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  ’t Kirkebledje 
            Graag bezorgd 
Al jarenlang wordt het Kirkeblèdje pro Deo bij u 
bezorgd door een grote groep enthousiaste 
vrijwillig(st)ers uit ons parochiecluster. 
Bezorgd zijn we echter ook in een andere betekenis: de kosten en baten staan niet 
meer in verhouding tot elkaar.In een bijeenkomst met de bezorgers hebben we als 
kerkbestuur vorige week onze toekomstplannen aan hen voorgelegd, waarop zij ons 
een aantal waardevolle suggesties meegaven. Daardoor beginnen de plannen 
concreter te worden. Gaat u ervan uit dat hierna nog zo’n twee edities in de huidige 
vorm zullen verschijnen. 
 
Daarna gaan we over naar een 
meeneem-editie, die niet meer 
huis aan huis wordt verspreid.  
U kunt dan het parochieblad 
meenemen vanuit onze 
parochiekerken (en vanaf enkele 
andere plekken die we momenteel 
bespreken). Parochianen die 
moeilijk van huis kunnen, en 
daardoor van parochienieuws 
verstoken zouden blijven, kunnen 
ook de toekomstige edities online 
blijven lezen via onze website, of 
ook (per vandaag) zich melden bij 
het parochiekantoor met het 
verzoek om bezorging in de 
toekomst. In de volgende editie 
gaan we verder in op onze 
plannen. 
 

Sint Jozefnoveen 2023 
 
 Za.  11 mrt 19.00 Vocaal Ensemble Frizzante 
 Zo.  12 mrt 11.00 GK Don Bosco 
 Ma.  13 mrt 19.00 Seniorenorkest Landgraaf 
 Di. 14 mrt 19.00 Kon .Fanfare Eendracht 
 Wo. 15 mrt 19.00 Samenzang 
 Do.  16 mrt 19.00 Fanfare St.Elisabeth 
 Vr.  17 mrt 19.00 Gospelkoor Gioia 
 Za.  18 mrt 19.00 Samenzang 
 Zo. 19 mrt 11.00 Mannenkoor St. Joseph 
 
 
Kruisweg in de vastenperiode: 
Elke vrijdag om 15.00 uur in de kerk te Waubach 
 

Vastenactie 2023 
Als parochiecluster nemen we deel aan het Vastenactie-project van de dekenaten 
Kerkrade en Heerlen, aangedragen door de (uit Eygelshoven afkomstige) pauselijk 
nuntius in Zuid-Soedan, mgr. Bert van Megen. 
 
In onze kerken zullen we hieraan tijdens de hele Veertigdagentijd aandacht 
besteden. Verdere informatie vindt u ook op onze website. 
Alvast dank voor uw meebidden en meehelpen!  

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

 
Jaargang 2023  nr. 02 

17 feb. t/m 17 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 
  

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 
H. Bernadette - Abdissenbosch 
H. Drievuldigheid – Rimburg 
 
Kerkhofbeheerders: 
Dhr. F. Speck: fspeck@home.nl en/of 
Mevr. K. Hermans: 
kwahermans@gmail.com  
 
 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  
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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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        Jubileum 75 jaar Harmonie Laura 
 

Op zondag 8 januari is Harmonie Laura het Jubileumjaar gestart met 
het nieuwjaarsconcert i.s.m. Politiekapel Limburg. 
Het was een middag vol verrassingen: Zo was er de première van de 
Laura-mars, die ter gelegenheid van het 75 jarig Jubileum is 
gecomponeerd door Michel Smeets en de  
presentatie van het Laura Jubileumbier. De grootste verrassing was 
echter het aanbieden van nieuwe kostuums aan de vereniging door het 
Laura Ondersteuning Comité met dank aan Stichting Support 
Landgraaf, Stichting Abel, Fonds Sociale instellingen, en het Prins 
Bernard Cultuurfonds voor de financiële bijdragen. 
 
