Parochiecluster

Ubach over Worms
Secretariaat parochies:

di. wo. vr. 10.00-12.00 uur
Kerkberg 7 045-531.23.78
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
045-531.04.49
Abdissenbosch:
Via pastorie
Rimburg:

F. Weijers

045- 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 045-531.23.78
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 045-531.41.40
Gemeentelijk kerkhof - Lauradorp
Dhr. R. Dörenberg 045-56.95.222

www.rk-ubachoverworms.nl

Adverteren in dit blad?
Oplage: 6.000 huis aan huis
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Beste parochianen,
Met toch nog flink wat knalvuurwerk zijn we het nieuwe jaar begonnen.
Hopelijk kunnen we dit jaar op veel goede manieren gaan knallen.
Maar geleidelijk aan leert de wereld dat we met beperkingen moeten omgaan.
Dat treft iedereen. Ook ons als parochiecluster. Tot nader bericht kunnen er maar
vijftig personen deelnemen aan een kerkelijke viering (en meer bij een uitvaart), en
worden de avondmissen vervroegd (Abdissenbosch tweewekelijks op zaterdag om
16.00 uur i.p.v. 18.00 uur; Waubach op maandag en woensdag om 09.00 uur i.p.v.
19.00 uur). Let u op onze website; daar proberen we alle wijzigingen zo actueel
mogelijk te houden.
De beperkingen treffen ook vele anderen. De musea en theaters bijvoorbeeld.
Precies tegenover de pastorie is de voornaamste bedrijvigheid in Theater Landgraaf
het voortdurend veranderen van planningen, in de hoop dat er weer iets mogelijk
zal zijn. Dat frustreert. De horeca wordt hard getroffen. Veel ondernemers
balanceren tussen de hoop om weer te kunnen openen en de angst om het
financieel niet te redden. In onze kerken nodigen we u deze maand bijzonder uit om
de lokale ondernemers te steunen op alle manieren waarop dat kan. Al is het alleen
maar met afhalen of met cadeaubonnen.
En onze kerken, die blijven open. Ook buiten de vieringen. In Waubach en Rimburg
dagelijks; in Abdissenbosch elke maandag- en woensdagmiddag. Veel mensen
vinden daar steun om verder te kunnen. Ook dit schooljaar spreiden we de
presentatie van de communicantjes over meerdere vieringen. Met relatief weinig
mensen in de kerk, maar telkens de mogelijkheid om thuis mee te kijken
(www.rk-ubachoverworms.nl/kerktv).
Op dit moment timmeren we vooral buiten aan de weg. Een zeer enthousiaste
werkgroep is bezig met de revitalisering van onze begraafplaats in Abdissenbosch.
De tekeningen liggen al klaar, en een aantal partijen heeft een subsidie of
sponsoring toegezegd waar wij warm van worden. Hartelijk dank! Elders in deze
uitgave vindt u hierover meer informatie en tevens de oproep om ons bij dit mooie
project te helpen. Van harte aanbevolen!
pastoor Harry Notermans

Actie Kerkbalans
‘Geef vandaag voor de Kerk van morgen’ luidt het
toekomstgerichte motto van de campagne 2022.
Kerken krijgen geen subsidie van de overheid voor
hun reguliere exploitatie. Om te kunnen bestaan,
hebben parochies daarom financiële bijdragen en
giften van gelovigen en sympathisanten nodig.
De kerk staat vaak letterlijk en figuurlijk midden in het dorp of de wijk. De parochie
deelt lief en leed met de mensen in haar omgeving. Om haar belangrijke rol in de
gemeenschap te blijven vervullen, kan de parochie niet zonder de financiële steun
van parochianen. Hartelijk dank aan alle parochianen die ons elk jaar trouw steunen
met hun bijdrage! Dank zij u kunnen we onze mensen nabij blijven in lief en leed.
Denkt u erover om ons ook te willen steunen, neem dan gerust vrijblijvend contact
op met het parochiekantoor!

