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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  

  ’t KKiirrkkeebblleeddjjee  
Adventsactie Solidaridad 

Samen solidair voor haar toekomst! 
Ook dit jaar steunen we de Adventsactie Solidaridad, 
die ditmaal Ghana in de schijnwerpers zet. Er is veel 
armoede in Ghanese dorpsgemeenschappen die leven 
van de kleinschalige goudmijnbouw. Met name 
vrouwen hebben het zwaar. Zij worden ongelijk 
behandeld waardoor ze te weinig verdienen, voor 
seksueel geweld moeten vrezen en niet kunnen 
investeren in hun ondernemingen voor een leefbaar 
inkomen.  

Om de armoede het hoofd te bieden, krijgen zij met 
hulp van Solidaridad de kans om een eigen bedrijf op 
te bouwen en op te komen voor hun rechten. Zo 
helpen vrouwen zichzelf, hun gezin en hun 
community vooruit.Belangrijk onderdeel van het 
project is een innovatief spaarfonds, waaruit vrouwen een lening krijgen om te 
investeren in hun bedrijf in of rondom de goudmijn. De vrouwen beheren het fonds 
zelf. Tegelijkertijd volgen zij trainingen in ondernemerschap, leiderschap en 
gezinsplanning. Zo helpen vrouwen zichzelf, hun gezin en de gemeenschap vooruit. 

Terugblik inloop-avond H. Bernadettekerk 
 Op maandag 8 november vond 
een boeiende informatie-avond 
plaats in de H. Bernadettekerk van 
Abdissenbosch. Op de uitnodiging 
waren ruim zestig omwonenden 
ingegaan. Zij kregen uit de eerste 
hand te horen wat de meest 
actuele plannen zijn voor deze 
parochiekerk, die we vanwege 
teruglopende cijfers helaas niet 
kunnen handhaven. 

In het verleden werd al een globaal plan gepresenteerd voor de verbouwing tot 
woningen. Dat werd nu concreet gemaakt door de Thallia Groep: de kerk wordt op 
termijn verbouwd tot acht woningen (zes in het schip, één in het huidige 
priesterkoor en één in de toren). Voor de duidelijkheid: het kerkgebouw blijft dus 
overeind en zal dus ook in de toekomst beeldbepalend blijven voor Abdissenbosch. 
Door Jan Krutzen werd namens het kerkbestuur toelichting gegeven over het traject 
dat we als parochie gaan volgen. In de komende tijd zullen we een hoorzitting 
organiseren, waarna de aanvraag tot onttrekking aan de eredienst in behandeling 
wordt genomen door het bisdom Roermond. 
Belangrijk: 
-Nadat dit traject is doorlopen, gaan we niet zomaar de sleutel omdraaien.
We zullen een passende en waardige afscheidsdienst voorbereiden, precies zoals dat
een jaar geleden gebeurde met de kerk van Lauradorp (daarover hopen we
binnenkort meer te melden).
-Voor de aanwezige kerkelijke kunst oriënteren we ons, in samenspraak met
bisdom, gemeente en toekomstige koper, op een waardige herbestemming. Daarbij
maken we op dit moment ook plannen voor een ‘Bernadette Memorial’ op de
begraafplaats van Abdissenbosch. Die plannen zijn nog in behandeling bij het
kerkbestuur, waar uw suggesties uiteraard van harte welkom zijn.
De visualisatie van de toekomstplannen kunt u bekijken in de vorm van een banner
die achterin de kerk staat opgesteld.

H. Bernadette
Abdissenbosch

H. Joseph
Waubach-Groenstraat

H. Drievuldigheid
Rimburg

H. Theresia & Don Bosco
Lauradorp
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5 december: TV-mis vanuit Waubach 
Op zondag 5 december wordt de TV-mis van de KRO weer 
vanuit “onze eigen” Sint-Josephkerk in Waubach uitgezonden. 
In de liturgie wordt dan de tweede zondag van de Advent 
gevierd. Maar gezien de datum, zal ook Sint-Nicolaas zeker 
niet onvermeld blijven. Voorafgaand aan de eucharistieviering 
wordt het Geloofsgesprek uitgezonden, waarin Leo Fijen op 
die zondag met een Limburgse gast over zijn of haar geloof 
spreekt. De eucharistieviering is elke zondag om 10.00 uur te 
zien op NPO2. Het Geloofsgesprek begint om 9.45 uur op 
dezelfde zender. Ook in 2022 zullen de TV-missen met 
enige regelmaat vanuit Waubach worden uitgezonden. 
De data vindt u in de parochiekalender op deze pagina. 