De eerstvolgende activiteit in het kader van dit jubileumjaar was het 
opluisteren van de Heilige Mis op zondag 5 februari jongstleden in de  
St Joseph kerk te Waubach. 
 
Andere activiteiten die de harmonie dit jaar organiseert en die U alvast 
in de agenda kunt noteren zijn ,naast een concertreis naar Beieren, in 
het voorjaar, de Laura Summer Night, op 24 juni en op 23 september 
het Theresiafeest, tevens reünie, met als thema “Disco”. 
 
Tot slot zal men op zaterdag 28 oktober het jubileumjaar groots 
afsluiten met een Galaconcert in theater Kerkrade met medewerking 
van Guido Dieteren & Wendy Kockelkoren, muzikanten van het The 
European Pop Orchestra en Jack Vinders. 
 
Voor meer info kunt U terecht op  www.harmonielaura.com  
 
 
  

 

 
 

 

 

28 April: Academie Rolduc over ‘schoonheid’ 
‘Via pulchritudinis – filosofische overwegingen bij de ‘schoonheid’. Zo heet 
de lezing van Academie Rolduc die op vrijdag 28 april wordt gehouden. 
Het goede, het ware en het schone zijn de klassieke begrippen uit de 
filosofie. Goed, waar en schoon hebben een belangrijke betekenis in de 
menselijke geest, in onze samenleving, in het omgaan met elkaar en met 
de natuur. 
Tijdens deze avond zal Dr. Detlef Rohling één van deze begrippen nader 
beschouwen: het schone. In de filosofie wordt deze benadering ook wel 
de ‘via pulchritudinis’ genoemd, de ‘weg van de schoonheid’. Waarom 
oefent schoonheid zo’n grote aantrekkingskracht op mensen uit? Welk 
doel heeft schoonheid? En kan zij ook een weg zijn naar meer 
menselijkheid en naar datgene wat het menselijke overstijgt: het 
goddelijke? Dr. Rohling is priester van het bisdom Roermond en docent 
filosofie aan het grootseminarie Rolduc. 
De lezing vindt vrijdag 28 april plaats in Abdij Rolduc. De lezing begint om 
19.00 uur. Entree: vijf euro, ter plekke te voldoen. Het volledige 
programma van de lezingenreeks Academie Rolduc is te vinden 
op www.rolduc.nl of op www.bisdom-roermond.nl/academierolduc. 
Aanmelden vooraf is noodzakelijk via: academie@rolduc.nl 
 
 

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 
 

 
 
Het parochiekantoor is gesloten op 

(carnavals)dinsdag 21 februari. 
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Hoe we in de Vasten aan 40 dagen komen… 
De 40-dagentijd is de periode 
tussen carnaval en Pasen. Het is de 
voorbereidingstijd op Pasen en van 
oudsher een tijd van vasten en 
bezinning. Maar wie de kalender 
erbij pakt en goed telt, komt tot de 
conclusie dat dit 46 dagen zijn en 
geen 40. Het antwoord op die vraag 
is heel simpel: de zondagen tellen 
niet mee. De zondag is in de traditie 
van de Kerk nooit een vastendag 
geweest, want dan vieren we de 
verrijzenis van Christus. Elke 
zondag is het al een beetje Pasen. 
Wie dan vanaf Aswoensdag tot en 
met Paaszaterdag telt, komt precies 
op 40 uit. 
 
Strikt genomen is het trouwens geen 40-dagentijd maar een 38-dagentijd, want in de liturgie eindigt de 40-
dagentijd bij het begin van het zogeheten Triduüm Sacrum, de drie heilige dagen vóór Pasen. Dat betekent dat de 
40-dagentijd officieel eindigt bij het begin van de avondmis op Witte Donderdag.  
Dan is er nog de vraag waarom 40 dagen en geen 30 of 50? Dit heeft te maken met de symbolische betekenis van 
het getal 40 in de joodse en de christelijke traditie. Zowel in het Oude als het Nieuwe testament komt er regelmatig 
een periode van veertig dagen en zelfs veertig jaar voor. 
Onze 40-dagentijd of vasten verwijst vooral naar de 40 dagen waarin Jezus zich in de woestijn terugtrok om te 
vasten en te bidden, voordat hij aan zijn openbare leven begon. Hij leefde 40 dagen in totale soberheid en 
onthechting, zodat hij zich daarna volledig in dienst kon stellen van de verkondiging van de Blijde Boodschap. Een 
goed voorbeeld om te volgen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
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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 
08-02: Mientje Steens-Budziak (85 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 
Sinds de vorige uitgave van dit parochieblad zijn geen 
kinderen binnen ons parochiecluster gedoopt.  
 
