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Parochiecluster
Ubach over Worms 

Secretariaat parochies: 
di. wo. vr. 10.00-12.00 uur

Kerkberg 7  531.23.78 
info@rk-ubachoverworms.nl 

Pastoor : H. Notermans
pastoor@rk-ubachoverworms.nl 

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

 Kosters via pastorie, of: 
Waubach-Groenstraat: 

J. Post 531.04.49 
Abdissenbosch: 

Via pastorie 
Rimburg: 

F. Weijers   532.39.96 

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. K. 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 

Havikweg 3 Landgraaf 
 531.22.73 

info@hamerslandgraaf.nl 
www.hamerslandgraaf.nl  

Het gebruikelijke nieuwjaarstreffen komt onder de huidige maatregelen uiteraard te 
vervallen. 
In de eucharistievieringen van Oudjaarsavond en Nieuwjaar bidden we heel bijzonder 
om Gods zegen over deze wereld, in alle opzichten. 
Dat niet alleen ziekte, maar ook honger, armoede, uitbuiting van mensen en van de 
aarde overwonnen mogen worden met de wijsheid van Gods Geest. 

We wensen u een gezegend 2021 ! 

  ’t KKiirrkkeebblleeddjjee
Stille Nacht 

Terwijl we ieder jaar vertederd zijn door die Stille 
Nacht, zijn er dit jaar nogal wat mensen die het wel 
hebben gehad met de stilte, de isolatie, de lockdown … 
Als parochie voelen we ons er behoorlijk ongemakkelijk bij 
dat we u straks met Kerstmis maar met dertig mensen mogen verwelkomen 
in elke eucharistieviering. Het is vervelend om ‘nee’ te moeten verkopen. 
Natuurlijk, er zijn technische oplossingen. De beeldkwaliteit van onze uitzendingen 
op internet is een stuk beter geworden. Maar we missen de uitbundigheid van 
Kerstmis. 

Misschien kan deze Stille Nacht, deze 
Stille Kerstmis toch ook een uitnodiging 
worden om terug te keren naar de kern. 
Juist in de stilte van de nacht hebben de 
herders de lofzang van de engelen 
kunnen horen. En juist in de stille 
afzondering van de stal, ver weg van het 
gewoel in de stad, heeft het Kind Jezus de 
rust gevonden om ter wereld te komen. 
Ik wens u toe dat de stilte van deze 
Kerstmis u – ondanks alles – mag helpen 
om dichter bij God en dichter bij elkaar te 
komen! 

Een Zalig Kerstfeest gewenst, mede 
namens ons kerkbestuur en alle 
vrijwilligers, 

pastoor Harry Notermans 

Kerstmis – feest van het Kind 
Gods Zoon komt ter wereld als een kind 
dat vraagt om liefde en geborgenheid. 
Natuurlijk staan dan ook alle kinderen 
centraal in de vieringen met Kerstmis. 
Heel bijzonder gebeurt dat tijdens de 
Kribkeswandeling op Tweede Kerstdag. 
Maar ook bij het traditionele kerstspel op 
Kerstavond om 17.00 uur in de kerk van 
Abdissenbosch. Dit jaar omgegoten in 
een corona proof versie: je maakt 
(samen met je ouders) een korte 
rondgang door de kerk, waarbij we het 
kerstverhaal laten zien en horen.  
Van harte welkom! 

H. Bernadette
Abdissenbosch

H. Joseph
Waubach-Groenstraat

H. Drievuldigheid
Rimburg

H. Theresia & Don Bosco
Lauradorp
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BEL VOOR EEN GRATIS ADVIES GESPREK
Kerkberg 2a, 6374 ES Landgraaf • Tel. 045-533 33 55 • www.pro-tand.eu

• Klikgebit, kunstgebit  
op implantaten

• Een nieuw kunstgebit en 
de daarbij horende nazorg

• Aanpassen van uw  
kunstgebit

• Vergoeding rechtstreeks 
door zorgverzekeraar

BEHANDELING
AAN HUIS

Tandprotheticus
Daniël van der Zwaag
Tandarts
Susann Ritter

14 JAAR IN LANDGRAAF

Hovenstraat 137 - 6374 HC Landgraaf - Tel. 045-5311448
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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
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PPaarroocchhiiee  --  aaggeennddaa  
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 
Donderdag 09.00 u. Waubach 
Vrijdag 09.00 uur Waubach 
Zaterdag 18.00 u. Abdissenbosch 
 
 
 

Overzicht TV-Missen Waubach 2021: 
Aanvang: 10.00 uur  
 
• zo 24 januari 10.00 uur 
• za 3 april 23.30 uur (Paaswake)  
• zo 2 mei 10.00 uur 
• zo 8 augustus 10.00 uur 
• zo 3 oktober 10.00 uur 
• zo 5 december 10.00 uur 
 
Wij vragen u vriendelijk om uiterlijk 09.45 uur 
in de kerk aanwezig te zijn! 
 
