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  ’t Kirkebledje 
Woensdag 9 maart a.s.hoorzitting 
H. Bernadettekerk Abdissenbosch 
Na de inloopavond die op maandag 8 november jl. werd gehouden in de  
H. Bernadettekerk te Abdissenbosch en na nieuwsberichten uit eerdere jaren zal het 
geen verrassing meer zijn: we denken dat het tijd wordt voor een herbestemming 
voor deze kerk en voor onttrekking aan de eredienst. 
Reden is de terugloop in de deelname aan de kerkelijke vieringen en – daarmee 
gepaard – ook in de inkomsten. Het is helaas niet langer verantwoord deze 
kerkgelegenheid te behouden terwijl op zeer korte afstand binnen ons cluster 
andere kerkelijke vieringen kunnen worden bezocht. 
Een en ander zullen we nader voor u uiteenzetten tijdens een hoorzitting op 
woensdag 9 maart a.s. om 20.00 uur in de H. Bernadettekerk, in aanwezigheid van 
vicaris-generaal Lic. H. Quaedvlieg, deken S. Nevelstein en het kerkbestuur. 
Onze parochianen zijn hiervoor van harte uitgenodigd. 
 
pastoor H. Notermans en kerkbestuur parochiecluster Ubach over Worms 
 

                Vastenactie 
In de Veertigdagentijd sluiten we aan bij het landelijke thema van de Vastenactie:  
je land is je leven. Dit jaar steunen we in de Vastenactie o.a. drie Maya-
gemeenschappen in Guatemala die opkomen voor hun rechten. In de voor de 
gemeenschappen belangrijke rivier worden waterkrachtcentrales gebouwd.  
 
 
 
 
 
 
Dat betekent dat de toegang tot water beperkt wordt en kostbare landbouwgrond 
verdwijnt. Onze lokale partner steunt de dorpen bij het opbouwen van duurzaam 
watermanagement, leert ze wat hun rechten zijn en hoe ze die kunnen verdedigen. 
Drie leiders die dreigen gevangenisstraf te krijgen vanwege hun verweer tegen de 
landonteigeningen, krijgen juridische bijstand. 
Uw donatie voor de campagne-projecten van dit jaar is van harte welkom in de 
speciale offerblok in onze kerken. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw steun! 
Meer informatie: www.vastenactie.nl  
 

11 – 19 maart: Sint Jozefnoveen 
Met Sint Jozef kom je verder 

 Nu de deuren in de samenleving en dus ook in de kerk weer opengaan, kunnen we 
gelukkig ook weer iets moois maken van de jaarlijkse Sint Jozefnoveen. 
Het motto is dit jaar: Met Sint Jozef kom je verder. Op twee manieren. 
Allereerst markeert deze noveen het einde van het Sint Jozefjaar 2021-2022, dat 
door paus Franciscus werd ingesteld. Maar ook na dit jaar gaat Sint Jozef met ons 
verder als voorspreker en beschermer. 
En ook: met de beëindiging van de corona-beperkingen gaan we een ‘nieuw 
normaal’ binnen. Dat geeft nog bepaald geen zorgeloos gevoel. Laten we de 
voorspraak van Sint Jozef aanroepen, opdat we verder gaan op verstandige wegen. 
U bent van harte welkom bij alle eucharistievieringen van 11 t/m 19 maart a.s. 
(telkens om 19.00 uur in Waubach, m.u.v. zondag); zie de pagina’s achterin deze 
uitgave. Voorafgaand aan elke eucharistieviering kunt u achterin de kerk uw 
persoonlijke gebedsintentie opschrijven, die bij het noveengebed zal worden 
voorgelezen. 

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

 
Jaargang 2022  nr. 02 

25 feb. t/m 25 mrt. 
 