045 531 22 73
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Hovenstraat 137 - 6374 HC Landgraaf - Tel. 045-5311448
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Parochie – agenda

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

Aangepaste mistijden i.v.m.
Coronamaatregelen.
Reguliere mistijden komen tot nader
bericht te vervallen!
-De wekelijkse mis in WZC Heereveld is enkel
toegankelijk voor bewoners.
-De avondmissen (maandag en woensdag)
worden verplaatst naar de ochtend!
-Maandag, woensdag, donderdag en vrijdag
09.00 uur H. Mis in Waubach.
-De zaterdagavondmis in Abdissenbosch
(tweewekelijks) verschuift van 18.00 uur naar
16.00 uur.

Overzicht TV-Missen Waubach
2022. Aanvang: 10.00 uur
-zondag 20 maart 2022
-zondag 1 mei 2022
-zondag 10 juli 2022
-zondag 23 oktober 2022
zondag 20 november 2022

Gewijzigde mistijden tijdens Coronacrisis

1) Zolang de situatie hierom vraagt, verplaatsen we de
volgende vieringen. We gaan terug naar de gewone tijd,
zodra dit weer verantwoord is. Zie de aankondigingen op
onze website.
normaal
lockdown
maandag en
19.00 uur
09.00 uur
woensdag
Waubach
zaterdag
18.00 uur
16.00 uur
Abdissenbosch

2) In Abdissenbosch gaan we over naar een tweewekelijkse
avondmis. (zie pagina 11 en 12)

Zondag van het woord van God
De laatste jaren besteden we als katholieken steeds meer aandacht aan
de Bijbel. Dat is in feite een kleine bibliotheek van maar liefst 73
boeken. Al deze boeken bevatten bijzondere verhalen die samen het
Woord van God vormen. In elke eucharistieviering worden een paar
korte stukken uit de Bijbel voorgelezen. Het loont absoluut de moeite
om de verhalen eens helemaal te lezen en op je te laten inwerken. Wat
staat hier? Wat wil God ons duidelijk maken? Wat kan ik met deze tekst
in mijn dagelijks leven?
Om over dit soort vragen na te denken, heeft paus Franciscus een paar
jaar geleden de ‘Zondag van het Woord van God’ in het leven geroepen.
Deze wordt gehouden op wat in de liturgie de ‘3e Zondag door het jaar’
wordt genoemd. Deze valt dit jaar op 23 januari. Natuurlijk besteden
we daaraan aandacht in de eucharistieviering. En pak die dag gerust
ook thuis eens de Bijbel uit de boekenkast, of lees online op
www.rk-bijbel.nl

Overzicht Kinderwoorddienst

• Iedere 1e, 3e (en 5e) zondag van de maand
in Waubach en Rimburg.
En tevens op:
-Palmzondag
-Eerste en Tweede Paasdag
-Eerste en Tweede Pinksterdag
-Eerste Advent

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

Kunst centraal tijdens Dag van het Jodendom
Kunst in het Jodendom en het Christendom staat dit jaar centraal
tijdens de ‘Dag van het jodendom’, die half januari wordt gehouden.
Hoe inspireert de Joodse traditie Joodse kunstenaars? Hoe inspireert de
christelijke traditie christelijke kunstenaars? Dat zijn de vragen die
daarbij centraal staan. Beide religies hebben eeuwenoude tradities op
het gebied van kunst, die soms aan elkaar verwant zijn en soms ook
een heel eigen weg volgen. De Dag van het Jodendom wordt sinds een
aantal jaren gehouden, aan de vooravond van de Week van gebed op of
rond 17 januari. De Nederlandse bisschoppen hebben deze dag in het
leven geroepen om de kennis over het jodendom onder christenen te
bevorderen. Tevens wil dit initiatief de actieve dialoog tussen joden en
christenen stimuleren. In Limburg is een actieve Resonansgroep
Jodendom-Katholieke Kerk die regelmatig lezingen en bijeenkomsten
organiseert.
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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.

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

Het reinigen van uw stoffen
en leren meubels. Of alle
andere meubelwerkzaamheden.

www.meubelpiet.nl
T 06 8294 4793

Tevens beschikbaar voor nieuwbouw
badkamer en graafwerkzaamheden met
minigraver (1.0 tot 2.5 ton).