           
19-12 Zegening Kerstkindjes in de Mis 
20-12 Zegening Kerstkindjes in de Mis 
21-12 Biechtgelegenheid 
16.30-18.00 u. kerk Waubach 
 
Kerstmis 2020 (onder voorbehoud) 
Voor de meest actuele mistijden verwijzen wij 
u naar onze website! 
 
24-12 17.00 Kerstspel te Abdissenbosch 
24-12 17.00 H. Mis Rimburg 
24-12 18.30 H. Mis Heereveld 
24-12 19.00 H. Mis Waubach 
24-12 22.00 H. Mis Waubach 
25-12 10.00 en 11.30 H. Mis Waubach 
26-12 10.00 H. Mis Rimburg 
26-12 11.30 H. Mis Abdissenbosch 
 
 
 
 

 

 

Kerstavond 2020        
17.00 Kerstspel voor de kleinsten Abdissenbosch 
17.00 H. Mis Rimburg – L. Kockelkoren & dochters   
18.30 H. Mis Heereveld – fam. Heckmans 
19.00 H. Mis Waubach – Soliste L. Hage 
22.00 H. Mis Waubach – Soliste L. Hage 
 

Eerste Kerstdag 25 december 
10.00 H. Mis Waubach – fam. Heckmans            15.00-16.30 Kinderzegen Waubach 
11.30  H. Mis Waubach – fam. Heckmans             
 
 

Tweede Kerstdag 26 december 
10.00 H. Mis Rimburg – Victoria Koper Kwintet             
11.30   H. Mis Abdissenbosch –Karin Coenen 
 

Oudejaar – Nieuwjaarsdag 
Donderdag 31 december 18.00 H . Mis A’bosch –Ensemble Fanfare Abdissenbosch 
Vrijdag 1 januari 10.00  H. Mis Rimburg                11.30 H. Mis Waubach 
 
 

In verband met de Coronamaatregelen vervalt de 
nieuwjaarsborrel op 1 januari 2021. 

 
 

Data TV-Missen 2021 
In de vorige uitgave van het parochieblad heeft u kunnen lezen dat de KRO 
ook in 2021 een aantal TV-Missen vanuit onze kerk in Waubach zal 
uitzenden. Hierbij een voorlopig overzicht: 
 

• zo 24 januari 10.00 uur 
• za 3 april 23.30 uur (Paaswake)  
• zo 2 mei 10.00 uur 
• zo 8 augustus 10.00 uur 
• zo 3 oktober 10.00 uur 
• zo 5 december 10.00 uur 
•  

 
 
 
 
 
 
Het bijwonen van een TV-Mis is enkel mogelijk indien u zich vooraf heeft 
aangemeld. Verder vragen wij u vriendelijk om tenminste 15 minuten voor 
aanvang aanwezig te zijn. (09.45 uur). 
 

Rimburg: nieuw wegkruis 
ingezegend 

Op maandag 30 november jl. werd door pastoor 
Notermans een wegkruis ingezegend in Rimburg.  
Het wegkruis staat aan de Scherpenseelermolenweg, 
direct naast de voormalige Hoeve Kallen. De nieuwe 
eigenaars van de Hoeve, dhr. en mw. Corten, namen 
het initiatief voor de inzegening. Dit in samenwerking 
met afdeling Beheer Openbare Ruimte van de 
gemeente Landgraaf. RK stichting La Liesse heeft nog 
enkele liederen gezongen, en er was een Ave Maria 
door soliste Judith Weijers-Verhaeg. Nog meer goed 
nieuws: dhr. en mw. Corten hebben een zinvol 
gesprek gehad met de stichting Liesse, waardoor ook 
in de toekomst de catechese-activiteiten in de hoeve 
kunnen plaatsvinden. 
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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

Voor iedereen een 
passend afscheid.