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 

 
 
 

 
 

 
Havikweg 3 Landgraaf 

   045-531.22.73 
 

info@hamerslandgraaf.nl 
www.hamerslandgraaf.nl  

 

Havikweg 3   |   6374 AZ Landgraaf

045 531 22 73   |   www.hamerslandgraaf.nl

D E  K R A C H T 
V A N  D E 

G R A F I S C H E 
M I X



Hovenstraat 137 - 6374 HC Landgraaf - Tel. 045-5311448
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      H. Missen weer op reguliere tijden 
Sinds enkele weken vinden alle H. Missen weer op de gebruikelijke tijd 
plaats. U vindt een volledig overzicht in het overzicht (links naast dit 
artikel). De Rooms-katholieke Kerk kondigt versoepelingen van de 
coronamaatregelen aan die ingaan op vrijdag 25 februari. Vanaf die 
datum zijn in heel Nederland de anderhalve meter afstand en het 
mondkapje niet meer verplicht en de bisschoppen hebben besloten dat 
met ingang van 25 februari ook te laten gelden voor de RK-Kerk. 

Fietspelgrimage rondom Sittard 
Georganiseerd door Pelgrimsoord Klooster Wittem 

 
Drie dagen op de fiets, langs verschillende Mariakapellen of -
bedevaartsplekjes in de (wijde) omgeving van Sittard. Er wordt 40 tot 
60 km per dag gefietst. De Maria-plekken die worden aangedaan, zijn 
onderdeel van het zogenaamde 'Marialint', een fietsknooppuntenroute 
langs kleine en grotere Mariabedevaartsplaatsen in Limburg. 
Er wordt overnacht in het bezinningshuis van klooster Regina Carmeli 
in Sittard. Begeleidster is Nan Paffen, bedevaartspastor van 
Pelgrimsoord Klooster Wittem. Het aantal deelnemers is 12. 
 
Data: maandag 30 mei tot en met woensdag 1 juni 2022. 
Aanmelden via de receptie van het klooster, tel. 043 4501741 of via 
het aanmeldformulier op de website www.kloosterwittem.nl/Agenda. 
Kosten: 200,- euro voor volpension; voor een eenpersoonskamer 
betaalt u 25 euro per nacht extra. 
 

Taizé-viering in de 
Veertigdagentijd  

Een viering in Wittem op de late zondagmiddag, om 
op een verstillende manier op weg te gaan naar Pasen. De viering 
bestaat uit een traditionele lezing voor de Veertigdagentijd, stilte, 
gebed en vooral veel Taizé-liederen.  
 
Taizé-liederen zijn liederen van de oecumenische kloostergemeenschap 
van Taizé in Frankrijk. Het zijn eenvoudige, maar meditatieve liederen, 
in verschillende talen, die uitnodigen tot meezingen of minstens 
meeneuriën. Tijd: de zondagen 6, 13, 20 en 27 maart en 3 en 10 april 
van 17:00 uur tot 17:45 uur. De gebedsruimte, Scala, is voldoende 
groot om op ruime afstand van elkaar te kunnen zitten.  
Meer info: www.kloosterwittem.nl 
 

Stille dag Rolduc 
Op zaterdag 12 maart is er ter voorbereiding op Pasen een ‘Stille Dag’ 
in Rolduc. 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. Het is een kans om in de stilte van het 
gebed Hem te ontmoeten die bij ons wil zijn. Gedurende de dag is er 
de gelegenheid te spreken met pastoor Kreuwels of pastoor Notermans 
(en als u wilt, ook het sacrament van de vergeving te ontvangen).  
De dag eindigt om 16.00 uur.  
Doorheen de dag is er koffie / 
thee beschikbaar. Men wordt 
gevraagd zelf een lunchpakket 
mee te nemen. De kosten 
bestaan uit een vrijwillige 
bijdrage (richtbedrag € 5,-). 
Aanmelding vóór 1 maart bij 
pastoor Kreuwels: 
hanskreuwels@gmail.com  
 

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 (voor bewoners) 
Woensdag 19.00 u. Waubach 
Donderdag 09.00 u. Waubach 
Vrijdag 09.00 uur Waubach 
Zaterdag 18.00 u. Abdissenbosch 
 
Mis Abdissenbosch tweewekelijks: 
26 febr – 12 mrt vervalt – 26 mrt – 9 april - 
enz. 
 