Voor iedereen een
passend afscheid.

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

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.
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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.

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

85x130 Adv Monuta Lindeman.indd 1

Dat kan ... in ‘t Kirkebledje

Voor meer informatie mail naar:
info@rk-ubachoverworms.nl

16-10-19 12:12

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.

13-12:
14-12:
18-12:
28-12:

Overleden

Gedoopt

Ennie Schepers-Schurer (84 jaar)
Tilla Vaessen-Schulteis (97 jaar)
Harrie de Hoog (83 jaar)
Piet Gerards (90 jaar)

09-01: Finn en Casper Merkus
Dat onze dopelingen opgroeien tot goede mensen en
gelovige christenen. Dat zij van God en hun
medemensen gaan houden, met heel hun hart.

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.

Doopzondagen 2022

Sterkte aan de betreffende families!

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.

13 febr, 6 maart, 3 april, 24 april, 29 mei,
26 juni, 31 juli, 21 aug, 18 sept, 16 okt, 13 nov en
11 dec.
Voorbereidingsavonden 2022:
31 jan, 28 maart, 8 juni en 8 aug.
van 20.15 tot 21.30 uur (Kerkberg7)

500 Jaar geleden werd enige Nederlandse paus gekozen
Adrianus VI was de enige Nederlandse paus uit de
geschiedenis. Op 9 januari was het precies 500
jaar geleden dat hij werd gekozen. Dit wordt later
dit jaar in Rome en Utrecht op diverse manieren
herdacht.
De in Utrecht geboren kardinaal Adriaan
Floriszoon Boeyens werkte op het moment van
zijn uitverkiezing in Spanje, nadat hij voorheen
vele jaren in Leuven actief was geweest. Als paus
Adrianus VI werd hij bekend als iemand die
uitwassen in de Kerk bestreed en het Vaticaan
wilde hervormen. Hij was overigens maar heel
kort paus: van 9 januari 1522 tot zijn dood op 14
september 1523.
Zijn pauskroning vond pas een half jaar na zijn
verkiezing plaats, onder meer omdat het lange
tijd duurde voordat hij vanuit Spanje naar Rome
kon reizen. In Utrecht werd indertijd een huis
voor hem gebouwd, dat nu bekend staat als het
Paushuize.
Na Adrianus VI duurde het tot aan de komst van
de Poolse paus Johannes Pauulus II voordat er
weer een niet-Italiaan tot paus werd gekozen.
Omdat de lage landen in de 16e eeuw deels tot
het Heilige Roomse Rijk behoorden, wordt
Adrianus VI ook als Duitse paus gezien. Hij ligt
begraven in de basiliek Santa Maria dell Anima in
Rome, die als Duits-Nederlandse kerk wordt
gezien.
Eind april wordt de 500e verjaardag van de
verkiezing van de enige paus uit de Lage Landen
in Rome herdacht met een symposium, dat mede
door de ambassadeurs van Nederland en België
bij de Heilige Stoel wordt aangeboden. Later dit
jaar is er ook in de Vaticaanse bibliotheek een
tentoonstelling over paus Adrianus VI. Het
Aartsbisdom Utrecht staat komende zomer stil bij
het jubileum met een viering en een symposium.

ADVERTENTIE PEDICURE

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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Blasiuszegen
Over het leven van de heilige Blasius is weinig bekend. Hij was bisschop van Sebaste in Armenië en werd omstreeks
het jaar 300 gevangen gezet, wreed gemarteld en onthoofd. Dat hij nu nog bekend is, heeft vooral te maken met een
gebeurtenis die zich tijdens zijn gevangenschap afspeelde. De legende vertelt dat op een dag een wanhopige vrouw
bij hem kwam met haar zoontje in de armen. De jongen was de verstikkingsdood nabij, omdat een visgraat in zijn
keel was blijven steken. Blasius raakte de jongen aan en de graat sprong uit zijn keel. Daarom is hij de geschiedenis
ingegaan als de heilige die aangeroepen wordt tegen keelaandoeningen. Daaruit ontstond in de 13e eeuw het gebruik
van de Blasiuszegen, niet als wondermiddel, maar als een uiting van gelovig vertrouwen in de voorspraak van heiligen
bij God. Dat God ons beschermt tegen alles wat ons de adem beneemt…