Mona Slob en Guido Waltmans

85x130 Adv Monuta Lindeman.indd   1 16-10-19   12:12

TEL: 045-5118255

INFO@ROTHY.NL

WWW.ROTHY.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: 
 

Overleden 
18-11: Jan van Mil (93 jaar) 
25-11: Liesbeth Wassen - Beckers (96 jaar) 
 
 
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! 

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.  
Wij informeren u zo snel mogelijk over de datum van 
de volgende bijeenkomst. Als gevolg van de 
coronapandemie zal dat echter nog even duren. 

Gedoopt 
13-12: Raff Harmsen 
 
Dat onze dopelingen opgroeien tot goede mensen en 
gelovige christenen. Dat zij van God en hun 
medemensen gaan houden, met heel hun hart.  
 
 

 
 
 

Doopzondagen 2021 
3 januari, 31 januari, 21 februari, 21 maart 

11 april, 23 mei, 20 juni 
 

Voorbereidingsavonden 2021: 
 

18 januari, 10 februari, 10 maart en 3 mei 
 

Aanvang 20.15 uur in de pastorie 
 

 

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, woens. & vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur. 

Kinderopvang tijdens  
H. Mis 

Voor alle jonge ouders die er behoefte aan hebben om 
de H.Mis in alle rust bij te kunnen wonen, maar hier 
door alle drukte niet gemakkelijk de kans voor 
krijgen, is er nieuws!!! 
 
Sinds enige tijd organiseert RK Stichting La Liesse 1 
keer per maand in de ruimte van La Liesse in Rimburg 
(in de witte hoeve tegenover Café d’r Eck) aan de 
Palenbergerweg een crèche voor opvang van kinderen 
tussen 0 – 4 jaar. De opvang is veilig, ruim en op 
maat ingericht voor de allerkleinsten. De kinderen zijn 
welkom vanaf half 10 en de crèche sluit haar deuren 
een half uur na de H.Mis, om half 12. 
 
Aanmelden is vereist en kan per e-mail tot 3 dagen 
voor de H.Mis bij de hoofdbegeleidster, Judie Weijers 
op judieweijers@live.nl 
 
De zondagen waarop kinderopvang wordt 
aangeboden zijn: 
 
20 december 2020 (onder voorbehoud i.v.m. de 
Kerstdagen) 
17 januari 2021, 21 februari 2021 
21 maart 2021, 18 april 2021, 16 mei 2021 en 
20 juni 2021 
 
 
 
 
 
 

Kerkbalans in  
Coronatijd 

Ook onze clusterparochies hebben het afgelopen 
jaar te lijden gehad onder de Coronapandemie.  
Met name door het zeer beperkt aantal toegestane 
kerkbezoekers per viering, is er tijdens deze 
vieringen veel minder aan collectegelden 
ontvangen. En dan valt niet alleen aan de 
wekelijkse H. Missen te denken, maar ook aan 
andere vieringen zoals de 1ste H. Communies,  
H. Vormsels en uitvaarten. 
Mocht u dit jaar uw kerkbijdrage nog niet hebben 
overgemaakt, dan kan dat uiteraard nog in deze 
maand december plaatsvinden. Of als u ons via een 
éénmalige bijdrage financieel wilt ondersteunen, 
zijn we u daar erg dankbaar voor. Zo houden we 
gezamenlijk als kerk en als parochies dit bijzondere 
jaar 2020 nog enigszins in balans. 
Uw financiële steun is voor onze parochies 
onontbeerlijk en daarom durven wij erop te 
vertrouwen dat wij niet tevergeefs een beroep op u 
doen. 

Het kerkbestuur wenst u bij deze een zalig 
kerstfeest toe en alle goeds voor het komende 

jaar. 
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           Weë bis doe? 
 
 

sjteer deë licht gieëft in d’r duuster 
inne sjteer woavan gans veuël weëd verwacht 
inne sjteer deë licht bringt in ee duuster leëve 
durch dat kiendje, óch wie sjun … wie zacht… 
 
 
 

inne ingel deë rónkvluugt in d’r duuster 
inne ingel deë zingt van vrede, voet mit de macht 
inne ingel deë licht bringt in ee duuster hats 
durch dat kiendje, dat óp ós allenuij wacht … 
 
 
 

 inne herder beij zieng sjeuëpkes in d’r duuster 
 inne herder, deë dit garoet nit verwacht 

      inne herder, deë zich tówt mit kling gesjenke 
      noa dat kiendje, dat zoeë vrundlik noa ós lacht … 
 
 
 
 
 
deë sjteer, deë ingel of deë herder in d’r duuster   
zint vier dat nit, weëd dat nit van ós verwacht 
durch dat Jezuskiendje, dat hel-óp noa ós rupt  
um zoeë te zieë … mit ziene zeëge, dat gieëft ós kracht! 
 