 
 

Overzicht TV-Missen Waubach  
2022. Aanvang: 10.00 uur  
 
-zondag 20 maart 2022 
-zondag 10 juli 2022 
-zondag 11 september 2022 
-zondag 23 oktober 2022 
-zondag 20 november 2022 
 
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 
 

Planning Goede Week en Pasen  
  (onder voorbehoud) 

 
Elke vrijdag in de Vastentijd: om 
15.00 uur Kruisweg (kerk Waubach) 
 
14-04 Witte Donderdag 19.00 uur 
Waubach 
 
15-04 Kruisweg Rimburg 14.00 uur 
Lindegracht 
 
15-04 Kruisweg 15.00 uur kerk Waubach 
 
15-04 Goede Vrijdag 19.00 uur Waubach 
 
16-04 Paaswake 21.00 uur Waubach 
 
17-04 Pasen Rimburg 09.30 u en 
Abdissenbosch 11.00 u 
 
18-04 2e Paasdag 09.30 Heereveld en 
11.00 Waubach 
 
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 
 
 
Sacramentsprocessies 2022 
• zo 19 juni: Waubach 
• zo 26 juni: Rimburg 
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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. 

 

                               + Huispaaskaarsen 2022 +                 
Tot en met 24 maart is het wederom mogelijk om huispaaskaarsen 
te bestellen: 
 

I    Lam Gods               (20x6 cm)  € 17,--          
II  Kruis                       (25x6cm)   € 18,-- 
III Licht van Christus (30x7cm)   € 23,-- 
 

In de digitale versie van het parochieblad op  
onze website vindt u de kleuren van de versierselen.  
 
U kunt uw bestelling doorgeven aan de medewerkers van het 
parochiekantoor. Telefonisch of per mail bereikbaar: 
045-5312378 / info@rk-ubachoverworms.nl 
U bent ook welkom op kantoor op: dinsdag, woensdag of vrijdag 
tussen 10.00 en 12.00 uur. 
 
De paaskaars is een kaars die in de paasnacht voor het eerst 
wordt ontstoken. Het symboliseert in de katholieke en in 
de protestantse liturgie het licht van de verrezen Christus. 
Het is een grote kaars, versierd met het kruis, 
de Griekse letters alfa en omega en het jaartal. 
 
 
De paaskaars brandt verder in alle vieringen van 
de paastijd tot en met Pinksteren. Na het 
Pinksterfeest wordt de paaskaars op waardige 
wijze bewaard in de doopkapel bij de doopvont. 
Hieraan worden bij een doopsel de doopkaarsen 
ontstoken. Ook bij een Vormsel ontsteekt men de 
paaskaars omdat hieraan de vormselkaarsen 
worden ontstoken. 
 
 
Bij een uitvaart wordt de paaskaars bij de lijkbaar 
geplaatst als teken dat men het Pasen viert van 
de overledenen. De paaskaars brandt ook 
op Allerzielen (2 november) omdat dan de 
vieringen zijn gelijk bij een uitvaart. 
 

Overleden 
20-01: Tien Eppels (81 jaar) 
28-01: Jan Keijaerts (72 jaar)  
31-01: Louise Palm-Höppener (98 jaar) 
13-02: Fien Janssen-Konings (95 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 
23-01: Milano Silvertand 
23-01: Rubienna Tilburgs  
23-01: Niels van Oenen  
Dat onze dopelingen opgroeien tot goede mensen en 
gelovige christenen. Dat zij van God en hun 
medemensen gaan houden, met heel hun hart.  

Doopzondagen 2022 
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: 

28 maart, 8 juni en 8 aug. 
van 20.15 tot 21.30 uur (Kerkberg 7) 

 
 
      

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. 