 

Stille dag in Rolduc zaterdag 4 december 
Op zaterdag 4 december is er – na een lange lock-down – 
weer een ‘stille dag’ voor de parochies van Kerkrade en Ubach 
over Worms mogelijk, die gehouden wordt in het Groot 
Seminarie Rolduc en onder leiding staat van pastoor 
Notermans.  

Deze bezinningsdag begint om 9.30 uur met ontvangst in de 
recreatiezaal van het Seminarie. Om 10.00 uur wordt de 
eucharistie gevierd in de bovenkapel van het Seminarie.  
Er is deze dag twee keer een inleiding op stil gebed.  
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 op de pastorie of per mail: 
pastoor@rk-ubachoverworms.nl .  
We houden rekening met de dan geldende beperkingen. In 
verband daarmee worden aanmeldingen behandeld in 
volgorde van binnenkomst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPaarroocchhiiee  --  aaggeennddaa  
Overzicht reguliere H. Missen: 
 
Zondag 09.30 u. Rimburg /  
11.00 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 
 
 
 

Zoals vaker aangekondigd, beginnen de H. 
Missen in Rimburg en Waubach op zondag 
(sinds 1 juli) een half uurtje eerder. 
Dat wil zeggen: de eucharistieviering op 
zondag begint in Rimburg om 09.30 uur 
(i.p.v. 10.00 uur) en in Waubach om 11.00 
uur (i.p.v. 11.30 uur). 
 
 
 

Overzicht TV-Missen Waubach  
2021 en 2022. Aanvang: 10.00 uur  
 
-zo 5 december 10.00 uur 2021 
-zondag 16 januari 2022 
-zondag 20 maart 2022 
-zondag 1 mei 2022 
-zondag 10 juli 2022 
-zondag 23 oktober 2022 
zondag 20 november 2022 
 
 
21-11 Christus Koning 
28-11 Eerste adventszondag 
18-12 Zegening Kerstkindjes in de Mis 
19-12 Zegening Kerstkindjes in de Mis 
 

 
 

Kerstmis 2021 
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 10.30 H. Mis Waubach 
26-12 09.30 H. Mis Rimburg 
26-12 11.00 H. Mis Abdissenbosch 
 
Overzicht Kinderwoorddienst 
• Iedere 1e, 3e (en 5e) zondag van de maand 
in Waubach en Rimburg. 
 
H. Vormsel 2022 
• za 26 maart 19.00 uur Bs. de Wegwijzer 
• za 02 april 19.00 uur Bs. de Speurneus &  
Bs. An d’r Put 
 
 
Eerste H. Communie 2022 
• zo 22 mei 09.30 uur Bs. de Speurneus 
• do 26 mei 09.30 uur Bs. de Wegwijzer 
• zo 12 juni 09.30 uur Bs. An d’r Put 
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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 
28-10: Sjeng Portz (98 jaar) 
28-10: Riek Hilger-Eggen (90 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! 

Doopzondagen 
                        

zondag 28 november,
                      zondag 12 december. 

 
Voorbereidingsavonden 2021: 

 
Maandag 6 december. 

van 20.15 tot 21.30 uur (Kerkberg7) 
 

 

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. 

   Ontmoetingen ‘Nao de Mes’ 
 
Terug van (ruim een jaar) weggeweest: met regelmaat 
treffen we u graag weer na de zondagsmis om bij te 
praten bij een kopje koffie of thee. 
U bent van harte welkom aansluitend aan de 
zondagsmis in Waubach op: zondag 28 november en  
zondag 19 december. 
 
