeer Nederland, een arts en een
verpleegkundige.
De cursus wordt gegeven op drie donderdagochtenden van 9.30 tot ongeveer 12.00 uur
De data zijn: 12, 19 en 26 maart 2020.
De eigen bijdrage in de kosten bedraagt slechts € 15.Locatie: Pinkpopzaal, Sweelinckplein 1 (Burgerhoes) te Landgraaf.
Aanmelden voor dit project kan via de website www.gildelandgraaf.nl zie contact,
op het kantoor van het Gilde Landgraaf in het Burgerhoes, Sweelinckplein 1 of per telefoon 045 569 56 80. Per
email kan ook: gildelandgraaf@gmail.com
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Vastenactie 2020 Zambia
De Vastenactie richt onze blik dit jaar op de stichting
GKMT (Geef de Kinderen van Mpongwe een Toekomst) in
het district Mpongwe in Zambia (Afrika).
Zoals u misschien weet, is er de afgelopen jaren hard
gewerkt aan een vakschool waar zowel jongeren met een
middelbare school-diploma, als ook volwassenen een
beroep kunnen leren en zodoende in het bezit komen van
een qualificatie die in heel Zambia erkend wordt. Deze
vakqualificatie maakt het mogelijk, dat de mensen beter
in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. In de wijde
omtrek was namelijk voorheen geen enkele vakschool.
Mede door uw steun in de afgelopen jaren, kon deze
school gebouwd worden en wordt er reeds in diverse
vakken onderwezen.
Dit jaar zouden we heel graag jonge mensen die door
ontoereikende financiële middelen deze kans niet
hebben, toch de mogelijkheid geven om met uw hulp een
vak te leren en een diploma te halen.
Wij als parochiecluster Ubach over Worms ondersteunen
dit project. We doen daarbij een beroep op u om mee te
doen. Vastenactie kiest partij voor de armste mensen.
Kiest voor eerlijk delen, voor hier wat minder en daar wat
meer, onder het motto: “Samen maken we er meer van”.
Vastenactie ondersteunt initiatieven tégen armoede en
vóór een betere leefomgeving.

Tijdens ontmoetingsdagen voor vrouwen
Bisschop Smeets praat over zijn roeping
Op dinsdag 17 en donderdag 19 maart worden de
jaarlijkse ontmoetingsdagen voor vrouwen gehouden
als voorbereiding op Pasen. Gastspreker is deze keer
bisschop Harrie Smeets. Onder de titel ‘Ongewild en
onweerstaanbaar geroepen’ zal hij spreken over zijn
roeping.
José Hendrix van de stichting Rafaël uit Valkenburg
heeft haar roeping gevonden in het helpen van
mensen in Armenië. Zij vertelt hierover, samen met
andere vrijwilligers van deze stichting. Ook wordt een
film over het werk van de stichting in Armenië
vertoond. De dag voorziet bovendien in een
gezamenlijke lunch en een gebedsviering.
De twee ontmoetingsdagen voor vrouwen zijn een
initiatief van de Stichting Mgr. Schrijnen-Huis. Beide
bijeenkomsten worden gehouden bij het bisdom in
Roermond. Belangstellende dames kunnen zich
aanmelden
via www.schrijnenhuis.nl of schrijnenhuis@bisdomroermond.nl

Het betaalenvelopje bestemd voor de
Vastenactie wordt bij het volgende parochieblad
verspreid. U kunt dit envelopje in de
offerblokken deponeren. Bij voorbaat dank!