                              
 
 
                           ing Zieëlige Krismes en ee Gelukzieëlig Nuijoar.               Jean Paulssen 
 

             Fanfare Victoria Rimburg laat van zich horen!           
Beste inwoners van Rimburg en allen die Fanfare Victoria Rimburg een warm hart toedragen.  
In september jongstleden hadden wij nog goede hoop om een (coronaproof) kerstconcert te kunnen organiseren. 
Door alle ontwikkelingen en aanscherping van maatregelen zit dat er dit jaar helaas niet in. Om toch de kerstsfeer 
te kunnen proeven heeft onze vereniging gemeend om op zondagmiddag 20 december as. in kleine groepjes een 
aantal kerstliederen  ten gehore te brengen. Dit zal plaatsvinden in Rimburg. Omdat de straten niet overal evengoed 
begaanbaar zijn wordt nog bekeken waar dit het makkelijkste te realiseren is. Ook zal een kleine groep rondom 
zorgcentrum Heereveld aanwezig zijn om de bewoners te verrassen met muzikale kerstklanken.  
 
Ook in de kerstnacht zal de fanfare niet ontbreken. Deze jarenlange traditie van het spelen van kerstliederen kan 
gelukkig op gepaste wijze wel doorgaan. Op tweede kerstdag luistert het Victoria Kwintet onder leiding van 
onze dirigent Bert Dirks de H. mis van 10.00 uur op in de parochiekerk van Rimburg. Wij hopen op deze 
manier toch een bijdrage te kunnen leveren aan het naderende kerstfeest. 
 
Rest ons verder u allen een gezegend kerstfeest toe te wensen en alle goeds voor 2021. 
 
Met muzikale groeten, 
Fanfare Victoria Rimburg 
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                       HH. Gerardus en Gerlachusmis        
Normaal gesproken vindt iedere eerste zaterdag van het nieuwe jaar de voettocht naar 
Wittem plaats om bij aankomst in Wittem gezamenlijk bij de H. Gerardus de Eucharistie te 
vieren. Zoals eerder al is aangekondigd, kan deze voettocht door een samenloop van 
omstandigheden (beperktere ruimte in Wittem, opvolging van het zittende bestuur van de 
Stichting Voettocht Wittem, alle maatregelen m.b.t. Corona) op 2 januari a.s. helaas niet 
doorgaan. Echter, op de 1e zaterdag van het nieuwe jaar, 2 januari 2021, zal er een H. 
mis opgedragen worden op voorspraak van de H. Gerardus èn de H. Gerlachus in de  
H. Jozefkerk in Ubach over Worms, zodat de traditie van de pelgrimage naar Gerardus 
levend gehouden wordt. De mis, die gecelebreerd zal worden door de Bisschop van 
Roermond, Mgr. H. Smeets, begint om 14.00 uur. Voor fysieke deelname aan deze mis is 
inschrijving verplicht. Dit kan vanaf 5 dagen voorafgaand aan de mis via de website van 
het Parochiecluster Ubach over Worms  www.rk-ubachoverworms.nl.  
Let op: vol = vol! Tevens is deze mis live voor iedereen te volgen via KerkTV (via een 
button op 
www.rk-ubachoverworms.nl) of nadien op ieder gewenst tijdstip via www.kerkdienstgemist.nl.  
 
Op deze manier willen we zo veel mogelijk mensen in de gelegenheid stellen op enigerlei wijze in verbondenheid 
deel te nemen aan deze mis. 
 
