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  ’t Kirkeble
                Sint Jozefnoveen 
Vorig jaar trilde de lockdown nog na tijdens een heel 
sobere Sint Jozefnoveen. Dit jaar kunnen we er 
gelukkig weer echt iets moois van maken, met diverse 
celebranten en muziekgezelschappen. 
 
De invulling daarvan leest u t.z.t. in het parochieblad en 
op onze website. 
De noveen wordt geopend op zaterdag 11 maart in 
de eucharistieviering van 19.00 uur in de St. 
Jozefkerk.  
 
 
Daar is na de zondagse hoogmis op 12 maart om 11.00 
uur elke avond een eucharistieviering van maandag 13 
t/m zaterdag 18 maart, telkens om 19.00 uur, gevolgd 
door de afsluiting op zondag 19 maart om 11.00 uur. 
 

             Proficiat aan onze jarigen 
In de voorbije jaren hebben we parochianen met een bijzondere verjaardag (lustrum 
op seniorenleeftijd) verrast met een cadeautje: een wens namens de parochie met 
een prachtig devotielichtje. Dat was jarenlang een verrassend cadeau. Maar bij alle 
goede gewoontes dreigt ook slijtage. 
We gieten onze felicitatie daarom vanaf 2023 in een nieuwe vorm. 
Alle senioren met een lustrumverjaardag worden eenmaal per kwartaal uitgenodigd 
om samen de eucharistie mee te vieren op een zaterdagmiddag in de St. Jozefkerk. 
Aansluitend trakteren we de feestelingen op koffie en vlaai. Voor een goede 
organisatie is natuurlijk aanmelding wel zo handig. 
De jarigen worden per kwartaal aangeschreven en uitgenodigd. 
We zijn blij om hen op die manier in het zonnetje te kunnen zetten. 
 

                 Trouwen in 2023 
Voor dit jaar hebben enkele bruidsparen zich al gemeld voor een feestelijke 
huwelijkssluiting. Om voor een goede voorbereiding te kunnen zorgen, vragen we: 
als je trouwplannen hebt, laat het dan ruim op tijd weten op het parochiekantoor! 
We maken er samen met jullie graag een stralende dag van en bidden met jullie 
mee om een gezegende toekomst! 
 

              Doopvoorbereiding in 2023 
Wil je je kindje laten dopen, neem dan contact op met het parochiekantoor. 
Voorafgaand aan de viering gaan we graag met jullie in 
gesprek over de inhoud en betekenis van de 
doopviering en van de geloofsopvoeding die je aan je 
kind meegeeft. 
 
De voorbereidingsavonden vinden plaats op: 
woensdag 22 februari (Aswoensdag), 20.30 uur 
woensdag 22 maart, 20.15 uur 
 
 
 
 
 
 

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

 
Jaargang 2023  nr. 01 

20 jan. t/m 17 feb. 
 

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 
  

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 
Tel: 14045 
 
 

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
hamerslandgraaf.nl



Hovenstraat 137 - 6374 HC Landgraaf - Tel. 045-5311448
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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. 

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

www.meubelpiet.nl
T 06 8294 4793
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Misstipendia 2023 
 

 
 
  

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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, aan het eind van 

de ochtendmis op vrijdag 3 februari. 

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 
  
 
 
Eerste H. Communie 2023 
• do 18 mei 09.30 uur Bs. de Wegwijzer 
• zo 21 mei 09.30 uur Bs. de Speurneus 
• zo 04 juni 09.30 uur Bs. An d’r Put 
 

 
De Driekoningenhuiszegens zijn nog 

verkrijgbaar op de pastorie.  
U bent welkom op dinsdag, woensdag of 

vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur. 
 

De huiszegens kosten 1 euro per stuk.  
De opbrengst is bestemd voor het 

jeugdwerk van ons parochiecluster. 
 

Uw liefde in de wereld 
 

Geef ons ogen 
die de kleine dingen van de gewone dag 

zien 
en in het licht zetten; 

 
Geef ons oren die de verborgen vragen 

in 
het gesprek met anderen opnemen; 

 
Geef ons handen die niet lang 

overleggen 
of ze zullen helpen en goed zullen zijn. 

 
Laat uw licht doordringen door het 

venster 
van onze ziel in ons binnenste 

zodat wij stralen in onze omgeving 
én onderweg met medemensen. 