 
 
 

               Proficiat  
      Wim en Henny Franken 

 Op zondag 17 oktober jl. ontving het echtpaar Wim 
en Henny Franken-Swelsen de erepenning van ons 
parochiecluster. Dat gebeurde in de eucharistieviering 
in de St. Josephkerk, waarbij ook zoon Ivo aanwezig 
was. 
Er is veel reden om hun deze bijzondere waardering 
toe te kennen (die een jaar geleden in Lauradorp 
werd uitgereikt aan Maria Oroszi, Alberdine Pelzer en 
Toon Erps). Zo heeft Henny afgelopen zomer na 40 
jaren als vrijwilliger in onze parochie een aantal taken 
overgedragen die ze jarenlang heeft vervuld. 
Letterlijk een hele waslijst: allereerst de kerkenwas 
(kelkdoekjes, altaardwalen, liturgische gewaden 
onderhouden en herstellen), die ze trouwens in de 
toekomst blijft verzorgen. Maar ook coördinatie van 
de bloemversiering, koperpoetsen, voorbereidingen 
voor de Sacramentsprocessie en kosteren als eerste 
reserve stond op haar lijstje. Henny houdt er 
helemaal niet van dat dit allemaal moet worden 
gezegd, zoals ze in haar dankwoordje uitsprak, maar 
ze heeft het heel graag gedaan tot eer van God en tot 
opbouw van onze kerk. 
Dezelfde bescheidenheid siert haar man Wim, die dit 
jaar op de mijlpaal staat van twee net-niet-jubilea. 
Volgend jaar zal het 65 jaar geleden zijn dat hij in 
onze parochie begon als misdienaar. Later ging hij 
verder als akoliet, tot nu toe bijna onafgebroken elke 
zondag. En vorig jaar was het 35 jaar geleden dat hij 
zijn functie begon op ons parochiekantoor, waar hij 
de juiste man op de juiste plaats is. Hij kent heel veel 
parochianen, begrijpt hun vragen en weet hen met 
grote hulpvaardigheid te woord te staan. 
We feliciteren Wim en Henny van harte met de 
erepenning en we wensen hen een heel gezegende 
toekomst toe! 

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   12:124

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

Is uw stoel of bank 
doorgezakt, deze kunnen 
wij opnieuw voor u opvullen. 

Ook oud of beschadigd leer 
kunnen wij herstellen alsof 
het weer nieuw is. 

Het reinigen van uw stoffen 
en leren meubels. Of alle 
andere meubelwerkzaam-
heden. 

www.meubelpiet.nl
T 06 8294 4793

Voor al uw metselwerk, (sier)bestrating, 
aanbouw- en verbouwingswerkzaamheden.

Tevens beschikbaar voor nieuwbouw 
badkamer en graafwerkzaamheden met 
minigraver (1.0 tot 2.5 ton).
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helemaal niet van dat dit allemaal moet worden 
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                Medisch pedicure  
                                          Susan de Boer-Middeldorp 
	 	 	 	 	 	 	       	  lid pro-voet

	 	 	 	 	 	      	 ____________________

                               	 Vergoeding diabetische en reumatische voet

                            	 Gevestigd in Pedicure centrum Landgraaf ( Kerkstraat 25 Waubach)                                           

	        	 	 	     Graag telefonisch een afspraak maken 06-51296558
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                        Kribkeswandeling Waubach 2e Kerstdag 
Op verzoek van velen en door de  
grote animo van vorig jaar wordt de  
Kribkeswandeling dit jaar opnieuw  
georganiseerd. De tweede editie 
staat in de steigers en het belooft 
wederom een mooie tocht te worden. 

Wanneer: De laatste Adventweek, vanaf zondag 19 december ligt de 
routebeschrijving al klaar bij de stal in de H.Jozefkerk in Waubach 
voor de wandelaars die 2e Kerstdag verhinderd zijn.
Let wel: veel Kribkes zijn dan al uitgestald; sommige 
nog niet. Dit staat op de routebeschrijving aangegeven.
2e Kerstdag is dan de èchte Kribkeswandeling met allerhande 
gezellige en ook lekkere nevengebeurtenissen in de open lucht.

Waar: Vertrek vanuit de H. Jozefkerk aan de Kerkstraat in Waubach.

Tijdstip: Tussen half 2 tot half 4 ’s middags kan er gestart worden met de tocht.