Er is gelegenheid de Blasiuszegen te ontvangen tijdens de H. Missen op
woensdag 2 en donderdag 3 februari.
In verband met de Coronabeperkingen kan pastoor Notermans de Blasiuszegen
niet individueel uitreiken. De Blasiuszegen wordt daarom in één keer aan alle
aanwezige kerkbezoekers (op afstand) uitgereikt.

Maria Lichtmis

Op woensdag 2 februari viert de Kerk 'Maria Lichtmis'. Hoewel de naam anders doet vermoeden, is dit geen Mariafeest,
maar gaat het op deze dag vooral om Christus zelf. Officieel heet het feest de 'opdracht van de Heer in de tempel'.
Het was bij die gebeurtenis dat Jezus werd betiteld als 'het Licht dat alle volkeren verlicht'. In de kerken is het al
eeuwen gebruikelijk om op deze dag een lichtprocessie te houden en kaarsen te zegenen. Zeker zo oud is ook het
gebruik om op 3 februari, de gedachtenis van de heilige Blasius, de Blasiuszegen uit te delen. Die moet de gelovigen
beschermen tegen keelaandoeningen en andere kwalen.

Maria Lichtmis

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

Op bedevaart in 2022

In onze parochiekerken vindt u de folder van het Huis voor de
Pelgrim met een compleet bedevaartprogramma naar Lourdes,
maar ook andere plaatsen zoals Assisi, Rome, Santiago de
Compostela, Banneux … Van harte aanbevolen!
Ook plannen we vanuit ons parochiecluster diverse voettochten.
Korter en langer, dichterbij en verder van huis.
Noteert u vast de volgende data. Meer informatie vindt u t.z.t. op
onze website en in de folder in onze kerken.
27 feb. – 1 mrt.
Optochten worden dit jaar niks. Maar een
voettocht door Zuid-Limburg kan wel.
Conform actuele beperkingen. 10 + 20 + 20
km; overnachting thuis.
do 21 – za 23 apr.
Camino de Santiago dicht bij huis: Eifelsteig
Kornelimünster – Roetgen – Monschau –
Einruhr (56 km, met twee overnachtingen)
do 5 – do 19 mei
Camino in Zuid-Frankrijk: Gascogne, tot aan
Saint-Jean-Pied-de-Port, het ‘knooppunt’
aan de voet van de Pyreneeën, waar alle
routes vanuit Frankrijk samen komen. Deze
prachtige route van 240 km lopen we in elf
dagen.

Dankbetuiging
Dank aan iedereen die op welke manier
dan ook heeft meegeleefd met het
overlijden van:

JAN WEIJERS
(d’r bekker van de Grunstroat)

De zeswekendienst vindt plaats op
zondag 23 januari om 11 uur
in de kerk van Waubach.

Christien, kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen
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Werk in uitvoering !
Opwaardering begraafplaats Abdissenbosch en
aanleg Bernadette Idylle / Wandelpad.

Realisatie 2022

Vragen / of wellicht wilt u mee helpen ? ……….. Vraag onze Kerkhofbeheerders
Kim Hermans en Frank Speck voor meer info.
Bij voorkeur via email : kwahermans@gmail.com of fspeck@home.nl
Werkzaamheden bestaan met name uit: aanplant sierbeplanting, aanleg urnengraven, schilderwerk
muur, nieuwe afrastering rondom, verplaatsen poort hoofdingang, vernieuwen straatwerk bij
Absouteplaats, aanleg “Bernadettepad” en bloemenidylle in de aangrenzende weide rondom.
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Parkeren Kerkstraat

In de prachtig gerenoveerde Kerkstraat zijn een aantal parkeerplaatsen voorzien. Veel is
het niet, maar winkelend publiek en bezoekers kunnen met hun auto altijd uitwijken naar
bijvoorbeeld de Hovenstraat.
Het trottoir voor de kerk en voor het kerkhof is uiteraard geen parkeerplaats. Sinds enkele
weken zien we extra erop toe dat hier geen voertuigen worden geparkeerd, en we vragen
om de medewerking van iedereen. Waar nodig leggen we contact met de gemeente.