 
Maak ons tot een venster waardoor uw 

liefde 
in de wereld schijnt 

 
 

Naar het gedicht ‘Venster van de ziel’ 
van Edith Stein 

Uit: Van Titus Brandsma tot Edith Stein, 
2022 

Het kerkbestuur heeft ervoor gekozen om de 
tarieven van 2022 ook in het nieuwe jaar (2023) 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 2023. Het richtsnoer voor 
de kerkbijdrage blijft 1% van het netto inkomen van 
een economische eenheid. 
 

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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   Nieuwe cursus Beeldjes maken van o.a. ijzerdraad 
Op 2 februari 2023 aanstaande start het Service Gilde Landgraaf een nieuwe uitdagende cursus ‘Beeldjes creëren ‘. 

We spreken hier terecht over creëren, want als u in deze cursus aan de slag gaat, dan zult u op termijn in staat zijn 
bijgevoegde fantastische creaties te maken. Onder leiding van docent Harry Pantus werkt u vanaf donderdag 2 
februari gedurende 10 cursusochtenden met ijzerdraad, gipsverband en verf en zult u uiteindelijk versteld staan van 
het resultaat. 

De lestijden zijn telkens van 10.00 tot 12.00 uur in een van de lokalen van het Burgerhoes. Bijdrage in de kosten 
voor 10 lessen is slechts €45. 

Er kunnen vijf à zes cursisten starten met deze cursus en u kunt zich aanmelden tot 20 januari 2023 via 
gildelandgraaf@gmail.com . 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij komen kosteloos en vrijblijvend bij u langs 
om uw uitvaartwensen te bespreken. Bel ons 
gerust voor een afspraak. 

Ook als u niet of elders verzekerd bent. 

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

Voor iedereen een 
passend afscheid.

Mona Slob en Guido Waltmans

85x130 Adv Monuta Lindeman.indd   1 16-10-19   12:12
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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 
21-12: Margriet Pelzer-Mertens (76 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 familie! 
 

Gedoopt 
18-12: Lynn Weerman
18-12: Lou Klavora
18-12: Sophia Klavora
 
Dat onze dopelingen opgroeien tot goede mensen en 
gelovige christenen. Dat zij van God en hun medemensen 
gaan houden, met heel hun hart.  

 
 

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. 

 90 Jaar Mariaverschijningen in 
Banneux 

Zondag 15 januari was het precies 90 jaar geleden dat 
Maria voor de eerste keer verscheen in Banneux, 
vlakbij Luik. Midden in de winter zag het meisje 
Mariette Beco vanuit haar ouderlijk huis in de tuin een 
licht schijnen. Op die plek is later een 
gedachteniskapel gebouwd. Iets verder langs de 
bosrand wees Maria haar een bron aan, die nog 
steeds dagelijks door pelgrims wordt bezocht. 
Banneux groeide uit tot het bekendste bedevaartoord 
van België.

 
 

 Steun de Paredisstichting 
 
Priesters zijn belangrijk voor de katholieke Kerk. 
Daarom is het ook van belang dat ze een goede 
opleiding krijgen. Het bisdom Roermond beschikt 
met het grootseminarie Rolduc over een uitstekend 
vormingsinstituut voor priesters en diakens. Maar 
zo’n opleiding kost veel geld. Daarvoor zorgt de 
Paredisstichting. Dankzij de giften en erfenissen van 
veel gelovigen kunnen er goede nieuwe priesters 
worden gevormd. Doet u mee? Steun de 
Paredisstichting. Maak uw bijdrage over op 
rekeningnummer NL77 INGB 0002 8183 27 ten 
name van Paredis Stichting.  
 
Wilt u nadenken over de mogelijkheid om de 
Paredisstichting op te nemen in uw testament? 
Neem dan eens vrijblijvend contact op met het 
bestuur via telefoonnummer 06-53841867 of stuur 
een e-mail naar info@paredis.nl. 

 
  Tien jaar paus Franciscus 
Op 13 maart is het tien jaar geleden dat paus Franciscus 
aantrad. Na het plotselinge terugtreden van de eind vorig 
jaar overleden paus Benedictus XVI werd op 13 maart 
2013 de Argentijnse kardinaal Jorge Mario Bergoglio tot 
paus gekozen. Hij nam toen de naam Franciscus aan.  
 