Lengte tocht: Ongeveer 3 kilometer en voor alle leeftijden en ongeacht de grootte van de schoenmaat goed te
                        doen. De route is zorgvuldig samengesteld qua afstand en veiligheid.

Voor wie: Voor alle “lichtzoekers” die een uurtje in beweging willen komen en daarbij 
willen genieten van mooie Kerststallen die opgesteld zijn achter gevelramen en in voortuinen.

Kosten: GRATIS

Opgeven: Dat is niet nodig. Wel vragen we u om bij het vertrekpunt binnen in de kerk
en ook onderweg rekening te willen houden met de mensen om u heen en 
gepaste afstand te bewaren.

Route: Een routebeschrijving wordt u aan de start verstrekt en onderweg gaat u een
aantal leuke extra verrassingen tegenkomen. Ook aan de puzzelaars onder u 
is gedacht      

                                             Nieuwsgierig geworden en zin in actie?!
           Noteer de KRIBKES WANDELING dan beslist in uw agenda.

        Wij wensen u veel wandelplezier!

                              Klimaatmars Amsterdam 
Wereldwijd werden op diverse plaatsen klimaatmarsen georganiseerd op  
6 november 2021. Ik mocht deelnemen aan de mars in Amsterdam. Om 08.37 uur 
vertrokken in Landgraaf met de bus, via Heerlen treinend naar Amsterdam. Om 
12.30 uur op de Dam aangesloten bij Solidaridad waar ik me ook had aangemeld. 
In de advent gaan we hier in ons cluster aandacht besteden aan een project van 
Solidaridad: Goud uit Ghana. Om 13.15 uur vertrokken voor een mars van 3 km 
naar het Westerpark, het eindpunt, hier was een programma met optredens en 
toespraken, die ons onder andere  opriepen  “DOE IETS”  onderneem actie want 
het is 1 minuut voor 12. Het park liep vol en ondanks de serieuze boodschap was 
het gezellig. Onderweg veel gesprekken gevoerd. Wat mij opviel was dat er veel 
jongeren meeliepen. Traktatie onderweg een fair-trade banaan en een fair-trade 
stuk chocolade. Onderweg veel leuzen  gelezen. Eén wil ik jullie niet onthouden:  
Wij leven nu op PLAN(eet) A(arde) en er is geen PLAN(eet) B. Tenslotte met tram, 
trein en bus weer terug naar Landgraaf waar ik om 20.37 uur arriveerde en daar 
kon ik na 12 uur mijn mondkapje afdoen.                                      Henk Verhaeg 
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De overledenen van wie we sinds 
Allerzielen 2020 afscheid namen 
 
Parochies H. Joseph –  
Waubach-Groenstraat en HH. Theresia 
& Don Bosco – Lauradorp 
 
Jan van Mil                            93 jaar 
Marlies Hanssen-Frings    67 jaar 
Miny van de Wardt-Aust     89 jaar 
Mia Schmitz-Smeets            74 jaar 
Huub Jansen     90 jaar 
Jim Hartsteen                          72 jaar 
Sisie Dela Haije-Geraedts  81 jaar 
Maria Vanderschuren-Tournay      66 jaar 
Hein Plum   82 jaar 
Jenny Brassée-Linssen         76 jaar 
Hubert Ingendahl  82 jaar 
Mia Jansen-Boermans  86 jaar 
Mientje Adriolo-Dautzenberg          84 jaar 
Bertje Weber-van Eindhoven 86 jaar 
Mien Coops-Vaessen  91 jaar 
Fien Senden-Reinartz          98 jaar 
Mia Dortants-Peters            98 jaar 
Mia Logister-Jacobs             77 jaar 
Elly Moritz-Beisman                           89 jaar 
Nellie Herzig-Dörner                          97 jaar 
Kit Beckers-Frings                               74 jaar 
Sjef Heynen                                         88 jaar 

 
 
Parochie H. Drievuldigheid – Rimburg 
 
Liesbeth Wassen-Beckers  96 jaar 
Margreet Eijgelshoven-Mingers      93 jaar 
Antoon Kaczmarek                            87 jaar 
Annie Schurer-Gerards                      87 jaar 
Marietje Kallen-Roebroek                 90 jaar 
Margriet Hanssen-Latour  86 jaar 
Jos Samulski   76 jaar 

 
 
Parochie H. Bernadette – 
Abdissenbosch 
 
  José Peters-Penders  59 jaar 
  Annie Smeets-Velraeds                   86 jaar 
  Ted Pauli               89 jaar 
  
Heer, geef hun  
de eeuwige rust. 
 