ADVERTENTIE PEDICURE
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

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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                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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SSAAMMEENN  OOPP  WWEEGG  MMEETT  JJEEZZUUSS  
  

De voorbereidingen voor de communicanten van 2022 zijn in volle gang en samen met Pastoor 
Notermans, juffrouw Marion, leerkrachten en ouders /verzorgers zijn zij “samen op weg met Jezus”, 
het thema van dit communiejaar. Ook dit jaar is er omwille van het Corona-virus voor gekozen om 
de presentatievieringen van de communicanten te verdelen over 4 besloten vieringen. Natuurlijk 
hadden de communicanten van 2022 zich veel liever “live” aan de geloofsgemeenschap willen 
voorstellen. Om toch deze verbinding actief met onze geloofsgemeenschap te leggen, zijn deze 
missen voor iedereen rechtstreeks (maar ook daarna nog) te volgen op Kerk TV, heel eenvoudig 
bereikbaar met 1 klik op de button op onze parochiesite www.rk-ubachoverworms.nl 
 
De presentatievieringen zijn voor de 3 basisscholen van het Parochiecluster zijn als volgt verdeeld 
en zullen allemaal op een dinsdagavond vanaf 18.30 uur plaats vinden: 
22 maart 2022:  communicanten Basisschool de Wegwijzer groep 4 A 
29 maart 2022:  communicanten Basisschool de Wegwijzer groep 4 B 
5 april 2022:  communicanten Basisschool De Speurneus 
12 april 2022:  communicanten Basisschool An d’r Put 
Bij deze nodigen wij u dus van harte uit om deze H. Missen “online” met de communicanten mee te 
vieren! 
CCOOMMMMUUNNIICCAANNTTEENN  BBAASSIISSSSCCHHOOOOLL  AAnn  dd’’rr  PPuutt  
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GGeemmeeeenntteerraaaaddssvveerrkkiieezziinnggeenn  1166  mmaaaarrtt  22002222

“Al geruime tijd zet ik mij als 
raadslid en momenteel als 
wethouder in voor onze fijne 
gemeente. Ook de komende 4 
jaar laat ik graag jouw stem 
horen. Samen maken we 
Landgraaf nog beter.”

Bouw mee!   

Zie ook www.cdalandgraaf.nl of scan de QR.
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CCOOMMMMUUNNIICCAANNTTEENN  BBAASSIISSSSCCHHOOOOLL  DDEE  SSPPEEUURRNNEEUUSS  
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VVaassttee  ttiijjddeenn  

Eten, slapen, school, naar de Kerk gaan, sporten…gebeurt bij ons meestal op vaste tijden. Handig toch? 
Dan vergeet je het niet en je weet wanneer je wat doet. Door het jaar heen hebben we ook vaste tijden: 
Kerstmis, Pasen, Pinksteren, Moederdag, Vaderdag, Dierendag…dan vergeet je het niet en je weet 
wanneer je wat doet. Maar…onze moeder en vader hebben we het hele jaar door lief. En voor onze dieren 
zorgen we ook het hele jaar door. Maar op zo’n bijzondere dag zetten we diegene nog eens extra in het 
zonnetje. Het hele jaar door mogen we blij zijn dat Jezus werd geboren op aarde en dat Hij voor ons het 
lijden op zich nam en dat Hij is verrezen. Ook de H. Geest begeleidt ons het hele jaar door. Maar met 
Kerstmis, Pasen en Pinksteren worden we telkens weer herinnerd en gaan we een extra feest vieren. En 
omdat het toch altijd weer eens kan gebeuren dat we niet super ons best hebben gedaan voor moeder, 
vader, diertjes, onszelf of onze grote vriend Jezus hebben we ook nog de Vastentijd of Veertigdagentijd 
tussen Carnaval en Pasen om ons te herinneren. Te veel snoepjes eten is niet gezond. Als je in de Vastentijd 
geen of weinig snoep eet, is het daarna nog lekkerder. Te veel “scherm-tijd” zorgt ervoor dat je buiten de 
bloemetjes en diertjes niet ziet. En ga mam en pap eens extra helpen, dan zijn ze blij. Misschien knutsel je 
ook een bijenhotel?  