Het was voor het eerst in de geschiedenis dat een paus 
deze naam koos. Hij gaf daarmee direct een statement af, 
want net als zijn patroon Sint-Franciscus vraagt paus 
Franciscus voortdurend aandacht voor de armen en de 
zwakken in de samenleving. 

Wat veel mensen niet weten is dat paus Franciscus van 
beroep eigenlijk chemisch technicus is. Hij werkte enkele 
jaren in een laboratorium, voordat hij priester werd en 
intrad bij de jezuïeten. Hij verbleef enige tijd voor studie 
in Spanje, Ierland en Duitsland en was onder meer 
provinciaal overste van zijn orde in Argentinië.  

In 1992 werd hij hulpbisschop van Buenos Aires en in 
1998 aartsbisschop van dat bisdom. Ook in die tijd trok 
hij zich te lot van de armen in de sloppenwijken al aan. In 
2001 werd hij kardinaal en in 2013 paus. 
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Portretten pag 3 (halve blz.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Jezus staat dicht bij ons 
‘Opkomen voor jezelf’ mag je een wapenspreuk noemen van onze tijd. En daar hoeft op zich niets mis mee te zijn. 
Maar waar ligt de grens? Wat is het uitgangspunt en criterium, wanneer ik voor mijzelf probeer op te komen? 
Christen zijn betekent vooreerst aandacht hebben voor de ander om op die manier mijzelf profileren. Het Doopsel 
roept ons immers op om op God zelf te gelijken. "Wij worden niet alleen kinderen van God genoemd: wij zijn het 
ook." God zelf als uitgangspunt en criterium wanneer wij gezond voor onszelf willen opkomen. Jesaja toont ons 
vandaag, waarin God zichzelf vindt, waarin God Glorie vindt. Hij zegt: "Van de moederschoot af had God mij tot zijn 
dienaar gevormd om Jacob terug te brengen naar Hem en Israël van de ondergang te redden." God vindt zijn glorie 
in het geluk van de ander, concreet in het geluk van zijn volk. 
Vandaag, op de tweede zondag door het jaar wordt ons opnieuw Johannes de Doper voor ogen gehouden. Hij kon 
goed voor zichzelf opkomen. Misschien kunnen wij beter zeggen: Johannes wist waarvoor hij stond. Heel zijn leven 
was erop gericht om de mensen de ogen te openen voor Jezus. Voor jezelf opkomen betekende voor Johannes de 
Doper alle aandacht richten op Christus. En waarom? In deze Jezus had hij namelijk de vervulling van zijn leven 
gevonden. Zijn wij soms niet te veel met onszelf bezig, zodat wij een ander helemaal niet meer zien staan. En indien 
wij al gericht naar anderen kijken, is het vaak met het oog op eigen voordeel of genoegen. 
Johannes de Doper roept Jezus uit, niet tot de man van de eeuw maar tot de man van alle tijden: "Ik heb het gezien 
en ik heb getuigd: deze is de Zoon van God." En om die reden maakt hij deze Jezus tot norm voor zijn leven.  
Wanneer het Kind van de kribbe, de Man die Johannes hier bedoelt werkelijk Gods Zoon is, dan is Hij onze aandacht 
meer dan waard. Maar wat houdt dat in: Zoon van God? Dat houdt in ieder geval in, dat alle heiligen van de Kerk in 
navolging van Johannes de Doper deze Jezus hebben uitgekozen tot de bron van inspiratie in hun leven. Zij hebben 
heel hun doen en laten aan Hem opgehangen. Maar wat moet ik met Hem, wanneer ik bijvoorbeeld geen heilige ben 
en al helemaal niet van theologie houd? Johannes de Doper zelf geeft ons een antwoord. "Zie het Lam Gods, dat 
wegneemt de zonden der wereld." 
Blijkbaar staat de Zoon van God niet ver van ons vandaan. Zoon van God zijn, is niet zozeer bedoeld voor 
vaktheologen; Jezus staat als Zoon van God zelfs heel dicht bij ons. Misschien dichterbij dan wij onszelf nabij zijn. En 
dat hebben de heiligen voor hun eigen leven ontdekt. Wat is ons immers meer eigen dan onze tekorten en zonden, al 
worden wij in die zin niet graag met onszelf geconfronteerd. Hoewel: is ons kijken naar mensen die het in onze ogen 
gemaakt hebben vaak niet een compensatie voor onze eigen grenzen en tekorten; zo zou ik ook wel willen zijn. 
Welnu, de Zoon van God is niet zozeer een compensatie. Neen, Hij wil ons werkelijk geven wat ons ontbeert. 
Menselijke heelheid in de diepste zin van het woord: "Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld." 
Tekst: Bezinning op het Woord, inleidende teksten bij de dagelijkse liturgie 
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….