En het eeuwige licht  
verlichte hen. 
 

Dat zij in Christus  
rusten in vrede… 
 

We zeggen Uitvaartzorg Van Bree 
wederom hartelijk dank 

voor de Allerzielenprentjes 2021. 

Illustratie: Sabine Müller, Het visioen van Jesaja

De geest van de Heer rust op hem,
een geest van wijsheid en inzicht,
een geest van beleid en sterkte,

een geest van kennis en ontzag voor Jahwe
Hij geeft de geringen hun recht

en de armen in het land
krijgen een eerlijk vonnis.

Hij kastijdt de verdrukkers met de roede van zijn mond
en de bozen doodt hij met de adem van zijn lippen.

Gerechtigheid draagt hij als een gordel om zijn lenden,
en trouw als een gordel om zijn heupen.

De wolf en het lam wonen samen,
de panter vlijt zich neer naast het bokje,

het kalf en de leeuw weiden samen:
een kleine jongen kan ze hoeden.

De koe en de berin sluiten vriendschap,
hun jongen liggen bijeen.

De leeuw eet haksel als het rund,
de zuigeling speelt bij het hol van de adder,

het kind strekt zijn hand uit naar het nest van de slang.
Niemand doet nog kwaad of handelt nog verderfelijk 

op mijn heilige berg; want de kennis van de Heer
vervult het hele land, zoals het water heel de bodem 

van de zee bedenkt
Jesaja 11, 2.4-9 (Willibrordvertaling)
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Kerstgala Fanfare Abdissenbosch 
Met pijn in ons hart en zeer tot onze spijt moeten wij u 
helaas mededelen dat het, door u veel bezochte, kerstgala 
van onze fanfare dit jaar voor de tweede achtereenvolgende 
keer niet zal plaatsvinden. 
Echter zijn de al geboekte artiesten bereid geweest om de 
boeking om te zetten naar 2022.  
Dus een datum om alvast in uw agenda op te schrijven:  
17 December 2022. 
 
Dan pakken wij de draad weer op. Wij hopen dan u allen 
weer te begroeten in “De Residentie” in Abdissenbosch, 
waar u dan kunt genieten van spetterende kerstoptredens. 
Tot dan. Kerstgalacomité Fanfare Abdissenbosch. 
 

Coronamaatregelen in de kerk 
De Nederlandse bisschoppen vragen om een aantal coronamaatregelen die eerder al golden opnieuw toe te 
passen in de R.-K. Kerk. Gelovigen worden gevraagd tijdens vieringen en andere kerkelijke bijeenkomsten 
anderhalve meter afstand te houden en een mondkapje te dragen wanneer zij zich verplaatsen in de kerk of de 
ruimte waar de kerkelijke bijeenkomst wordt gehouden. Daarnaast blijven de basisregels gelden op het gebied 
van hygiëne, ventilatie en thuisblijven bij klachten. Voorlopig blijft volkszang nog toegestaan en mogen ook koren 
blijven zingen, maar koren wordt nadrukkelijk aangeraden om alleen te repeteren in grote ruimtes waar 
voldoende geventileerd kan worden. De bisschoppen hebben eerder al iedereen opgeroepen om zich te laten 
vaccineren. Tegelijk willen zij aan alle gelovigen, gevaccineerd en niet-gevaccineerd, vragen om respectvol met 
elkaar om te blijven gaan. 
 

Zo komen we aan de adventskrans  
Veel gebruiken en tradities in de kerk zijn eeuwenoud. Sommige hebben een heel diepgaande betekenis, andere 
zijn om meer praktische redenen ontstaan. De adventskrans is er zo een. De traditie om op een groene krans 
kaarsjes te zetten, is nog geen 200 jaar oud en eigenlijk een protestantse uitvinding. 