Carnaval? Ook dit jaar is het niet zo als vroeger. Maar…kijk naar onze kerkmuizen! Verkleden en plezier 
hebben, gaat ook  het hele jaar door. Misschien hebben jullie thuis nog zo’n ouderwetse verkleedkist met 
van alles: hoeden, schoenen, sjaals, doeken, oude kleding…  

 

 

 

 

         Nr.23, februari 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oplossingen van Nr. 21: Het zijn elf bordjes met pannenkoeken – klinkers aanvullen: Op 2 februari vieren we Maria Lichtmis. Maria 
draagt Jezus op in de tempel – zondvloed duurde 40 dagen en nachten, Mozes blijft 40 dagen op de berg Sinaï, het volk Israël trok 40 
jaren door de woestijn, tussen Pasen en Hemelvaart zitten 40 dagen en tussen Kerstmis en Maria Lichtmis ook.  

Ridder van de glorievolle Kerkmuis heeft een sterk harnas, een 
helm voor zijn hoofd, twee helmpjes voor zijn oren en een 
zwaard. Kun je raden welke voorwerpen het eigenlijk zijn? 

CCOOMMMMUUNNIICCAANNTTEENN  BBAASSIISSSSCCHHOOOOLL  DDEE  SSPPEEUURRNNEEUUSS  
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             Liturgische diensten Parochiecluster Ubach over Worms 
 
Vrijdag 25 feb
Waubach 09.00 uur waarna uitstelling en aanbidding van het H. Sacrament
Zaterdag 26 feb
Abdissenbosch 18.00 uur jrdst. Meggie Rutten (st); zaliger pastoor Joseph Peters (st);
Zondag 27 feb ACHTSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
Rimburg 09.30 uur

Waubach 11.00 uur Jan Evertsen (st); jrdst. Guus Schulteis; Wiel Smeets verj. Mia Smeets-
Toussaint; 

Maandag 28 feb 
Waubach 08.30 uur
Dinsdag 01 mrt
Waubach 08.30 uur
Woensdag 02 mrt ASWOENSDAG VASTEN- EN ONTHOUDINGSDAG
Heereveld 10.30 uur
Rimburg 17.30 uur
Waubach 19.00 uur Sjeng Portz;
Donderdag 03 mrt 
Waubach 09.00 uur
Vrijdag 04 mrt H. CASIMIR

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

Waubach 15.00 uur Kruisweg
Zaterdag 05 mrt
Abdissenbosch 18.00 uur geen avondmis !!
Zondag 06 mrt EERSTE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD

Rimburg 09.30 uur 1ste jrdst. Margreet Eijgelshoven-Mingers; Josef Eijgelshoven; Marietje Kallen-
Robroek; (Kinderwoorddienst)

Waubach 11.00 uur

zeswekendienst Tien Eppels; Sjef en Tinie Haan-Lutgens en wed. oud. (st); 
jrdst.  Constant en Agnes Snijders-Schaffrath,  tevens overl. zonen (st); oud. 
Wiel en Fien Senden-Reinartz; Lei Dörenberg; Louise Palm-Höppener (st); vr. 
overl. ouders Sjef en Jeannie Triebels-Houben;  (Kinderwoorddienst)

Maandag 07 mrt HH. PERPETUA EN FELICITAS, MARTELARESSEN
Waubach 19.00 uur Sjaak Dejalle en dochter Ria Römkens-Dejalle;
Dinsdag 08 mrt H. JOHANNES DE DEO, RELIGIEUS Heereveld 10.30 uur H. Mis        
Woensdag 09 mrt H. FRANCISCA ROMANA, RELIGIEUZE-QUATERTEMPERDAG
Waubach 19.00 uur jrdst. oud. Johan en Trautje Franken-Vossen (st); 
Donderdag 10 mrt 
Waubach 09.00 uur Enny Wetzels verj, tevens Leo Papenborg en Peter Theissen;
Vrijdag 11 mrt Opening St. Jozefnoveen
Waubach 15.00 uur Kruisweg
Waubach 19.00 uur Dieter Bloi verj; (Celebrant deken S. Nevelstein)
Zaterdag 12 mrt
Abdissenbosch 18.00 uur geen avondmis!