 

ZZoo  vveeeell  sscchhaappeenn!!  

… … 
over van de planten in de tuin….

“Ik ben de goede Herder.”

   

Welk schaap heet: brilschaap? 

Er zijn 900 verschillende soorten schapen. Hoeveel soorten 
muizen zijn er wereldwijd? Enkele ervan zijn op bezoek bij onze 
twee kerkmuizen. Een bont gezelschap; iedereen even mooi. 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



DIVERSE 
HALLOWEEN PRODUCTEN

IN ONZE WINKEL

AMARETTOCAKE
VAN DE MAAND

TEL: 045-5118255

INFO@ROTHY.NL

WWW.ROTHY.NL
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             Liturgische diensten Parochiecluster Ubach over Worms 
 
Vrijdag 20 jan H. FABIANUS, PAUS EN MARTELAAR-H. SEBASTIANUS, MARTELAAR
Waubach 09.00 uur waarna uitstelling en aanbidding van het H. Sacrament
Zondag 22 jan DERDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Rimburg 09.30 uur jrdst. Lucie Schurer (st); 

Waubach 11.00 uur Jan Evertsen (st); oud. Plum-Heinen en dochter Mia (st); jrdst. oud. Hub en Ria 
Hinskens-Schmitz (st); 

Maandag 23 jan
Waubach 19.00 uur

Dinsdag 24 jan H. FRANCISCUS VAN SALES, BISSCHOP EN KERKLERAAR  Heereveld 
10.30 uur H. Mis

Woensdag 25 jan BEKERING VAN DE HEILIGE APOSTEL PAULUS
Waubach 19.00 uur
Donderdag 26 jan HH. TIMOTEÜS EN TITUS, BISSCHOPPEN
Waubach 09.00 uur
Vrijdag 27 jan H. ANGELA MERCI, MAAGD
Waubach 09.00 uur waarna uitstelling en aanbidding van het H. Sacrament
Zondag 29 jan VIERDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Rimburg 09.30 uur Pierre en Johanna Simons-Douven en oud. Douven-Wetzels; 

Waubach 11.00 uur
Gemengd Koor Don Bosco/La Liesse Presentatiemis Communicanten jrdst.  
André Quaedvlieg, tevens dochter Els (st); jrdst. Sjef Gerards, tevens Bertha 
Gerards-Goffin, dochter Jenny en schoondochter Christie (st); 

Maandag 30 jan
Waubach 19.00 uur
Dinsdag 31 jan H. JOHANNES (DON) BOSCO, PRIESTER   Heereveld 10.30 uur H. Mis
Woensdag 01 feb
Waubach 19.00 uur
Donderdag 02 feb OPDRACHT VAN DE HEER-MARIA LICHTMIS
Waubach 09.00 uur
Vrijdag 03 feb H. BLASIUS, BISSCHOP EN MARTELAAR

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

Zondag 05 feb VIJFDE ZONDAG DOOR HET JAAR

Rimburg 09.30 uur Gemengd Koor Don Bosco jrdst. Frans en Fien Verreck-Borghans en alle overl. 
familieleden;  

Waubach 11.00 uur
Harmonie Laura 1ste jrdst. Louise Palm-Höppener (st); Wiel Vaessen (st); Mariet 
Verboeket-Crombach vw. 50 jr. huwelijk, tevens dochter Chantal; Guusje Langius-
Leenstra en Rika Langius-Kiehlmann; (kinderwoorddienst)