In het begin van de 19e eeuw leefden in de 
omgeving van Hamburg veel gezinnen in 
armoede. De predikant Johann Hinrich 
Wichern trok zich het lot van deze kinderen 
aan. In een boerenschuur ving hij hen op, 
gaf ze te eten en zorgde dat ze onderwijs 
kregen. In de weken voor Kerstmis stelden 
ze hem kreeg steeds dezelfde vraag: 
wanneer is het Kerstmis? Om de tijd van de 
Advent voor de kinderen zichtbaar te maken 
bedacht hij in 1839 de adventskrans. 

Met behulp van een wagenwiel met negentien rode en vier witte kaarsen maakte hij de eerste adventskalender. 
Iedere dag werd er één rode kaars aangestoken en op elke zondag één witte kaars. Zo wisten de kinderen iedere 
dag hoeveel nachten ze nog moesten slapen voordat het Kerstmis was. Pas in 1860 bedekte Wichern het wiel met 
dennentakken, omdat de naalden hem deden denken aan de doornenkroon op het hoofd van Jezus. Zo werd de 
adventskrans tevens verwijzing naar Pasen. 

Uit het grote wiel is langzaam de adventskrans ontstaan die wij nu kennen: een groene krans met vier kaarsen en 
een rood lint als tekens van leven, liefde en hoop op licht. Elke zondag van de Advent wordt er één kaars meer 
aangestoken. Het wordt steeds lichter, totdat met Kerstmis het volle licht van de geboorte van Christus mag 
stralen. 

Kinderopvang tijdens de 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 9 uur en de 
crèche sluit haar deuren een half uur na de H.Mis, om 11.00 uur. 
 
Aanmelden is vereist en kan per e-mail tot 3 dagen voor de H.Mis bij de hoofdbegeleidster, Judie Weijers op 
judieweijers@live.nl 
 
Op elke derde zondag van de maand, kunt u gebruikmaken van de kinderopvang. 
8
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VVoooorrpprreett  

Waarmee zijn de muisjes nu toch weer 
bezig? Hebben ze dan nog niet genoeg 
verzameld als voorraad voor de 
wintermaanden? Het één was noodzaak. 
En nu is het voorpret op de vreugde. 
Straks over een week is het zover…wat? 
Daar komen jullie wel achter als jullie 
goed kijken naar het plaatje en als jullie 
de woordzoeker oplossen.  In elk geval 
kunnen de vrienden van alles gebruiken: 
materiaal uit de natuur, een gevonden 
touwtje en de resten van de aangestoken 
kaarsjes voor het Maria beeld. Het 
touwtje hoort niet in de natuur terecht te 
komen en de kaarsenresten worden 
normaal gesproken weggegooid. Wat 
jammer toch, want er zit toch nog een 
kleine hoeveelheid kaarsenvet in. In ons 
parochiecluster worden de kaarsenresten 
verzameld en weer gesmolten. 
Vervolgens worden er nieuwe kaarsen 
van gegoten. Zo krijgen de resten van de 
kaarsen die met een gebedje 
aangestoken werden een nieuwe 
bestemming. Wij noemen dat 
“hergebruiken”.  

Met zijn allen produceren we dagelijks 
bergen van afval. Dat is duur en vooral 
niet duurzaam, dus schadelijk voor mens 
en natuur.  

Soms heb je ware hergebruik-
kampioenen: mensen die met veel 
fantasie en inzet van alles kunnen maken 
van de dingen die anderen weggooien. 
Misschien heb jij ook een idee? Onze 
Lieve Heer is blij als we met de aarde 
liefdevol en zorgvuldig omgaan, Hij is 
tenslotte de Schepper van hemel en 
aarde. 

 

 

         Nr.20, oktober 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Oplossingen Hangplekje Nr. 19: de wielen van het karretje zijn kaarsen; 
de vruchten zijn vijgen, kruisbessen en bosbessen; op het plaatje staat 
links het Waarder kapelletje, een Maria kapelletje; de viswolk = 
ezelsbruggetje voor de Gaven van de H. Geest: Verstand, inzicht, sterkte, 
wijsheid, ontzag voor God, liefde en kennis. 

 

Waarmee zijn 
onze 
kerkmuisvriend-
jes bezig? Ze 
verzamelen 
allerlei dingen 
voor…..? 