Lezersenquête

Hartelijk dank aan alle parochianen die de afgelopen weken hebben deelgenomen
aan de lezersenquête. Op dit moment zijn we druk om alle antwoorden te analyseren.
Het zijn vooral bemoedigende reacties en een heel aantal suggesties voor verbetering
en vernieuwing. We komen erop terug.

Misstipendia 2022
Het kerkbestuur heeft ervoor gekozen om de tarieven van 2021
ook in het nieuwe jaar (2022) toe te passen.
Eenvoudige dienst door de week (leesmis) € 12,50
Eucharistieviering op zaterdagavond of zondag € 27,50
Jubileumdiensten die niet tijdens de reguliere zaterdag- of
zondagmissen worden gehouden € 300
Uitvaart € 440
Huwelijksviering € 440
Bijdrage voor begeleiding naar crematorium
na een voorafgaande kerkdienst € 75
Gestichte jaardienst: (looptijd min. 5 jaar – max. 20 jaar)
Dienst door de week:
5 jaar € 62,50, 10 jaar € 125, 20 jaar € 250
Eucharistieviering op zaterdagavond en zondag:
5 jaar € 137,50, 10 jaar € 275, 20 jaar € 550
De bijdrage voor huwelijksvieringen en uitvaarten wordt niet
gevraagd aan parochianen die in de vier jaren voorafgaand aan
betreffende kerkdienst kerkbijdrage hebben betaald. Zij moeten
dan per jaar wel tenminste het gemiddelde van de in deze jaren
geldende minimumkerkbijdrage hebben betaald.
Deze minimumkerkbijdrage is ongewijzigd vastgesteld op € 110
voor 2022. Het richtsnoer voor de kerkbijdrage blijft 1% van het
netto inkomen van een economische eenheid.

Kies jij voor
een kerkelijke uitvaart?
Vandaag kan men voor een uitvaart kiezen uit een ruim aanbod
aan mogelijkheden. Maar wat is nu de eigenheid van kerkelijke
uitvaart-liturgie?

Veranderde tijden
Er was een tijd dat de grote meerderheid van alle
overledenen een uitvaartviering kreeg in hun parochiekerk.
De rooms-katholieke Kerk had praktisch een monopolie op
het gebied van afscheidsrituelen. Vandaag is de situatie
grondig anders. De uitvaartsector is een belangrijke
groeimarkt geworden, het aantal crematoria en aula’s blijft
stijgen, er is een nieuw aanbod ontstaan van
afscheidsplechtigheden - al dan niet religieus gekleurd buiten de Kerk. Ook als het gaat over het laatste afscheid
van dierbaren, leven we volop in een pluralistische
maatschappij, waar iedereen eigen keuzes kan en moet
maken.
Wat is een kerkelijke uitvaart?
Door het ruime keuzeaanbod aan plaatsen en soorten
vieringen rijst natuurlijk ook de vraag: wat is de eigenheid
van wat men een ‘kerkelijke uitvaart’ noemt? Op grond van
welke motieven wil je daarvoor kiezen?

