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:
531.04.49
J. Post
Abdissenbosch:
Via pastorie
Rimburg:
532.39.96
F. Weijers

Parochieassistenten

H. Verhaeg & M. Dietzenbacher
Catecheet M. Kockelkoren

’t Kirkebledje

DE DIGITALE 40-DAGENRETRAITE

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

Jaargang 2021 nr. 02
‘Het licht van uw gelaat’ is de titel van de online
veertigdagenretraite in 2021. De retraite gaat op
19 feb. t/m 19 mrt.
Aswoensdag 17 februari van start en eindigt op
Paaszondag. Het is alweer de veertiende digitale retraite van de Jezuïeten.
De teksten zijn geschreven door jezuïet Bert Daelemans.
Dagelijks gebedsmail
Deelnemers krijgen dagelijks een gebedsmail met Bijbelteksten, meditatieve
vragen, citaten en technische gebedstips. Het geheel vormt een innerlijke reis om
de veertigdagentijd, de Goede Week en het Paasmysterie intenser te beleven.
Gratis digitale retraite
Je kunt je voor deze gratis digitale retraite inschrijven via www.40dagenretraite.org
Een deelnemer aan de vorige digitale retraite schreef: “Ik kom niet tot werkelijk
mediteren maar zo'n dagelijkse speldenprik doet me goed.”

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

Voor deze veertiende digitale retraite van de jezuïeten rekenen we op 20.000
retraitanten uit Nederland en Vlaanderen. Je kunt je inschrijven door je e-mailadres
op te geven via 40dagenretraite.org. Je ontvangt dan gedurende de 40-dagentijd
dagelijks een gebedsmail.
Zoom-meditaties
Iedere zaterdag zal er een geleide meditatie plaatsvinden via Zoom. Daarin worden
de deelnemers uitgenodigd om in gebed terug te blikken op de gebedstijd, alleen en
tegelijk verbonden met de andere deelnemers. Deze geleide meditaties verschijnen
ook op YouTube. Zo kunnen we in tijden van corona toch met elkaar verbonden zijn.
Inspiratie
De retraite is geïnspireerd door de ignatiaanse spiritualiteit. In het online
gastenboek op ignatiaansbidden.org/gastenboek kunnen deelnemers hun
gebedservaringen delen.

DE KRACHT

Havikweg 3 Landgraaf
VAN DE
GRAFISCHE
531.22.73
MIX

info@hamerslandgraaf.nl
Havikweg 3 | 6374 AZ Landgraaf
www.hamerslandgraaf.nl

045 531 22 73

|

Een productie van ignatiaansbidden.org
ignatiaansbidden.org verzorgt jaarlijks twee digitale retraites, tijdens de Advent en
de veertigdagentijd. Ons doel is mensen te helpen in hun gebed tijdens de speciale
tijden in het kerkelijk jaar. Om zich meer bewust te worden van Gods aanwezigheid
in hun leven.

www.hamerslandgraaf.nl
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Tandprotheticus
Daniël van der Zwaag
Tandarts
Susann Ritter

14 JAAR IN LANDGRA
BEL VOOR EEN GRATIS ADVIES

Kerkberg 2a, 6374 ES Landgraaf • Tel. 045-533 33 55 •

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:
info@rk-ubachoverworms.nl
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Hovenstraat 137 - 6374 HC Landgraaf - Tel. 045-5311448

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 vervalt tot
nader bericht
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
•
•
•
•
•

za
zo
zo
zo
zo

3
2
8
3
5

april 23.30 uur (Paaswake)
mei 10.00 uur
augustus 10.00 uur
oktober 10.00 uur
december 10.00 uur