Hartelijk groetend, 
Stichting Voettocht Wittem 

 
 
 
 

 

                      Wijziging graftarieven per 1 januari 2021 

 
 

Enkel- of dubbeldiep particulier graf,  
20 jaar: 

€800,- (excl. €110,- ruimingskosten en excl. 
€25,- bijdrage aan het knekelgraf) 

Verlenging voor 10 jaar: €400,- ( excl. €110,- ruimingskosten en excl. € 
25,- bijdrage aan het knekelgraf indien niet 
eerder voldaan) 

Particulier familiegraf (dubbelbreed), 
20 jaar: 

€1600,- (excl. €220,- ruimingskosten en excl. 
€25,- bijdrage aan het knekelgraf) 

Verlenging voor 10 jaar: €800,- (excl. €220,- ruimingskosten en excl. 
€25,- bijdrage aan het knekelgraf indien niet 
eerder voldaan) 

Bijzetting in urnengraf, 20 jaar: 
(exclusief bijkomende kosten voor de 
inscripties en afdekplaat) 

€800,- (excl. €25,- bijdrage aan het 
knekelgraf) 

Verlenging voor 10 jaar: €400,- (excl. €25,- bijdrage aan het knekelgraf 
indien niet eerder voldaan) 

Urnenbewaarplaats of columbarium  
(urnen nis), 20 jaar: 

€600,- (€excl. 25,- bijdrage aan het 
knekelgraf) 

Verlenging voor 10 jaar: €300,- (€excl. 25,- bijdrage aan het 
knekelgraf) 

Ruimingskosten: €110,- (eenmalig te betalen bij een nieuw graf 
of bij verlenging van de grafhuur) 

Bijdrage aan het knekelgraf: €25,- (eenmalig te betalen bij een nieuw graf 
of bij verlenging van de grafhuur) 

H. Missen Kerstmis te 
volgen via KerkTV  

Als gevolg van de Coronamaatregelen 
is het aantal kerkbezoekers aan een 

maximum gebonden.
Het is gelukkig mogelijk om enkele 

missen via KerkTV te volgen.

De nachtmis van 24 december, 22.00
uur, alsmede de Hoogmis van 25 

december 11.30 uur, zijn te volgen via 
KerkTV. Meer info:

www.rk-ubachoverworms.nl
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Wanneer : 2e Kerstdag 2020 
Vertrek : tussen 13.30 en 15.30 uur  

Vanuit de H.Jozefkerk in  
Waubach mèt route. 

    Voor  : iedereen die wil genieten van 
mooie Kerststallen achter 
gevelramen en in voortuinen  
in Waubach 

   Deelname:  per wandelgezelschap één  
gezinshuishouding of per 
tweetal 

Lengte  :  +/-3 km veilig en makkelijk 
Kosten  :  GRATIS 
Opgeven :  niet nodig 
Regels  :  RIVM-maatregelen Corona 

    

KKRRIIBBKKEESS  

WWAANNDDEELLIINNGG  



            Nr.9, december 2020 

 

 

 

 

. 

KKrraaaammbbeezzooeekk  

Een baby is geboren! Dat is altijd iets wat 
heel bijzonder is. Er is een nieuwe en 
unieke mens op de wereld gekomen. 

Met Kerstmis vieren we de geboorte van 
Jezus, de Koning der koningen. God heeft 
Zijn Zoon als mens op de aarde laten 
komen. Puur uit Liefde voor ons. Zo kon 
Hij zo dicht mogelijk naar ons toe komen. 
Niemand heeft God kunnen zien, maar 
Jezus opent onze ogen voor Hem. 

Als een baby is geboren, komt er 
kraambezoek. Jezus werd bescheiden in 
een stal geboren. Zijn bedje was de kribbe 
voor de dieren, zijn matrasje het stro. 
Maar Maria had doeken meegenomen 
om Hem lekker warm in te wikkelen. Jozef 
was er als een lieve vader. 

Als eerste kwamen de herders op bezoek, 
ze hadden het nieuws van de engelen 
gehoord. Het waren arme mensen. 

Later kwamen ook de drie wijze koningen 
van heel ver weg. Ze brachten cadeautjes 
mee: goud, wierook en mirre. 

Bij Jezus komen arme en rijke mensen 
samen. 

 

 

 

 

De drie wijzen waren rijke mensen.  
Toen ze op kraambezoek gingen, 
wilden ze zich ook graag kleden als 
koningen die bij een Koning op 
bezoek gaan.  