Maandag 06 feb HH. PAULUS MIKI EN GEZELLEN, MARTELAREN
Waubach 19.00 uur jrdst. Leo Vaessen (st); Sjaak Dejalle en dochter Ria Römkens-Dejalle;
Dinsdag 07 feb Heereveld 10.30 uur H. Mis
Woensdag 08 feb H. HIERONYMUS EMILIANI-H. JOSEPHINA BAKHITA, MAAGD
Waubach 19.00 uur Harry en Hannie Dautzenberg-Hanssen;
Donderdag 09 feb
Waubach 09.00 uur
Vrijdag 10 feb H. SCHOLASTICA, MAAGD
Waubach 09.00 uur waarna uitstelling en aanbidding van het H. Sacrament
Zondag 12 feb ZESDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Rimburg 09.30 uur fam. Peusens-L’Ortye (st); oud. Pierre en Johanna Simons-Douven; 
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Vrijdag 20 jan H. FABIANUS, PAUS EN MARTELAAR-H. SEBASTIANUS, MARTELAAR
Waubach 09.00 uur waarna uitstelling en aanbidding van het H. Sacrament
Zondag 22 jan DERDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Rimburg 09.30 uur jrdst. Lucie Schurer (st); 

Waubach 11.00 uur Jan Evertsen (st); oud. Plum-Heinen en dochter Mia (st); jrdst. oud. Hub en Ria 
Hinskens-Schmitz (st); 

Maandag 23 jan
Waubach 19.00 uur

Dinsdag 24 jan H. FRANCISCUS VAN SALES, BISSCHOP EN KERKLERAAR  Heereveld 
10.30 uur H. Mis

Woensdag 25 jan BEKERING VAN DE HEILIGE APOSTEL PAULUS
Waubach 19.00 uur
Donderdag 26 jan HH. TIMOTEÜS EN TITUS, BISSCHOPPEN
Waubach 09.00 uur
Vrijdag 27 jan H. ANGELA MERCI, MAAGD
Waubach 09.00 uur waarna uitstelling en aanbidding van het H. Sacrament
Zondag 29 jan VIERDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Rimburg 09.30 uur Pierre en Johanna Simons-Douven en oud. Douven-Wetzels; 

Waubach 11.00 uur
Gemengd Koor Don Bosco/La Liesse Presentatiemis Communicanten jrdst.  
André Quaedvlieg, tevens dochter Els (st); jrdst. Sjef Gerards, tevens Bertha 
Gerards-Goffin, dochter Jenny en schoondochter Christie (st); 

Maandag 30 jan
Waubach 19.00 uur
Dinsdag 31 jan H. JOHANNES (DON) BOSCO, PRIESTER   Heereveld 10.30 uur H. Mis
Woensdag 01 feb
Waubach 19.00 uur
Donderdag 02 feb OPDRACHT VAN DE HEER-MARIA LICHTMIS
Waubach 09.00 uur
Vrijdag 03 feb H. BLASIUS, BISSCHOP EN MARTELAAR

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

Zondag 05 feb VIJFDE ZONDAG DOOR HET JAAR

Rimburg 09.30 uur Gemengd Koor Don Bosco jrdst. Frans en Fien Verreck-Borghans en alle overl. 
familieleden;  

Waubach 11.00 uur
Harmonie Laura 1ste jrdst. Louise Palm-Höppener (st); Wiel Vaessen (st); Mariet 
Verboeket-Crombach vw. 50 jr. huwelijk, tevens dochter Chantal; Guusje Langius-
Leenstra en Rika Langius-Kiehlmann; (kinderwoorddienst)

Maandag 06 feb HH. PAULUS MIKI EN GEZELLEN, MARTELAREN
Waubach 19.00 uur jrdst. Leo Vaessen (st); Sjaak Dejalle en dochter Ria Römkens-Dejalle;
Dinsdag 07 feb Heereveld 10.30 uur H. Mis
Woensdag 08 feb H. HIERONYMUS EMILIANI-H. JOSEPHINA BAKHITA, MAAGD
Waubach 19.00 uur Harry en Hannie Dautzenberg-Hanssen;
Donderdag 09 feb
Waubach 09.00 uur
Vrijdag 10 feb H. SCHOLASTICA, MAAGD
Waubach 09.00 uur waarna uitstelling en aanbidding van het H. Sacrament
Zondag 12 feb ZESDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Rimburg 09.30 uur fam. Peusens-L’Ortye (st); oud. Pierre en Johanna Simons-Douven; 
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Waubach 11.00 uur
overl. echtp. Schnitzeler-Meens en overl. fam. Dortants-Meens (st); Fer en Maria 
Helsper-Starmans (st); oud. Jeurissen-Bidlot; Sjaak Dejalle en dochter Ria 
Römkens-Dejalle; Lei en Annie Knoben-Neelis;