Overzicht Kinderwoorddienst
•
•
•
•

zo
zo
zo
zo

21 februari
7 maart
21 maart
4 april

Lezing academie Rolduc

Het ‘wonder’ in tijden van corona

In tijden van persoonlijke ontreddering en maatschappelijke
ontwrichting zijn mensen eerder geneigd om te bidden voor
een ‘wonder’. De coronacrisis is zo’n tijd en inderdaad duiken
er af en toe berichten op die als ‘wonderbaarlijk’ omschreven
zouden kunnen worden. Zo zijn er hoogbejaarde mensen die
zonder veel problemen van de ziekte genezen en midden in
de besmettingshaard van Italië is een klein dorpje waar
helemaal niemand het virus heeft opgelopen.
Wonderen of logisch verklaarbaar? Om die vraag te kunnen
beantwoorden moe je je eerst afvragen wat een wonder is.
Daarover gaat de lezing van Academie Rolduc die gepland
staat voor donderdag 4 maart in Maastricht. Docent en
taalkundige Hubert Timmermans bespreekt dan het fenomeen
‘wonder’ vanuit de theologie en de filosofie.
De lezing vindt plaats op 4 maart in de Annazaal bij de
Annakerk aan de Via Regia 100 in Maatricht. Aanvang: 19.00
uur. Deelname kost € 5,-, ter plekke te voldoen. In verband
met de coronapandemie kan het zijn dat de bijeenkomst op
het laatste moment afgelast moet worden. Vooraf aanmelden
is daarom noodzakelijk via academie@rolduc.nl.

Planning Goede Week en Pasen
(onder voorbehoud)
01-04 Witte Donderdag 19.00 uur
Waubach
02-04 Kruisweg Rimburg 14.00 uur
Lindegracht
02-04 Kruisweg 15.00 uur kerk Waubach
02-04 Goede Vrijdag 19.00 uur Waubach
03-04 Paaswake 23.30 uur Waubach
04-04 Pasen Rimburg 10.00 u en
A´bosch 11.30 u
05-04 2e Paasdag 10.00 H´veld en
11.30 W´bach

Kerkelijke uitvaart ook mogelijk
tijdens Corona

Het is in veel overlijdensadvertenties te lezen: “Vanwege
corona heeft de uitvaart in stilte plaatsgevonden.” Dat mag
natuurlijk, als het een keuze van de familie is. Maar dat hoeft
niet. Ook tijdens de pandemie kan er een gewone kerkelijke
uitvaart plaatsvinden.
Uitvaarten zijn zelfs de uitzondering, waarbij meer dan 30
personen aanwezig mogen zijn. Zelfs 50 als de grootte van de
kerk of het crematorium dit toelaten, want de anderhalve
meter afstand moet natuurlijk wel in acht kunnen worden
genomen. Maar ook als het aantal aanwezigen
noodgedwongen kleiner is, is een kerkelijke uitvaart goed
mogelijk.

Wat is er mogelijk?
•
•
•
•
•

We kunnen zorgen voor passende muziek tijdens de uitvaart.
Natuurlijk is er plaats voor solisten, in overleg met de pastoor.
Familie en vrienden kunnen zelf een actieve rol spelen door een
levensloop, een gedicht etc. voor te lezen.
Behalve de uitvaart kan er ook een vooravondmis zijn, waarvoor u
nog eens 30 genodigden kunt aanmelden.
We kunnen zorgen voor een geluidsopname en / of een videoopname, waardoor de kerkelijke afscheidsviering (achteraf) in
bredere kring kan worden beluisterd / bekeken.
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Het jaar van Sint-Jozef