Dat alle recent gedoopte kinderen 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. 

Dinsdag 14 maart  
Ontmoetingsdag Biddende Moeders 
We willen u van harte uitnodigen voor de 
ontmoetingsdag van Biddende Moeders, een  
dag van ontmoeting, gebed en inspiratie. Voor wie 
nog niet bekend is met Biddende Moeders is het ook 
een dag om kennis te maken met de 
gebedsbijeenkomst voor onze kinderen.               
Alle moeders, oma’s en vrouwen met een hart voor 
kinderen zijn welkom, zowel de fysieke, als de 
geestelijke moeders en oma’s. 
 
In meer dan 100 landen, waaronder Nederland, zijn 
deze gebedsgroepen. Ook in Limburg 
zijn 23 groepjes Biddende Moeders die wekelijks of 
om de 2 weken bij elkaar komen 
om te bidden voor hun kinderen, kleinkinderen en 
andere intenties wereldwijd. 
 
Programma 
09.30 uur Ontvangst, koffie en thee 
10.00 uur Kennismaking met Biddende Moeders  
11.00 uur Gebedsuur: bidden voor onze kinderen, 
kleinkinderen en andere intenties 
12.00 uur Lunch: koffie, thee wordt verzorgd. S.v.p. 
lunchpakket zelf meenemen 
13.00 uur Inleiding “de kracht van het gebed” 
14.15 uur Eucharistieviering 
15.15 uur Einde dag 
 
Locatie 
Kerk Maria ten Hemelopneming  
Nassaustraat 37 
6463 AS Kerkrade, Chevremont    
 
Voor de onkosten wordt indien mogelijk 5 euro per 
persoon gevraagd. 
 
S.v.p. aanmelden of informatie  
wiesmom@kuriakon.nl      0475-589135 
Wies Mom, regioverantwoordelijke Biddende 
Moeders Limburg. 

 
 

 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. 

 
 

HIER ADVERTENTIE FYSIO van 
PAMELEN PLAATSEN
BLAUWE AFBEELDING KAN
VERWIJDERD WORDEN (indien nodig)
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 Stille omgang Amsterdam 
Datum: 
In de nacht van zaterdag 18 op 
zondag 19 maart 2023 

INTENTIE 2023: 

“LEVEND BROOD VOOR ONDERWEG,    

       IN STILTE GETUIGEN” 

VANUIT LIMBURG EN OOST-
BRABANT REIZEN WE PER 
TOURINGCAR NAAR AMSTERDAM. 

KOSTEN 35 EURO PER PERSOON. 

Uiterlijke aanmelddatum: 
donderdag 9 maart 2023. 

 

Inlichtingen over inschrijving, opstapplaatsen, vertrektijden en programma bij uw plaatselijke correspondent of 
telefonisch bij de nummers:   06-28560997 (Henk Verhaeg) en/of               
06-37320238 (Jeu van den Beuken) of per mail verhaeg@ziggo.nl of j.m.beuken@home.nl  

Boodschap Wereldziekendag:  
‘Samen optrekken om wegwerpcultuur te weerstaan’ 

Paus Franciscus riep dit jaar in zijn boodschap voor 
Wereldziekendag (11 februari) op van God te leren 
hoe we daadwerkelijk een gemeenschap kunnen zijn 
die samen optrekt en zo in staat is de hedendaagse 
‘wegwerpcultuur’ te weerstaan. 