Vol verwachting zochten ze de 
mooiste kronen bij elkaar. Maar in 
elke kronenkast zat er per ongeluk 
eentje tussen die anders was. Kijk 
in elke rij welke kroon verschilt van 
de andere vier       

Zalig Kerstmis en een gelukkig Nieuwjaar 
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KERST SPECIAL 
VAN DE MAAND

SACHERTULBAND
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             Liturgische diensten Parochiecluster Ubach over Worms 

Vrijdag 18 dec Waubach: 09.00 uur
Zaterdag 19 dec Abdissenbosch: 18.00 uur
Zondag 20 dec VIERDE ZONDAG VAN DE ADVENT–Jaar B

Rimburg 10.00 uur Kitty Offermans-Kockelkorn; jrdst. oud. Wiel en Resie Beckers-Peters, Nellie 
Peters (st);

Waubach 11.30 uur
1ste jrdst. Jo Bruchhaus, Thea Bruchhaus-Schobben; overl. van fam. Franssen-
Janssen; jrdst. oud. Nico en Resi Aretz-Videc; jrdst. oud. Plum-Heinen en 
dochter Mia (st); 

Maandag 21 dec Waubach: 16.30 – 18.00 uur Biechtgelegenheid
Waubach 19.00 uur
Woensdag 23 dec H. JOHANNES VAN KENTY, PRIESTER
Waubach 19.00 uur
Donderdag 24 dec HEILIGE KERSTAVOND EN KERSTNACHT
Abdissenbosch 17.00 uur Kerstspel voor de allerkleinsten

Rimburg 17.00 uur Ensemble fam. Kockelkoren; Jan VanderBroeck; Wieli en Riet Wandler en 
overl. oud;  Dieter Bloi; 

Heereveld 18.30 uur Ensemble fam. Heckmanns H. Mis (voor bewoners !!)
Waubach 19.00 uur Soliste Livia Hage Hermie Bogman; Jacques Schuivens en zoon Herm; 

Waubach 22.00 uur
Soliste Livia Hage oud. Wiel en Wies Reinartz-Souren; oud. Ton en Gerda de 
Haan-Weling; oud. Pierre en Tiny Huijnen-Scheeren; oud. Franken-Vossen en 
oud. Swelsen-Horstermans;

Vrijdag 25 dec HOOGFEEST VAN KERSTMIS, GEBOORTE VAN DE HEER

Waubach 10.00 uur Ensemble fam. Heckmanns oud. Ger en Greetje Wijshijer-van Ommen en 
Maria Wauben-Impelmans;

Waubach 11.30 uur

Ensemble fam. Heckmanns 1ste jrdst. Zef Severens, Bertie Severens-Van den 
Oever;  oud. Sjeng en Theresia Nievelstein-Becks (st); Werner en Mia Abel-
Simons (st); echtp. Jacques en Elisabeth Verstappen-Vreuls (st); Leo 
Steinbusch; oud. Herman en Tity Schoormans-Heunen; Jan Snijkers (buurt);

Waubach 15-16.30 u Kinderzegening
Zaterdag 26 dec TWEEDE KERSTDAG- H.STEFANUS, EERSTE MARTELAAR

Rimburg 10.00 uur

Koperkwintet Fanfare Victoria alle overl. fam. van oud. Johan en Elisabeth 
Peters-Beckers en oud. Antoon en Catharina Gielen-Dautzenberg (st); oud. 
Bernard en Fina Goebert-Scholle en oud. Jans en Nellie Kremer-Tissen en Ad 
Kremer (st); Lucie Schurer; oud. Huntjens-Mohr en Lenie; oud. Pierre en 
Johanna Simons-Douven; oud. Douven-Wetzels; oud. Frans en Lies Dohmen-
Janssen; Jan en Maria Janssen-Douven en Fransje; 

Abdissenbosch 11.30 uur

Soliste Karin Coenen Els Quaedvlieg verj, André Quaedvlieg (st); oud. 
Speck-Herbergs en Trautje en Nelly Speck (st); Meggy Rutten; Sjef Speck 
verj.; oud. Jacob en Lenie van Boekel-Lassauw en oud. Sjèr en Paula Krutzen-
Knops;

Zondag 27 dec H. FAMILIE, JEZUS, MARIA, JOZEF
Rimburg 10.00 uur Orgelspel
Waubach 11.30 uur Orgelspel Bern Abel (st);
Maandag 28 dec H. ONNOZELE KINDEREN, MARTELAREN
Waubach 19.00 uur jrdst. Enny Wetzels, tevens Leo Papenborg en Peter Theissen;
Woensdag 30 dec Waubach: 19.00 uur
Donderdag 31 dec H. SILVESTER I, PAUS 