‘Bij ons thuis als maart is, staat er op de schouw / een beeldje van Sint-Jozef naast de Lieve Vrouw.’ Zo luidt de
eerste regel van een oud lied ter ere van Sint-Jozef. Vanwege zijn feestdag op 19 maart geldt de hele maand als
‘Jozefmaand’. Maar eind vorig jaar zorgde paus Franciscus voor een verrassing door 2021 uit te roepen tot een
volledig Jaar van Sint-Jozef.
Met dit speciale themajaar wil paus Franciscus de heilige Jozef als beschermer extra benadrukken. Ook zijn rol als
voedstervader wordt extra belicht. De paus brengt dit in verband met de zorg voor armen en migranten en ook de
rol van Jozef als patroonheilige van de arbeiders. “De coronapandemie heeft duidelijk gemaakt welke betekenis
gewone mensen hebben, die dagelijks veel geduld tonen en hoop bieden,” aldus paus Franciscus. Volgens hem
lijken ze daarmee op de heilige Jozef: “Deze onopvallende man, die dagelijks, discreet en in het verborgene
aanwezig is.”
Ook Jaar van het Gezin
Op de feestdag van Sint-Jozef (19 maart) begint een tweede themajaar: het Jaar van het Gezin. Op die dag is het
precies vijf jaar geleden dat de pauselijke brief ‘Amoris Laetitia’ over het gezin werd gepubliceerd. Met dit jaar wil
de paus het sacrament van het huwelijk opnieuw onder de aandacht brengen, maar ook gezinnen in staat stellen
om actieve getuigen van het familieapostolaat te worden en jongeren bewust te maken van het belang van een
goede voorbereiding op hun eigen liefdes- en gezinsleven.
Gebed tot de heilige Jozef
beschermer van het huisgezin
Heilige Jozef,
bewaarder van het Heilig Huisgezin,
bescherm onze gezinnen.
Verwijder van ons alle besmetting
van dwaling en zedenbederf.
Sta ons bij
in de strijd tegen het kwaad.
Geef ons de moed
om iedere dag
onze plichten te vervullen
en de Wil van God
te volbrengen.
Weerhoud onze tong van onwaarheid
en kwetsende woorden.
Verlicht ons verstand
als wij beslissingen moeten nemen.
Sterk ons in tegenspoed
en in ontmoediging.
Verstevig onze liefde
opdat in ons gezin
steeds wederzijds vertrouwen
en verdraagzaamheid zouden heersten.
Keer alle gevaren
naar ziel en lichaam
van ons af:
aan huis, bij de arbeid en op de weg.
En moge tenslotte God steeds
de ereplaats bekleden
in ons gezin en in onze harten.
Heilige Jozef,
patroon van de heilige Kerk,
help onze paus, bisschoppen,
priesters en religieuzen
en help heel speciaal onze gezinnen
en de jongeren die mogen opgroeien.
Dat het Heilig Huisgezin,
waarvan U de toegewijde vader was,
een afspiegeling moge vinden
in onze gezinnen.

Sint Jozefnoveen

Neem gerust even tijd voor een nostalgische terugblik
op de Sint Jozefnoveen, met een volle kerk, iedere
avond een ander gemengd koor, fanfare, harmonie, …
Dat zit er in dit jaar vol beperkingen helaas niet in.
Maar ons vertrouwen in de voorspraak van Sint Jozef
in alle nood blijft natuurlijk wel overeind, zeker in dit
Sint-Jozef-jaar!
De noveen gaat daarom toch door, zij het in
versoberde vorm: vanaf donderdag 11 maart
elke avond om 19.00 uur (m.u.v. zondag) een
avondmis in de St. Jozefkerk. Wanneer tegen die
tijd nog steeds max. 30 kerkgangers worden
toegelaten, zullen we het aanmeldsysteem ook
gebruiken voor de weekdagen van de noveen.
Intenties kunt u zoals gebruikelijk achterlaten bij het
St. Jozefbeeld. Eén bijzondere intentie hebben we nu
al: om wijsheid voor degenen die een nieuw parlement
gaan kiezen – precies tijdens deze noveen.

Amen

Uit: ‘Ga tot Jozef, het verhaal van de stille
4 Heilige’ van broeder René Stockman f.c
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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:

20-01:
23-01:
28-01:
31-01:

Overleden

Hein Plum (82 jaar)
Jenny Brassée-Linssen (76 jaar)
José Peters-Penders (59 jaar)
Annie Smeets-Velraeds (86 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!

Gedoopt

Sinds de vorige uitgave van het parochieblad zijn
binnen ons parochiecluster twee kinderen gedoopt.
Laten we bidden voor de dopelingen van deze
maand: Senn Brück en Layla Theunissen.
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.
Wij informeren u zo snel mogelijk over de datum van
de volgende bijeenkomst. Als gevolg van de
coronapandemie zal dat echter nog even duren.

Doopzondagen 2021

H. Doopsel in onze kerken

21 februari, 21 maart
11 april, 23 mei, 20 juni

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

Voorbereidingsavonden 2021:
10 maart en 3 mei
Aanvang 20.15 uur in de pastorie

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:
21
21
18
16
20

februari 2021
maart 2021
april 2021
mei 2021
juni 2021

5
5

Nieuwe DATA
H. VORMSEL 2021
Omdat de basisscholen helaas meerdere weken waren
gesloten, is het helaas niet mogelijk om de
vormselcatechese op tijd af te ronden voor de geplande
vormseldata.
In overleg met de vormheer en de basisscholen worden
binnenkort nieuwe datums geprikt.