Roermond in het teken van The Passion
The Passion komt dit jaar naar Limburg. Op Witte
Donderdag 9 april staat de bisschopsstad Roermond in
het teken van dit grote mediaspektakel, waarbij het
lijdensverhaal van Christus op een moderne wijze in
beeld wordt gebracht.
Die avond worden er tienduizenden belangstellenden in
Roermond verwacht. Het centrale programma speelt
zich af op het Munsterplein, maar ook op andere
pleinen in de stad is het publiek welkom. Een
‘processie’ zal met het bekende witte kruis door
Roermond trekken tot aan het hoofdpodium.
De gezamenlijke kerken van Roermond bieden in de
dagen rond The Passion een eigen aanvullend
programma aan: zo zijn de kerken dagelijks open en
kunnen mensen er terecht om een kaarsje op steken,
even stil te zijn of naar muziek te luisteren.
Meer over het programma volgt later op www.bisdomroermond.nl of de websites van de parochies en de
Protestantse Kerk in Roermond.
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Marthe Robin-Thorn: een rustplaats voor hart en geest

aanmelden: foyer-thorn.nl

22 -25 februari 2020:
Carnavals - driedaagse
▪ o.l.v. Foyervader A. Pierik.
▪ "Voor het feest zijn wij geschapen"
Carnaval ánders: geen 'alaaf' maar Alleluia!
Nachtelijke aanbidding. Lofprijzing. Een
verlengd stil weekend met een gezellige
maaltijd als afsluiting.
▪ Van zaterdag 18:00 uur tot dinsdag 14:00
uur na 't middagmaal.
▪ De richtprijs voor deze driedaagse
bedraagt: € 145,- resp. € 160,-.
(Oude vleugel resp. nieuwbouw, kamers in de
nieuwbouw hebben eigen douche en toilet).

20 maart: lezing Academie Rolduc
Thema: ethiek-mensenrechten

Mensenrechten is een thema dat tegenwoordig vaak ter sprake
komt. Iedereen wil graag dat zijn rechten gerespecteerd worden en
we vinden het belangrijk om ook de rechten van anderen tot hun
recht te laten komen. Desondanks is het niet heel gemakkelijk om
overeenstemming te vinden over wat die rechten dan zijn. Hoe ver
mag iemand gaan in zijn meningsuitingen en in zijn gedragingen?
Ook conflicten van mensenrechten doen zich in de maatschappij
vaak voor. Het is dan de rechter die uiteindelijk moet beslissen over
wat het belangrijkst is of wat het zwaarst telt. Vanuit ons geloof
hebben we bepaalde overtuigingen en kijken we op een bepaalde
manier aan tegen de mens.
Vaak is deze zienswijze ook gekoppeld aan mensenrechten: zo is er
recht van vrije meningsuiting, van godsdienst, recht op leven en
vrijheid van vergadering. Hoe kunnen we vanuit ons geloof die
mensenrechten tot hun recht laten komen? En hoe kunnen we
anderen ervan overtuigen dat niet alleen moet gebeuren wat de
meerderheid wil, maar dat mensenrechten op een veel
fundamenteler niveau belangrijk zijn? Deze vragen komen aan bod
in deze lezing, als er een overzicht wordt geboden van wat we
onder mensenrechten verstaan, welk belang ze hebben en hoe ze
beschermd moeten worden.
Aanmelden: academie.rolduc@gmail.com
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Het zout der aarde….