Wat kun je maken 
met en van WC 
rollen? Wat kun je 
van oude plastic 
flessen knutselen? 
Volgend hangplekje 
enkele ideeën.  



CAKE VAN DE MAAND 
SPECULAASCAKE

TEL: 045-5118255

INFO@ROTHY.NL

WWW.ROTHY.NL
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             Liturgische diensten Parochiecluster Ubach over Worms 
 
Vrijdag 19 nov

Waubach 09.00 uur echtp. Jacques en Elisabeth Verstappen-Vreuls (st); waarna aanbidding van het 
H. Sacrament

Zaterdag 20 nov
Abdissenbosch 18.00 uur zeswekendienst Ted Pauli; jrdst. Jolanda Smeets; 
Zondag 21 nov HOOGFEEST VAN CHRISTUS, KONING VAN HET HEELAL
Rimburg 09.30 uur oud. Pierre en Johanna Simons-Douven (st); (Kinderwoorddienst)

Waubach 11.00 uur

Fanfare St. Elisabeth Mia Michorius-Plum; Muisje Michorius-Mous en 
moeder Stephanie; jrdst. oud. Iep en Els Janssen-Herberigs en dochter Netty 
(st); oud. Frans en Sophie Quaedvlieg-Frösch, tevens wed. oud. (st); jrdst. 
overl. oud. Jo en Annie Spiertz-Vaessen (st); Willie IJzer, oud. Jurgens-Esser 
en Henk IJzer;(Kinderwoorddienst) 

Waubach H. Doopsel Eloy van der Zee
Maandag 22 nov H. CECILIA, MAAGD EN MARTELARES

Waubach 19.00 uur Sjef en Tinie Haan-Lutgens en wed. oud. (st); jrdst. oud. artin en Helena 
Schormans-Voragen (st); 

Dinsdag 23 nov H. CLEMENS I, PAUS EN MARTELAAR   Heereveld 10.30 uur H. Mis

Woensdag 24 nov HH. ANDREAS DŨNG LAC, PRIESTER, EN GEZELLEN, MARTELAREN
VAN VIETNAM

Waubach 19.00 uur oud. en grootoud. Scholle-Scholtes en familie (st); jrdst. Hannie Dautzenberg-
Hanssen;

Donderdag 25 nov H. CATHARINA VAN ALEXANDRIE, MAAGD EN MARTELARES
Waubach 09.00 uur
Vrijdag 26 nov
Waubach 09.00 uur H. Mis waarna aanbidding van het H. Sacrament
Zaterdag 27 nov
Abdissenbosch 18.00 uur
Zondag 28 nov EERSTE ZONDAG VAN DE ADVENT – jaar C

Rimburg 09.30 uur 1ste jrdst. Liesbeth Wassen-Beckers; Jozef Wassen; jrdst. oud. Jan en Resie 
Janssen-Logister (st); Frits Wassen verj, tevens overl. familieleden; 

Waubach 11.00 uur

Kon. Fanfare Eendracht zeswekendienst Kit Beckers-Frings; Jan Evertsen 
(st); oud Wiel en Miny van de Wardt-Aust; jrdst. Anny Hennus (st); oud. 
Albert en Mia van Loo-Speck;  oud. Herzig-Dörner; jrdst. oud. Rademacher-
Kuiper, zoon John, schoondochter Gerda, kleindochter Belinda en schoonzonen 
Peter en Udo;

Maandag 29 nov
Waubach 19.00 uur Frans en Mien Hol-Quadvlieg verj. (st);
Dinsdag 30 nov H. ANDREAS, APOSTEL       Heereveld 10.30 uur H. Mis
Woensdag 01 dec QUATERTEMPERDAG
Waubach 19.00 uur
Donderdag 02 dec
Waubach 09.00 uur Mien en Fien Goossens-Putmans, tevens uit dankbaarheid;
Vrijdag 03 dec FRANCISCUS XAVERIUS, PRIESTER

Waubach 09.00 uur oud. Martin en Maria Dortants-Jungen, dochter Mia en schoonzoon Zef (st); 
waarna aanbidding van het H. Sacrament