Gebedskaart Aswoensdag
Het bisdom Roermond heeft een gebedskaart
uitgebracht voor mensen die graag stilstaan bij
Aswoensdag, maar vanwege de coronamaatregelen niet
op de gebruikelijke wijze aan de uitreiking van het
askruisje konden deelnemen.

¼
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Hoe we in de Vasten aan 40 dagen komen…

De 40-dagentijd is de periode
tussen carnaval en Pasen. Het is de
voorbereidingstijd op Pasen en van
oudsher een tijd van vasten en
bezinning. Maar wie de kalender
erbij pakt en goed telt, komt tot de
conclusie dat dit 46 dagen zijn en
geen 40. Het antwoord op die vraag
is heel simpel: de zondagen tellen
niet mee. De zondag is in de traditie
van de Kerk nooit een vastendag
geweest, want dan vieren we de
verrijzenis van Christus. Elke
zondag is het al een beetje Pasen.
Wie dan vanaf Aswoensdag tot en
met Paaszaterdag telt, komt precies
op 40 uit.

Strikt genomen is het trouwens geen 40-dagentijd maar een 38-dagentijd, want in de liturgie eindigt de 40dagentijd bij het begin van het zogeheten Triduüm Sacrum, de drie heilige dagen vóór Pasen. Dat betekent dat de
40-dagentijd officieel eindigt bij het begin van de avondmis op Witte Donderdag.
Dan is er nog de vraag waarom 40 dagen en geen 30 of 50? Dit heeft te maken met de symbolische betekenis van
het getal 40 in de joodse en de christelijke traditie. Zowel in het Oude als het Nieuwe testament komt er regelmatig
een periode van veertig dagen en zelfs veertig jaar voor.
Onze 40-dagentijd of vasten verwijst vooral naar de 40 dagen waarin Jezus zich in de woestijn terugtrok om te
vasten en te bidden, voordat hij aan zijn openbare leven begon. Hij leefde 40 dagen in totale soberheid en
onthechting, zodat hij zich daarna volledig in dienst kon stellen van de verkondiging van de Blijde Boodschap. Een
goed voorbeeld om te volgen.

Zondag 7 februari: 5e Zondag door het jaar
Onvermoeibaar dienen en verkondigen
Marcus schetst ons een Jezus die onvermoeibaar is en zijn leven helemaal ten dienste stelt van de verkondiging:
van de Blijde Boodschap. Hij verkondigt het Woord overal waar Hij komt en Hij geneest. Interessant is het
tijdsverloop van het verhaal: Jezus komt uit de synagoge en gaat naar het huis van Simon waar Hij ‘aanstonds’
diens schoonmoeder geneest. Dan valt de avond en stroomt heel de stad voor het huis samen en Jezus zet zijn
genezingswerk voort. Diep in de nacht staat Hij op om te gaan bidden, totdat Hij gevonden wordt door zijn eerste
vier leerlingen die niet kunnen begrijpen dat Jezus zich terugtrekt terwijl ‘iedereen’ naar Hem op zoek is.
Jezus laat zich echter niet claimen, en Hij neemt de leerlingen mee naar andere plaatsen waar Hij het Woord moet
verkondigen en mensen wil genezen. Er zit iets onrustigs in het tijdsverloop, hoewel Jezus juist diep in de nacht de
rust zoekt – in Gods nabijheid, in het gebed ‘op een eenzame plaats’. We horen welhaast de echo uit de tweede
lezing opklinken: “Ik kan niet anders!”
Bijzondere aandacht verdient de genezing van de schoonmoeder van Simon. Er is sprake van twee elkaar
spiegelende handelingen. Eerst is er Jezus die naar haar toegaat, haar bij de hand pakt en haar doet opstaan: in de
Griekse brontekst staat hier een werkwoord dat later ook gebruikt zal worden voor Jezus’ opstanding uit de doden.
De levensbedreigende ziekte verlaat de vrouw en zij staat op.
Maar opstaan waartoe? Om te dienen. Jezus is net zoals Paulus,
die we vandaag in de tweede lezing ontmoet hebben, helemaal
gericht op de verkondiging van Gods Koninkrijk – maar niet
zonder aandacht voor het levensritme van handenarbeid en
verkondigen, van bidden op een eenzame plaats en het zich geven
aan de mensen, resoluut. Mogen hun voorbeeld voor ons een
inspiratie zijn om te getuigen van de hoop die in ons leeft en om
dienstbaar te zijn aan de mensen die ons rekenen.
Tekst: Bezinning op het Woord, inleidende teksten bij de
dagelijkse liturgie
Illustratie: Genezing van de schoonmoder van Petrus door
Rembrandt van Rijn (1660)
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Vastenactie 2021: Laat de zon schijnen in Afrika