Gelovig afscheid nemen
Het is zo evident dat we het soms vergeten: de
uitvaartrituelen van de katholieke Kerk zijn, zoals al haar
liturgische vieringen, bedoeld voor mensen die zichzelf,
misschien met alle zwakheid in de beleving, in het
christelijk geloof willen herkennen en er voor hun leven
inspiratie uit putten. De christelijke uitvaartviering heeft
een eigen karakter, in vergelijking met vele nieuwe vormen
van afscheidsvieringen. Ja, ze blikt ook terug op het leven van de concrete persoon die overleden is, ze laat ruimte
voor de pijn en het verdriet van hen die achterblijven. Maar ze kijkt niet alleen naar het leven dat voorbij is. De
rituelen van de uitvaartliturgie vertolken ook het geloof dat Gods liefde sterker is dan de dood, en dat de gestorvene
deel krijgt aan het verrijzenisleven van Jezus Christus, de levende Heer. De symbolen en rituele handelingen, zang
en muziek, de Bijbelteksten en gebeden drukken zo een toekomstperspectief uit, dat hoop en troost wil bieden aan
de nabestaanden. Te midden van onmacht en verdriet richten christenen zich dus biddend tot God, die bron is van
nieuw leven en licht. Dat is in onze cultuur niet evident, maar het bepaalt het eigen karakter van de katholieke
uitvaartliturgie.
Een eigen plaats: de kerk
Meestal niet zo comfortabel als splinternieuwe funeraria, maar wel vaak gebouwen die een bijzondere atmosfeer
uitstralen en rijk zijn aan betekenis. Een kerk is op bijzondere wijze ‘Gods huis’: in haar architectuur, haar inrichting
en symbolen. De verrezen Heer is er in zijn sacramentele gedaante ook permanent aanwezig. Mensen worden er in
geloof verzameld, en komen er zo ook samen in lief en leed om alles wat het leven meebrengt te vieren: vreugde om
nieuw leven, dankbaarheid om de liefde, rouw om verlies, volharding om met andere mensen samen te leven, in
goede en kwade dagen.
De kerkhoftarieven werden in een eerdere uitgave van dit
parochieblad gepubliceerd.
Het volledige kerkhofreglement is verkrijgbaar bij de
medewerkers van het parochiekantoor.
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Lente in aantocht
De lente kondigt zich aan: het is buiten
langer licht; vogeltjes beginnen met fluiten
en de eerste bloemetjes komen uit de
grond. Een van onze kerkmuizen heeft net
een ontdekking gedaan: er groeien twee
sneeuwklokjes en enkele krokussen buiten
naast de kerk. Ze is er helemaal blij om.
Haar kameraadje heeft daar op het
moment geen oog voor, want hij is druk
bezig met …. de afgebrande kaarsen naar
buiten te brengen. Waarom? Omdat het 2
februari is! Er is feest: Maria Lichtmis!
40 dagen na Kerstmis merken we dat de
dagen weer langer worden, de duisternis
wijkt voor het licht. En dat is precies wat
gebeurde toen Jezus werd geboren: Hij is
het Licht van de wereld; Hij is een lamp voor
onze voet. 40 dagen na de geboorte van
Jezus in Bethlehem gingen Maria en Jozef
met hun kindje naar de tempel in Jeruzalem
om een offer te brengen en Jezus aan God
toe te wijden. Daar kwamen ze Simeon
tegen, een hele oude man. Hij herkende in
de kleine Jezus meteen de Messias. Hij had
het Licht gezien en jubelde van vreugde.
Ook Hanna, een oude weduwe en profetes,
herkende Jezus meteen. Maria wist nog niet
wat dit te betekenen had, maar zij heeft
alles in haar hart bewaard. Zij droeg het
Licht, Jezus. En daarom heet het Maria
Lichtmis.
Mensen gingen vroeger o.a. de afgebrande
kaarsen van de kerk buiten aansteken. Dat
deden ze ook met kaarsen die ze van de
oude kaarsen maakten. Het licht was
binnen niet meer nodig. En mensen aten op
Maria Lichtmis altijd pannenkoeken!
Goed mogelijk dat er ook bij de kerkmuizen
lekkere pannenkoeken op tafel staan.
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Liturgische diensten Parochiecluster Ubach over Worms
Vrijdag

21 jan

Waubach

09.00 uur

Zaterdag
Abdissenbosch
Zondag
Rimburg

22 jan

Waubach

11.00 uur

Maandag

24 jan

Waubach

09.00 uur

Dinsdag

25 jan

Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Abdissenbosch
Zondag
Rimburg