Zaterdag 04 dec H. JOHANNES VAN DAMASCUS, PRIESTER EN KERKLERAAR
Abdissenbosch 18.00 uur Zef en Mia Vaessen-Kusters (st); Wiel Vaessen (st);
Zondag 05 dec TWEEDE ZONDAG VAN DE ADVENT – jaar C

Waubach 10.00 uur
TV-mis zeswekendienst Sjef Heynen; Sjef en Tinie Haan-Lutgens en wed. 
oud. (st); Frans Dancsecs en Jo Gillissen; oud. Jan en Bebbie van Mil-Krol en 
kleindochter Melanie;  jrdst. Mia Smeets-Toussaint, tevens Wiel Smeets; 
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Het volgend Kirkebledje  verschijnt op 17 dec. en wel voor de periode tot 21 jan. 
Misintenties s.v.p. inleveren tot uiterlijk woensdag 8 dec. liefst middels een briefje  

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

oud. Hans en Sophie van Gelder-Roemgens, zoon Wim, dochter Annie, 
schoonzoon Gert en kleinzoon Marcel; (Kinderwoorddienst) 

Maandag 06 dec H. NICOLAAS, BISSCHOP
Waubach 19.00 uur Sjaak Dejalle en dochter Ria Römkens-Dejalle;

Dinsdag 07 dec H. AMBROSIUS, BISSCHOP EN KERKLERAAR    Heereveld 10.30 uur H. 
Mis

Woensdag 08 dec
HOOGFEEST ONBEVLEKTE ONTVANGENIS VAN DE HEILIGE 
MAAGD MARIA
(PATROONSFEEST VAN ONS BISDOM)

Waubach 19.00 uur jrdst. oud. Frehen-Römkens,  zoon Cor en schoonzoon Jos;
Donderdag 09 dec H. JUAN DIEGO CUAUTLATOATZIN
Waubach 09.00 uur
Vrijdag 10 dec HEILIGE MAAGD MARIA VAN LORETO
Waubach 09.00 uur H. Mis waarna aanbidding van het H. Sacrament
Zaterdag 11 dec H. DAMASUS I , PAUS
Abdissenbosch 18.00 uur
Zondag 12 dec DERDE ZONDAG VAN DE ADVENT – jaar C ZONDAG GAUDETE

Rimburg 09.30 uur
echtp. Wiel en Jet Kruyen-Hanssen (st); jrdst. oud. Wiel en Resie Beckers-
Peters, tevens Nellie Peters (st); Ad Kremer, tevens Fiena Goebert-Scholle 
verj; 

Waubach 11.00 uur

Landgraafs Mannenkoor St. Joseph Sjaak Dejalle, dochter Ria Römkens-
Dejalle; oud. Jacob en Anna Heinen-Hanssen (st); alle overledenen van 
families Franssen en Janssen;  jrdst. Leo Moulen; overl. leden van LMK St. 
Joseph, Wiel Engelen en Jack Gilissen; 

Maandag 13 dec H. LUCIA, MAAGD EN MARTELARES
Waubach 19.00 uur

Dinsdag 14 dec H. JOHANNES V.H. KRUIS, PRIESTER EN KERKLERAAR  Heereveld
10.30 uur H. Mis

Woensdag 15 dec
Waubach 19.00 uur
Donderdag 16 dec
Waubach 09.00 uur
Vrijdag 17 dec

Waubach 09.00 uur Jozef Scholle en oud. Scholle-Scholtes en oud. Michorius-Sonjé; waarna 
aanbidding van het H. Sacrament

Zaterdag 18 dec
Abdissenbosch 18.00 uur zeswekendienst Riek Hilger-Eggen; 
Zondag 19 dec VIERDE ZONDAG VAN DE ADVENT – jaar C

Rimburg 09.30 uur Marietje Kallen-Roebroek; oud. Heijnen-Haan; oud. Lhomme-Crumbach; 
Selma Heijnen-Göttgens; Harry Heijnen; (Kinderwoorddienst)

Waubach 11.00 uur jrdst. overl. oud. Nico en Resi Aretz-Videc; (Kinderwoorddienst)

 Op onze site rk-ubachoverworms.nl  
of: 
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