Zonne-energie is een hot item in ons land. Ook bij ons in Landgraaf zijn er concrete plannen om meer te doen met
de energie die de zon ons gratis geeft. Des te meer geeft zonne-energie kansen in Afrika.
In de Vastenactie 2021 ondersteunen we als parochiecluster Ubach over Worms de aanschaf van
zonnepanelen voor een Centrum voor Gezondheid en Sociale Zorg in Piéla (Burkina Faso).
Piéla is een gemeente van ongeveer 62 000 inwoners met meer dan 40 dorpjes.
Het ligt een kleine 200 km ten oosten van Ouagadougou, de hoofstad van Burkina Faso.
In deze parochie werken sinds 1961 de Zusters van Christus Verlosser (Soeurs du Christ Rédempteur).
Vanuit het moederhuis in Fougères (Bretagne, Frankrijk) zijn deze zusters o.a. uitgezonden naar Piéla.
Ze wonen trouwens ook in Limburg, in Geulle.
Sinds 1997 hebben jonge Afrikaanse meisjes zich bij hen aangesloten. Zij willen hun werk voortzetten. Ze zijn nu
met 20 jonge zusters. Ze bevelen dit project van harte bij ons aan. Met uw steun kan het Centrum voor Gezondheid
en Sociale Zorg worden voorzien van zonnepanelen.
De totale kosten bedragen € 27.850,-- waarvoor in deze Veertigdagentijd diverse Limburgse parochies in actie
komen.
We willen u vragen om uw bijdrage.
Die kunt u overmaken per bank naar rek.nr. NL09RABO0151703140 t.n.v. R.K. Par. H. Jozef; vermeldt u
daarbij ‘Vastenactie 2021’; ook kunt u een gift doneren in de offerblok achterin onze kerk.
Bij voorbaat heel hartelijk dank!
pastoor Harry Notermans en kerkbestuur

PIELA is een gemeente van ongeveer 62 000 inwoners met meer dan 40 dorpjes.
Het ligt 200 km ten ooten van Ouagadougou, de hoofdstad van Burkina Faso, in een Sudano-Sahels
gebied. De voornamelijk agrarische bevolking, meestal analfabeet, leeft in een context van armoede, die enerzijds
door zijn geografische ligging (met weinig neerslag) en anderzijds door het lage inkomen van de bevolking
geaccentueerd wordt.

Data communie 2021
In overleg met de betrokken basisscholen, zijn de
volgende data vastgesteld:
Zaterdag 18 september De Wegwijzer in Abdissenbosch
Zondag 19 september An d’r Put in Waubach
Zondag 26 september De Speurneus in Abdissenbosch

Gevonden: zilveren armband
Een eerlijke vinder tipte onlangs het
parochiekantoor. In de omgeving van d’r Eck in
Rimburg is een zilveren armband gevonden.
Indien u de eigenaar bent of kent, kunt u
contact opnemen met het parochiekantoor.
Dank aan de vinder!
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Nr.11, februari 2021

Pit-stop in Jericho

Op pelgrimspad met Jezus

Ook vandaag zijn jullie
uitgenodigd om een
Mini Pelgrimstocht te
maken; graag gezellig
samen met jullie
gezin. Herken je de
plaats op de foto
boven? Wat is dat
voor een gebouwtje?

Probeer eens een
MINI Sudocu.