Abdissenbosch 18.00 uur

Ensemble Fanfare Abdissenbosch Jan Snijkers (buurt); oud. Jongen-Janssen, 
overl. van fam. Hanssen-Hubben en overl. van fam. Pelsers-Cornelissen; oud. 
Albert en Annie Gorka-Verschooten; 

11



12

Vrijdag 01 jan H. MARIA, MOEDER VAN GOD-NIEUWJAARSDAG
Rimburg 10.00 uur jrdst. Lenie Huntjens (st); 
Waubach 11.30 uur oud. Martin en Maria Dortants-Jungen, Mia en Zef (st); Leo Steinbusch;

Zaterdag 02 jan HH. BASILIUS DE GROTE EN GREGORIUS VAN NAZIANZE, 
BISSCHOPPEN

Waubach 14.00 uur Ter ere van de H. Gerardus en H. Gerlachus (hoofdcelebrant Bisschop Drs. 
Harrie Smeets van Roermond !!)

Abdissenbosch 18.00 uur Zef en Mia Vaessen-Kusters (st); Wiel Vaessen (st);
Zondag 03 jan OPENBARING DES HEREN
Rimburg 10.00 uur

Waubach 11.30 uur zeswekendienst Jan van Mil; 1ste jrdst. Mien Eggen-Bos; jrdst. Mia Michorius-
Plum; jrdst.  Marleen Brudnitzki-Dohmen; jrdst. Sjef Speck; 

Maandag 04 jan

Waubach 19.00 uur Els Sistermans-Robijns (trouwdag); Sjaak Dejalle en dochter Ria Römkens-
Dejalle; jrdst. Lenie Gerards-Wintgens, Peter Jozef Gerards (st); 

Woensdag 06 jan Waubach: 19.00 uur
Donderdag 07 jan H. RAIMUNDUS VAN PENYAFORT, PRIESTER
Waubach 09.00 uur
Vrijdag 08 jan Waubach: 09.00 uur
Zaterdag 09 jan Abdissenbosch: 18.00 uur
Zondag 10 jan DOOP VAN DE HEER
Rimburg 10.00 uur

Waubach 11.30 uur
Sjaak Dejalle en dochter Ria Römkens-Dejalle; Sjef en Tinie Haan-Lutgens en 
wed. oud. (st); jrdst. Rudi Roth (st); jrdst. oud. Hanzen-Peters (st);  jrdst. Netty 
Herberigs (st); 

Maandag 11 jan
Waubach 19.00 uur jrdst. oud. Ed en Mia VanderBroeck-Dörenberg (st); Arnold Hanssen verj;
Woensdag 13 jan H. HILARIUS, BISSCHOP EN KERKLERAAR
Waubach 19.00 uur
Donderdag 14 jan Waubach: 09.00 uur
Vrijdag 15 jan Waubach: 09.00 uur H. ARNOLD JANSSEN, PRIESTER
Zaterdag 16 jan
Abdissenbosch 18.00 uur Meggy Rutten;
Zondag 17 jan TWEEDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Rimburg 10.00 uur
Waubach 11.30 uur jrdst. Hub en Maria Linssen-Bosch (st); 
Maandag 18 jan Waubach: 19.00 uur, een intentie uit dankbaarheid; 

Woensdag 20 jan Waubach: 19.00 uur H. FABIANUS, PAUS  EN MARTELAAR- H.
SEBASTIANUS, MARTELAAR

Donderdag 21 jan H. AGNES, MAAGD EN MARTELARES
Waubach 09.00 uur Jozef Scholle; 
Vrijdag 22 jan H. VINCENTIUS, DIAKEN EN MARTELAAR     
Waubach 09.00 uur oud. Plum-Heinen en dochter Mia (st); 
Zaterdag 23 jan Abdissenbosch: 18.00 uur
Zondag 24 jan DERDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Rimburg 10.00 uur H. Mis vervalt!

Waubach 10.00 uur TV Mis Jan Evertsen (st); jrdst. oud. Hub en Ria Hinskens-Schmitz (st); jrdst. 
Jozef Senden (st); oud. Wiel en Mia Smeets-Toussaint; 

                                                                          
 

Het volgend Kirkebledje  verschijnt op 22 jan. en wel voor de periode tot 19 feb. 
Misintenties s.v.p. inleveren tot uiterlijk woensdag 13 jan. liefst middels een briefje  

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