Waubach 19.00 uur overl. echtp. Schnitzeler-Meens en overl. fam. Dortants-Meens (st); Zef en Mia 
Vaessen-Kusters (st); Wiel Vaessen (st);

Zondag 13 mrt TWEEDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD

Rimburg 09.30 uur jrdst. Lenie Schunken-Nievelstein, tevens oud. Schunken-Bures en overl. 
familie (st);  jrdst. oud. Ad en Annie Schurer-Gerards; 
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Waubach 11.00 uur

zeswekendienst Jan Keijaerts; 1ste jrdst. Jos Schormans; jrdst. Leny Scheeren-
Janssen,  Joep Scheeren (st); Sjaak Dejalle en dochter Ria Römkens-Dejalle;
oud. Speck-Herbergs en overl. fam.; Cleo Wassen; Marianne Hahnraths; Jo 
Wilms; Patrick Wilms;

Maandag 14 mrt 
Waubach 19.00 uur ( celebrant rector L. Hendriks)
Dinsdag 15 mrt Heereveld 10.30 uur H. Mis
Waubach 19.00 uur
Woensdag 16 mrt MIRAKEL VAN HET H. SACRAMENT TE AMSTERDAM
Waubach 19.00 uur Sjef en Tinie Haan-Lutgens en wed. oud. (st);
Donderdag 17 mrt H. GERTRUDIS, MAAGD-H. PATRICIUS, BISSCHOP

Waubach 19.00 uur oud. Bernhard en Fina Goebert-Scholle (st); overl. oud. Plum-Heinen en 
dochter Mia (st); oud. Ringens-Paulus (st); 

Vrijdag 18 mrt H. CYRILLUS VAN JERUZALEM, BISSCHOP EN KERKLERAAR
Waubach 15.00 uur Kruisweg
Waubach 19.00 uur

Zaterdag 19 mrt HOOGFEEST H. JOZEF, BRUIDEGOM V D H. MAAGD MARIA  
Sluiting Jozefnoveen

Abdissenbosch 18.00 uur geen avondmis!
Waubach 19.00 uur Jo Meessen (st); jrdst. Wijnand Dautzenberg en overl. oud;
Zondag 20 mrt DERDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD

Waubach 10.00 uur T.V. mis zeswekendienst Louise Palm-Höppener; oud. Notermans-Heinen en 
kleinzoon Bert; Frans Dancsecs en Jo Gillissen; (Kinderwoorddienst)

Maandag 21 mrt 
Waubach 19.00 uur Jos Schormans verj; 
Dinsdag 22 mrt Heereveld 10.30 uur H. Mis          

18.30 uur Presentatieviering communicantjes 
Woensdag 23 mrt H. TURIBIUS DE MOGROVEJO, BISSCHOP
Waubach 19.00 uur
Donderdag 24 mrt 
Waubach 09.00 uur
Vrijdag 25 mrt AANKONDIGING VAN DE HEER (MARIA BOODSCHAP)
Waubach 15.00 uur Kruisweg

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

Zaterdag 26 mrt
Abdissenbosch 19.00 uur H. VORMSEL leerlingen van basisschool De Wegwijzer  

Zondag 27 mrt VIERDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD-“ZONDAG 
LAETARE”

Rimburg 09.30 uur jrdst. Hans Snijders en Tiny Ubben-Slaman, tevens Huub en Juul Ubben en 
overl. familie (st); jrdst. Lou Maassen; 

Waubach 11.00 uur Jan Evertsen (st); Bern Abel (st); jrdst. Werner Abel, tevens Mia Abel-Simons 
(st); jrdst. Hub Dortants (st); jrdst. oud. Jozef en Bertha Houtmans-Nauts (st); 

 
 
 
 
 
                                                         

Het volgend Kirkebledje  verschijnt op 25 maart en wel voor de periode tot 15 april. 
Misintenties s.v.p. inleveren tot uiterlijk woensdag 16 mrt. liefst middels een briefje  

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

U bent van harte welkom om de St. Jozefnoveen met ons mee te vieren!

- Opening: vrijdag 11 maart, afsluiting zaterdag 19 maart 
- Kruisweg: vrijdag 11 maart en vrijdag 18 maart om 15.00 uur 
- H. Mis 19.00 uur op 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18 en 19 maart 
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