26 jan
27 jan
28 jan
29 jan
16.00 uur
30 jan
09.30 uur

Waubach

11.00 uur

Maandag
Waubach

31 jan
09.00 uur

Dinsdag

01 feb

23 jan
09.30 uur

18.30 uur
Woensdag
Waubach
Donderdag
Vrijdag

02 feb
09.00 uur
03 feb
04 feb

Waubach

09.00 uur

Zaterdag
Abdissenbosch
Zondag

05 feb
16.00 uur
06 feb

Rimburg

09.30 uur

Waubach
Maandag
Waubach

11.00 uur
07 feb
09.00 uur

H. AGNES, MAAGD EN MARTELARES
oud. Plum-Heinen, dochter Mia (st); jrdst. Troutje Lutgens-Boymans, Nöl
Lutgens (st) (waarna aanbidding van het H. Sacrament)
H. VINCENTIUS,DIAKEN EN MARTELAAR
geen avondmis !!
DERDE ZONDAG DOOR HET JAAR
jrdst. Lucie Schurer (st);
zeswekendienst. Jan Weijers; 1ste jrdst. Hein Plum; 1ste jrdst. Jenny BrasséeLinssen; jrdst. Roy Latour, tevens Piet Latour verj; Jan Evertsen (st); jrdst. oud.
Hub en Ria Hinskens-Schmitz (st); oud. Speck-Herbergs en overl. fam.; Cleo
Wassen; Marianne Hahnraths; Jo Wilms; Patrick Wilms; uit dankbaarheid; vr.
het welzijn van een gezin;
H. FRANCISCUS VAN SALES, BISSCHOP EN KERKLERAAR
Sjeng Portz; Mien en Fien Goossens-Putmans; uit dankbaarheid en een spoedig
herstel;
BEKERING VAN DE HEILIGE APOSTEL PAULUS Heereveld 10.30 uur
H. Mis (alleen voor bewoners Heereveld en aanleunwoningen)
09.00 Waubach: H.H. TIMOTEÜS EN TITUS, BISSCHOPPEN
09.00 Waubach: H. ANGELA MERCI, MAAGD
09.00 WaubachH. THOMAS VAN AQUINO, aansluitend aanbidding
jrdst. André Quaedvlieg, tevens dochter Els (st);
VIERDE ZONDAG DOOR HET JAAR
(Kinderwoorddienst)
zeswekendienst Ennie Schepers-Schurer; zeswekendienst Harrie de Hoog; jrdst.
Roos de Haan, tevens overl. fam. (st); jrdst. Sjef Gerards tevens Bertha
Gerards-Goffin, dochter Jenny en schoondochter Christie (st); Jo Tilmans verj,
tevens oud. Piet en Tanja Tilmans-Reschedko; jrdst. Bebbie van Mil-Krol,
tevens Jan van Mil en kleindochter Melanie; (Kinderwoorddienst)
H. JOHANNES (DON) BOSCO, PRIESTER
Heereveld 10.30 uur H. Mis (alleen voor bewoners Heereveld en
aanleunwoningen)
Presentatieviering communicantjes (o.v.b.); thuis te volgen via streaming;
alleen toegankelijk voor communicantjes en ouders)
OPDRACHT VAN DE HEER-MARIA LICHTMIS
oud. Herzig-Dörner;
09.00 Waubach: H. BLASIUS, BISSCHOP EN MARTELAAR
oud. Martin en Maria Dortants-Jungen, dochter Mia en schoonzoon Zef (st);
Wiel en Mia Dortants-Peters en zonen Hub en Wim (st); (waarna aanbidding
van het H. Sacrament)
H. AGATHA, MAAGD EN MARTELARES
geen avondmis !!
VIJFDE ZONDAG DOOR HET JAAR
jrdst. Frans en Fien Verreck-Borghans, tevens alle overleden familieleden;
(Kinderwoorddienst)
Sjef en Tinie Haan-Lutgens en wed. oud. (st); (Kinderwoorddienst)
jrdst. Leo Vaessen (st); Sjaak Dejalle en dochter Ria Römkens-Dejalle;
11
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Dinsdag