Links de oplossing van de
woordzoeker.
Het beeld is van de Heilige Rochus.
Hij leefde ongeveer 700 jaar
geleden in Frankrijk. Hij ging op
pelgrimstocht naar Rome en
verzorgde ondertussen mensen die
aan de pest leden. Op weg terug
van Rome kreeg Rochus zelf de
pest, maar wonder over wonder
genas hij door de Genade van God.

Lange tijd trok Jezus met Zijn
leerlingen door Galilea. Hij genas
zieken en vertelde over God de
Vader. Vervolgens wandelde Hij
met Zijn volgelingen 100 km naar
Jericho. Jericho is de oudste stad
ter wereld. Er groeien daar veel
palm- en vijgenbomen, omdat er
water is uit de Jordaan. In de
buurt ligt de woestijn waar Jezus
na Zijn doopsel 40 dagen verbleef
en vastte. Jericho was toen een
drukke handelsplek. Tollenaars
hadden hier veel werk. Hier
ontmoette Jezus Zacheüs, de
tollenaar. Bij het verlaten van de
stad heeft Jezus de blinde
Barthimeüs genezen. Vanuit
Jericho leidde een 24 km lang pad
naar Jeruzalem op de top van de
berg, ongeveer 1000 m hoger
gelegen dan Jericho. Een tocht
naar boven was uitputtend en
gevaarlijk. Maar Jeruzalem was
het doel van Jezus.
Onze kerkmuis laat in Jericho de
voeten luchten en sterkt aan met
een dadel van de dadelpalmen en
een vijg van de vijgenbomen. De
Jacobusschelp dient even als
waterkommetje. De weg naar
Jeruzelem is zwaar en er is niets
te eten en te drinken onderweg.
Eigenlijk is het zoals bij ons in
deze tijd van het jaar: met
Carnaval gaan we nog eens goed
eten, drinken en vieren en vanaf
Aswoensdag vasten we 40 dagen
tot Pasen als we de kruisiging en
verrijzenis van Jezus in Jeruzalem
gedenken en vieren.
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“CHAI” ZOET
EN PITTIG

C AKE VAN DE MAAND

TEL: 045-5118255
INFO@ROTHY.NL
WWW.ROTHY.NL
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Liturgische diensten Parochiecluster Ubach over Worms
Vrijdag
Waubach
Zaterdag
Abdissenbosch
Zondag

19 feb
09.00 uur
20 feb
18.00 uur
21 feb

Rimburg

10.00 uur

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

11.30 uur
22 feb
19.00 uur
24 feb
19.00 uur
25 feb
09.00 uur
26 feb
09.00 uur
27 feb
18.00 uur
28 feb
10.00 uur

Waubach

11.30 uur

Maandag
Waubach
Woensdag
Waubach
Donderdag
Waubach
Vrijdag
Waubach
Zaterdag

01 mrt
19.00 uur
03 mrt
19.00 uur
04 mrt
09.00 uur
05 mrt
09.00 uur
06 mrt

Abdissenbosch

18.00 uur

Zondag
Rimburg

07 mrt
10.00 uur

Waubach

11.30 uur

Maandag
Waubach
Woensdag

08 mrt
19.00 uur
10 mrt

Waubach

19.00 uur

Donderdag
Waubach
Vrijdag
Waubach
Zaterdag
Waubach

11 mrt
19.00 uur
12 mrt
19.00 uur oud. Bernhard en Fina Goebert-Scholle (st);
13 mrt
VERJAARDAG PAUSKEUZE FRANCISCUS (2013)
19.00 uur

zaliger pastoor Joseph Peters (st);
EERSTE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD
Hub Ubben, Tiny Ubben-Slaman, Juliana Ubben-Czerw en oud. Czerw-Dohmen
en Hans Snijders (st); Ad Kremer;
CATHEDRA VAN DE HEILIGE APOSTEL PETRUS
Sjef en Tinie Haan-Lutgens,wed. oud. (st); jrdst. Arnold Hanssen;
H. WALBURGIS
Jozef Scholle vw. trouwdag;