In het parochieblad besteden wij regelmatig aandacht
aan de liturgie van de zondag. Op zondag 9 februari
stond het thema “Het zout der aarde” centraal.
Smaakmakers zijn. Jezus noemt ons in het evangelie
smaakmakers: ”Gij zijt het zout der aarde.” Wij mogen
dus smaakmakers zijn. Maar waar halen wij onze smaak
vandaan? Jezus geeft ons naast het zout als krachtige
smaakmaker nog een voorbeeld. Wij mogen vandaag
namelijk ook licht zijn: “Zo moet uw licht stralen voor
het oog van de mensen.”
Er zijn in onze tijd van de televisie heel wat
smaakmakers, mensen die als een licht stralen voor het
oog van de mensen. En dan denk ik niet langer louter
aan kookkunstenaars. Er worden zelfs geregeld
steekproeven gehouden. Wie bij de mensen niet langer
in de smaak valt, wordt uit de roulatie genomen. Is dat
wat hier bedoeld wordt in het evangelie? Dien ik goed
werk te verrichten voor het oog op de mensen? Jezus
zou zichzelf tegenspreken wanneer Hij dat bedoelde.
Vorige week nog hoorden wij iets totaal anders: “Zalig
de armen van geest, zalig de barmhartigen”; zeg maar
gerust: zalig de kleinen. Zij die klein durven zijn, zullen
niet zo gauw schitteren op de tv. Het hele schitterende
mediagebeuren is immers een harde business van vraag
en aanbod. Wat zal dan wel bedoeld zijn? Waar vind ik
de bron om pittig zout te worden?
Smaakmakers mogen dan onontbeerlijk zijn om iets
uit te dragen; maar wat bedoelt Jezus er vandaag
mee? De apostel Paulus, die wij zojuist hoorden, geeft
allereerst aan, waar wij ons antwoord niet hoeven te
zoeken. “Broeders en zusters, toen ik u het getuigenis
van God kwam verkondigen, deed ik dat niet met
vertoon van welsprekendheid en geleerdheid.” Dit is
bepaald geen aanbevelingsbrief om een eigen
smaakmakend tv-programma te krijgen.
Paulus staat echter in de bijbel te boek als een pittige
man. Bij hem hebben tot op de dag van vandaag veel
christenen een echte smaakmaker gevonden. Hij deed
zijn verkondigend en wervend werk echter niet met
welsprekendheid en geleerdheid. Waarmee dan wel?
Het antwoord volgt onmiddellijk: “Ik had mij
voorgenomen u geen enkele wetenschap te brengen
dan die van Jezus Christus en zijn kruis.” Paulus put
zijn smaak dus uit het lijden en de dood van Jezus.
Het antwoord is in feite tweeledig. Allereerst: bouw
niet op eigen kracht. “Als ik wil roemen, zal ik roemen
op mijn zwakheden...want als ik zwak ben, ben ik
sterk.” Tegelijkertijd echter weet Paulus waar hij wel
moet zoeken, namelijk in het evangelie.
Maar er zijn er zo velen, die zich die de verkondiging
tot levenstaak hebben gemaakt. Waarom zijn zij dan
niet allen zo krachtig als deze apostel? Wanneer
Paulus vervolgens aan de verkondiging van Jezus’
lijden begint, zoekt hij de smaak voor deze prediking
niet in mooie woorden, maar in wat hij noemt: de
kracht van de Geest. Hier ligt het antwoord op onze
vraag.

Wanneer Jezus ons vandaag oproept zout te zijn of een
stralend licht, dan is de uiteindelijke bron daarvan: de
kracht van God zelf. In die zin schiet de naam
smaakmaker waarschijnlijk ook te kort. Mensen kunnen
werkelijk de gave bezitten zich te verkopen en dat hoeft
op zich niet verkeerd te zijn. Maar het woord verkopen
zegt het al: vaak is eigenbelang een niet onbelangrijke
drijfveer. Hier wijkt de apostel duidelijk af: “Als ik wil
roemen, wil ik roemen op mijn zwakheden. Want als ik
zwak ben, ben ik sterk door Gods Geest.” Hij doet het in
mij, het is zijn liefde!

Tekst: Bezinning op het Woord, inleidende teksten bij de
de dagelijkse liturgie
Illustratie: website kinderwoorddienst

Lourdesnoveen in Chevremont
Van 7 t/m 15 maart wordt in de kerk van Chevremont
aan de Nassaustraat 37 te Kerkrade de jaarlijkse
Lourdesnoveen gehouden. Dagelijks zijn er andere
gastpredikanten, gastkoren en eregasten. De H.Mis
begint iedere avond – ook in het weekend – om 19.00
uur; vanaf 18.00 uur worden de rozenkrans en de
vespers gebeden. U bent van harte uitgenodigd!

Verloren in kerk Abdissenbosch…..
Op zaterdag 1 februari vond in de kerk van
Abdissenbosch de jaarlijkse presentatieviering plaats.
Tijdens de H. Mis raakte een van de aanstaande
communicanten haar ring kwijt.
Het betreft een zilveren ring voorzien van een katje.
De eerlijke vinder wordt vriendelijk verzocht om contact
op te nemen met het parochiekantoor: 045-5312378
Bij voorbaat dank voor uw medewerking!