08 feb
18.30 uur

Woensdag
Donderdag
Waubach
Vrijdag
Waubach
Zaterdag

09 feb
10 feb
09.00 uur
11 feb
09.00 uur
12 feb

Abdissenbosch

16.00 uur

Zondag
Rimburg

13 feb
09.30 uur

Waubach

11.00 uur

Maandag

14 feb

Waubach
Dinsdag

09.00 uur
15 feb
18.30 uur

Woensdag

16 feb

Waubach

09.00 uur

Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

17 feb
18 feb
19 feb
20 feb

Rimburg

09.30 uur

Waubach
Maandag
Waubach

11.00 uur
21 feb
09.00 uur

Dinsdag

22 feb
18.30 uur

Woensdag
Waubach
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Abdissenbosch
Zondag
Rimburg
Waubach

23 feb
09.00 uur
24 feb
25 feb
26 feb
16.00 uur
27 feb
09.30 uur
11.00 uur

Het volgend

H. HIERONYMUS EMILIANI Heereveld 10.30 uur H. Mis (alleen voor
bewoners Heereveld en aanleunwoningen)
Presentatieviering communicantjes (o.v.b.); thuis te volgen via streaming;
alleen toegankelijk voor communicantjes en ouders)
09.00 Waubach
H. SCHOLASTICA, MAAGD
ONZE LIEVE VROUW VAN LOURDES
echtp. Jacques en Elisabeth Verstappen-Vreuls (st); (waarna aanbidding)
zeswekendienst Tilla Vaessen-Schulteis; jrdst. Zef en Mia Vaessen-Kusters (st);
Wiel Vaessen (st);
ZESDE ZONDAG DOOR HET JAAR
zeswekendienst Piet Gerards; fam. Peusens-L’Ortye (st);
1ste jrdst. Mientje Adriolo-Dautzenberg; Fer en Maria Helsper-Starmans
(st);Sjaak Dejalle en dochter Ria Römkens-Dejalle; oud. Ger en Greetje
Wijshijer-van Ommen en Maria Wauben-Impelmans;
HH. CYRILLUS, MONNIK, EN METHODIUS, BISSCHOP-PATRONEN
VAN EUROPA
Heereveld 10.30 uur H. Mis (alleen voor bewoners Heereveld
Presentatieviering communicantjes (o.v.b.) (thuis te volgen via streaming;
alleen toegankelijk voor communicantjes en ouders)
Sjef en Tinie Haan-Lutgens en wed. oud. (st); overl. oud. Plum-Heinen,
dochter Mia (st);
09.00 Waubach: ZEVEN HH. STICHTERS VAN DE SERVIETENORDE
09.00 Waubach (waarna aanbidding van het H. Sacrament)
16.00 uur
geen avondmis!!
ZEVENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Hub Ubben, Tiny Ubben-Slaman, Juliana Ubben Czerw en oud. CzerwDohmen, tevens Hans Snijders (st); oud. Pierre en Johanna Simons-Douven;
(Kinderwoorddienst)
jrdst. Bert Loo;(Kinderwoorddienst)
H. PETRUS DAMIANI, BISSCHOP EN KERKLERAAR
CATHEDRA VAN DE HEILIGE APOSTEL PETRUS Heereveld 10.30 uur
H. Mis (alleen voor bewoners Heereveld en aanleunwoningen)
Presentatieviering communicantjes (o.v.b); (thuis te volgen via streaming;
alleen toegankelijk voor communicantjes en ouders)
H. POLYCARPUS, BISSCHOP EN MARTELAAR
jrdst. Arnold Hanssen;
09.00 Waubach
09.00 Waubach (waarna aanbidding van het H. Sacrament)
jrdst. Meggie Rutten (st); zaliger pastoor Joseph Peters (st);
ACHTSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
Jan Evertsen (st); jrdst. Guus Schulteis;

Kirkebledje

verschijnt op 25 feb. en wel voor de periode tot 25 maart.

Misintenties s.v.p. inleveren tot uiterlijk woensdag 16 feb. liefst middels een briefje
in de brievenbus van de pastorie (Kerkberg 7) of achter in de kerk van Rimburg .
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