1ste jrdst. Meggy Rutten (st);
TWEEDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD
zeswekendienst Maria Vanderschuren-Tournay; Jan Evertsen (st); jrdst. Bert Loo
Jo Haan; oud. Wiel en Mia Smeets-Toussaint;
H. SWIETBERT, BISSCHOP
Sjaak Dejalle en dochter Ria Römkens-Dejalle;
jrdst. Lei Dörenberg; Jac Jongen;
H. CASIMIR
oud. Martin en Maria Dortants-Jungen, dochter Mia en schoonzoon Zef (st);
zeswekendienst Annie Smeets-Velraeds; Zef en Mia Vaessen-Kusters (st); Wiel
Vaessen (st);
DERDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD
Alphons Kallen (st);
Sjef en Tinie Haan-Lutgens en wed. oud. (st); jrdst. Constant en Agnes SnijdersSchaffrath, tevens overl. zonen (st); jrdst. Leny Scheeren-Janssen, tevens Joep
Scheeren (st); jrdst. oud. Johan en Trautje Franken-Vossen (st);
H. JOHANNES DE DEO, KLOOSTERLING
QUATERTEMPERDAG
zeswekendient Jenny Brassée-Linssen; Enny Wetzels verj, tevens Leo Papenborg
en Peter Theissen; Mathieu en Mia Frings-Dautzenberg en dochter Marlies
Hanssen-Frings;
BEGIN VAN DE SINTJOZEFNOVEEN
Dieter Bloi verj;
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Zondag

14 mrt

Rimburg

10.00 uur

Waubach
Maandag
Waubach
Dinsdag
Waubach
Woensdag
Waubach
Donderdag
Waubach

11.30 uur
15 mrt
19.00 uur
16 mrt
19.00 uur
17 mrt
19.00 uur
18 mrt
19.00 uur

Vrijdag

19 mrt

Waubach
Zaterdag

19.00 uur
20 mrt

Abdissenbosch

18.00 uur

Zondag
Rimburg
Waubach

21 mrt
10.00 uur
11.30 uur

VIERDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD- ZONDAG “LAETARE”
Ad Kremer en overl. familie; jrdst. Lenie Schunken-Nievelstein, tevens oud.
Schunken-Bures en overl. familieleden (st);
Sjaak Dejalle en dochter Ria Römkens-Dejalle;

H. GERTRUDIS- MIRAKEL VAN HET H. SACRAMENT TE AMSTERDAM
overl. ouders Plum-Heinen en dochter Mia (st);
H. CYRILLUS VAN JERUZALEM, BISSCHOP EN KERKLERAAR
oud. Ringens-Palus (st);
HOOGFEEST VAN DE H. JOZEF, BRUIDEGOM VAN DE H. MAAGD
MARIA
Jo Meessen (st);
zeswekendienst José Peters-Penders; fam. Benders-Hanssen (st); jrdst. Lei en Mia
Velraeds-Dohmen en overl. fam. (st);
VIJFDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD
jrdst. Hub Dortants (st);

Geven met je smartphone
Givt is dé oplossing voor het meedoen aan de collecte
zonder contant geld. Iedereen heeft een smartphone.
Met de Givt-app gebruik je deze tijdens de collecte
heel makkelijk om een bedrag te geven. De Givt-app
vind je gratis in de App Store en in Google Play.
Na download van de Givt-app in de App Store of
in Google Play registreer je jezelf eenmalig als
gebruiker door je gegevens in te vullen. Ook dient een
machtiging te worden gegeven voor het afschrijven
van het bedrag van de gift/collecte van je rekening en
het overmaken naar de gekozen kerk of goede
doel.Vervolgens werkt het net zo makkelijk als het
geven van contant geld.
Eenmaal geregistreerd bij Givt, hoef je alleen de app
te openen, een bedrag te kiezen en vervolgens scan
je een QR-code of selecteer je een doel uit een
lijst. Het gekozen bedrag wordt opgeslagen, van je
bankrekening afgeschreven en aan de collecterende
organisatie overgemaakt.

Op onze site rk-ubachoverworms.nl
of:

Het volgend

Kirkebledje

verschijnt op 19 mrt. en wel voor de periode tot 16 april.

Misintenties s.v.p. inleveren tot uiterlijk woensdag 10 maart liefst middels een briefje
in de brievenbus van de pastorie (Kerkberg 7) of achter in de kerk van Rimburg.
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