E-mailadressen vervallen!
Al onze e-mailadressen eindigend op @hetnet.nl
komen met onmiddellijke ingang te vervallen!
Wij vragen u vriendelijk om enkel gebruik te
maken van de e-mailadressen zoals vermeld in de
colofon van dit parochieblad!
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TULBAND VAN
DE MAAND

“RED VELVET“
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Liturgische diensten Ubach over Worms
Vrijdag
Waubach
Zaterdag
Abdissenbosch
Zondag
Rimburg

21 feb
09.00 uur
22 feb
18.00 uur
23 feb
10.00 uur

Waubach

11.30 uur

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

24 feb
09.00 uur
26 feb
10.30 uur
17.30 uur
19.00 uur
28 feb
09.00 uur
29 feb
18.00 uur
01 mrt
10.00 uur

Waubach

11.30 uur

Maandag
Waubach
Dinsdag
Woensdag
Waubach
Vrijdag
Waubach
Zaterdag
Abdissenbosch
Zondag

02 mrt
09.00 uur
03 mrt
04 mrt
19.00 uur
06 mrt
09.00 uur
07 mrt
18.00 uur
08 mrt

Rimburg

10.00 uur

Waubach

11.30 uur

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

09 mrt
19.00 uur
10 mrt
11 mrt
19.00 uur
12 mrt
19.00 uur
13 mrt
09.00 uur
19.00 uur
14 mrt
18.00 uur
19.00 uur
15 mrt

Rimburg

10.00 uur

H. PETRUS DAMIANI, BISSCHOP EN KERKLERAAR
H. Mis
CATHEDRA VAN DE HEILIGE APOSTEL PETRUS
Samenzang Christientje Krol-Logister,Emil Krol vw. verjaardag
ZEVENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Samenzang
Samenzang Jan Evertsen (st); oud. Ger en Greetje Wijshijer-van Ommen; Maria
Wauben-Impelmans
H. Mis
ASWOENSDAG VASTEN- EN ONTHOUDINGSDAG
H. Mis
Samenzang
Samenzang
H. Mis en aansluitend Kruisweg
Samenzang
EERSTE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD
Gregoriaans Alphons Kallen (st)
Samenzang 1ste jrdst. Jo Haan; 1ste jrdst. Thea Bruchhaus-Schobben, en vw. verj; Jo
Bruchhaus; jrdst. Constant en Agnes Snijders-Schaffrath, en overl. zonen (st); jrdst.
Bert Loo; Sjaak Dejalle ,dochter Ria Römkens-Dejalle; oud. Zef en Bertie SeverensVan den Oever; jrdst. Guus Schulteis; jrdst. Lei Dörenberg; jrdst. Sjef en Jeannie
Triebels-Houben
H. Mis
Heereveld 10.30 uur H. Mis
H. CASIMIR
Joep Jeukens
Martin en Maria Dortants-Jungen, dochter Mia, schoonzoon Zef (st); waarna Kruisweg
HH. PERPETUA EN FELICITAS, MARTELARESSEN
Samenzang Zef en Mia Vaessen-Kusters (st); Wiel Vaessen (st)
TWEEDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD
Gregoriaans jrdst. Lenie Schunken-Nievelstein, oud. Schunken-Bures en alle overl.
familieleden; Annie Rutten-Kaczmarek
Samenzang Sjaak Dejalle, dochter Ria Römkens-Dejalle; Hermie Bogman; Sjef en
Tinie Haan-Lutgens en wed. oud. (st); jrdst. Leny Scheeren-Janssen en Joep Scheeren
(st); jrdst. oud. Johan en Trautje Franken-Vossen (st); oud. Sjir en Tonny MoonenLipperts en dochter Chantalle
H. FRANCISCA ROMANA, KLOOSTERLINGE
Enny Wetzels vw. verj, tevens Leo Papenborg en Peter Theissen
Heereveld 10.30 uur H. Mis
Opening St. Jozefnoveen-QUATERTEMPERDAG
Samenzang
Fanfare St. Elisabeth jrdst. oud. Sjef en Jeannie Triebels-Houben
VERJAARDAG PAUSKEUZE FRANCISCUS (2013)
Kruisweg waarna Uitstelling van H. Sacrament en aansluitend Vespers
Samenzang oud. Bernhard en Fina Goebert-Scholle (st);
geen avondmis !
Samenzang
DERDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD
Gregoriaans Harrie Janssen en Wilhelmina Maria Janssen-Hanssen (st); Dieter Bloi
verj;