Maandag 13 feb
Waubach 19.00 uur

Dinsdag 14 feb HH. CYRILLUS, MONNIK, EN METHODIUS, BISSCHOP, PATRONEN VAN 
EUROPA                           Heereveld 10.30 uur H. Mis

Woensdag 15 feb
Waubach 19.00 uur overl. oud. Plum-Heinen en dochter Mia (st); 
Donderdag 16 feb
Waubach 09.00 uur Jozef Scholle;
Vrijdag 17 feb ZEVEN HH. STICHTERS VAN DE SERVIETENORDE
Waubach 09.00 uur pastoor Joseph Peters (st); waarna uitstelling en aanbidding van het H. Sacrament
Zondag 19 feb ZEVENDE  ZONDAG DOOR HET JAAR

Rimburg 09.30 uur Hub Ubben, Tiny Ubben-Slaman, Juliana Ubben-Czerw en oud. Czerw-Dohmen, 
tevens Hans Snijders (st); 

Waubach 11.00 uur (kinderwoorddienst)
 

      Biografie Emeritus-Paus Benedictus XVI   
Op 16 april 1927 werd hij geboren als derde kind van Jozef en Maria 
Ratzinger. Zijn 2 jaar oudere broer Georg wordt leider van een beroemde 
koorschool; zijn 6 jaar oudere zus Maria zal hem jaren lang dienstbaar zijn. 
Van `43-`45 was hij opgeroepen in de Luftwaffe en later in de Wehrmacht 
als infanterie soldaat. In `45 loopt hij, gewond aan een arm, weg en wordt 
door de Amerikanen krijgsgevangen genomen. Wordt dan een paar maanden 
later vrijgelaten. Bij het zien van zijn ouderlijk huis, zei hij bij zichzelf: “Das 
himmlische Jerusalem hätte nicht schöner aussehen können… “ 
 
‘46-51 studeerde hij theologie in Freising, waarna hij in 1951 samen met zijn 
broer priester gewijd wordt. In 1953 promoveerde Ratzinger in de theologie 
op een proefschrift, getiteld ‘Volk und Haus Gottes in Augustins Lehre von 
der Kirche’, waarna hij docent wordt aan de theologische faculteit in Freising. 
 
In 1957 habiliteerde hij met een dissertatie over de geschiedenistheologie 
van Sint-Bonaventura. Al snel daarna wordt hij in 1958 hoogleraar 
dogmatiek aan de universiteit Freising, in 1959 te Bonn en vervolgens in 
1966 Tübingen, waar ook Hans Küng doceerde, waarmee hij het toen nog 
theologisch goed kon vinden. In datzelfde jaar waren er studentenprotesten, 
waarbij een student zijn microfoon afpakte. Dat was voor hem de druppel in Tübingen. 
 
In de tussentijd was hij van 1962-1965 theologisch raadgever van zijn bisschop tijdens het Tweede Vaticaans 
Concilie. Daar zou hij ook bisschop Karol Wojtyla ontmoeten, onder en met wie hij later zoveel zou samenwerken.   
Van 1969-77 Was hij vervolgens hoogleraar dogmatiek in Regensburg. In 1977 vroeg St. Paus Paulus VI hem 
Aartsbisschop van München-Freising te worden, 50 jaar oud. Daarmee was een kardinaalshoed verzekerd.  
Bij zijn bisschopswijding koos hij als wapenspreuk Cooperatores veritati, medewerkers met de waarheid, uit de 3e 
Brief van de apostel Johannes. Een interessante tekst, omdat hij zowel over de waarheid als de gastvrijheid gaat. 
De heilige paus Johannes Paulus II benoemde hem drie jaar na zijn aantreden, in 1981, tot hoofd van congregatie 
voor geloofsleer. In 2005 werd hij in een conclaaf van maar 2 dagen tot Paus gekozen. In het jaar des Heren 2013 
is hij teruggetreden als paus, en met oudjaar 2022 gestorven. 
 

                                                                                                                                                                               
Het volgend Kirkebledje  verschijnt op 17 feb. en wel voor de periode tot 17 maart. 

Misintenties s.v.p. inleveren tot uiterlijk woensdag 8 feb. liefst middels een briefje  
in de brievenbus van de pastorie (Kerkberg 7) of achter in de kerk van Rimburg. 

 Op onze site rk-ubachoverworms.nl  
of: 
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