11
11

Waubach

11.30 uur

Maandag
Waubach
Waubach
Dinsdag

16 mrt
16.00 uur
19.00 uur
17 mrt

Waubach

19.00 uur

Woensdag
Waubach
Donderdag
Waubach

18 mrt
19.00 uur
19 mrt
16.00 uur

Waubach

19.00 uur

Vrijdag
Waubach
Zaterdag
Abdissenbosch
Zondag
Rimburg

20 mrt
09.00 uur
21 mrt
18.00 uur
22 mrt
10.00 uur

Waubach

11.30 uur

Gemengd Koor Don Bosco zeswekendienst Fien Vijgen-Erkens; oud. Zef en Bertie
Severens-Van den Oever; oud. Speck-Herbergs en overl. familie; Cleo Wassen,
Marianne Hahnraths en Jo Wilms; jrdst. oud. Sjeng en Fientje Heidendael-Benau, zoon
Mathieu en dochter Truus (st); Sjef Speck; oud. Ger en Greetje Wijshijer-van
Ommen; Maria Wauben-Impelmans; Jo de Lang
Uitstelling van H. Sacrament en aansluitend Vespers
Gospelkoor Gioia
H. PATRICIUS, BISSCHOP– H. GERTRUDIS VAN NIJVEL Heereveld 10.30 uur H. Mis
Kon. Fanfare Eendracht oud. Plum-Heinen en dochter Mia (st); Peter Kleikers vw.
trouwdag
H. CYRILLUS VAN JERUZALEM, BISSCHOP EN KERKLERAAR
Samenzang Sjef en Tinie Haan-Lutgens en wed. oud. (st);
HOOGFEEST H. JOZEF, BRUIDEGOM VAN DE H. MAAGD MARIA, Sluiting Noveen
Uitstelling van H. Sacrament en aansluitend Vespers
Landgraafs Mannenkoor St. Joseph oud. Ringens-Paulus (st); Jo Meessen (st);
Wijnand Dautzenberg en ouders; Joseph Houtmans vw. verjaardag
H. Mis waarna Kruisweg
Samenzang fam. Schillings; fam. Benders-Hanssen (st); jrdst. oud. Martens-Cremers
VIERDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD
Gregoriaans Ad Kremer
Samenzang Schutterijmis Jan Evertsen (st); oud. Notermans-Heinen en kleinzoon
Bert; oud. Sjeng en Theresia Nievelstein-Becks (st); jrdst. Hub Dortants (st); Jo en
Annie Franssen-Janssen

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

april 2020
mei 2020
juli 2020
augustus 2020
december 2020

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.
Leg uw trouwdatum daarom tijdig vast via het
parochiekantoor: 045-5312378
In de vorige editie van het parochieblad
kondigden wij al aan dat het
(administratieve) beheer van de kerkhoven
in Waubach en Abdissenbosch vanaf nu in
handen is van dhr. Frank Speck en mevr.
Kim Hermans.
De contactgegevens van beide
kerkhofbeheerders treft u aan op de
voorpagina (colofon aan de linkerzijde).

Op onze site rk-ubachoverworms.nl
of:

Het volgend

Kirkebledje

verschijnt op 20 mrt. en wel voor de periode tot 17 april.

Misintenties s.v.p. inleveren tot uiterlijk woensdag 11 mrt. liefst middels een briefje
in de brievenbus van de pastorie (Kerkberg 7) of achter in de kerk van Rimburg.
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