Sinds 1993 viert de R.-k. Kerk op 11 februari 
Wereldziekendag. Deze dag valt samen met de 
gedachtenis van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes. 
Maria verscheen op 11 februari 1858 in Lourdes voor 
de eerste maal aan Bernadette Soubirous. Lourdes 
heeft zich sindsdien ontwikkeld tot een 
bedevaartplaats waar de zieke mens centraal staat. 

Jaarlijks publiceert de paus een boodschap voor deze 
dag. Dit jaar verbindt paus Franciscus 
Wereldziekendag met het synodaal proces. “Wanneer 
we op reis gaan met anderen is het niet ongewoon 
dat er iemand ziek wordt, moet stoppen vanwege 
vermoeidheid of tijdens de reis een ongeluk krijgt,” 
aldus Franciscus. Juist op zulke momenten zien we of we werkelijk met elkaar onderweg zijn, meent de paus. 

Nu de hele Kerk het synodale pad bewandelt, nodigt hij de gelovigen uit te 
reflecteren op het gegeven dat we door de ervaringen van kwetsbaarheid en 
ziekte leren samen op te trekken op de manier van God: zijn stijl is die van 
nabijheid, barmhartigheid en tederheid. Ervaringen van ziekte en zwakheid 
vormen een onderdeel van de reis van de mens.  

Deze brengen ons in het centrum van Gods aandacht. Franciscus concludeert 
dat de hedendaagse cultuur weinig ruimte laat voor menselijke zwakheid. 
Wanneer leed ons treft, voelen we ons verlaten. We vinden het moeilijk om in 
de vrede van de Heer te blijven wanneer onze relatie met anderen en onszelf 
beschadigd is. 

De paus komt in de boodschap ook terug op zijn encycliek ‘Fratelli tutti’, waarin hij gelovigen aanspoort de 
parabel van de barmhartige Samaritaan opnieuw te lezen. “De Kerk moet zich steeds meten met dit evangelisch 
voorbeeld, zodat zij zich ontwikkelt tot een echt ‘veldhospitaal’. Zij vervult dan haar missie door het stellen van 
daden van zorg. Het lot van een zieke snijdt door onverschilligheid heen en vertraagt de pas van degene die zijn 
weg gaat alsof hij geen broeders of zusters heeft,” aldus paus Franciscus. 

De paus roept verder op tot gebed voor en nabijheid bij hen die lijden. Hij wijst erop dat de pandemie de 
dankbaarheid vergroot heeft voor degenen die in de gezondheidszorg werken. Deze dankbaarheid moet wel 
gepaard gaan met een actieve inspanning om ieders toegang tot de basisvoorzieningen en passende 
gezondheidszorg te garanderen, schrijft paus Franciscus. 
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Noodhulp Turkije en Syrië 
Het Missiebureau Roermond gaat in samenwerking 
met de Bisschoppelijke Vastenactie geld inzamelen 
voor noodhulp aan de slachtoffers van de 
aardbevingen in Turkije en Syrië. Er kan geld 
worden overgemaakt op het rekeningnummer van 
het Missiebureau.   

De recente verwoestende aardbevingen in Turkije 
en Syrië hebben voor veel slachtoffers gezorgd. De 
schade is enorm en er zijn duizenden doden en 
vermisten. Men werkt momenteel met man en 
macht om zoveel mogelijk mensen onder het puin 
vandaan te halen en medische zorg te bieden. 
 
Het Missiebureau heeft contact met een lokale 
parochie in Antakya (voorheen Antiochië). Antakya 
ligt op minder dan tweehonderd kilometer van 
Gaziantep, de stad dicht bij het epicentrum van de 
aardbeving. De katholieke kerk is grotendeels 
onbeschadigd gebleven en heeft haar deuren 
geopend als toevluchtsoord voor de vele 
ontheemden. Er is een hulpplan voor deze eerste 
dagen, maar ook voor de langere termijn is hulp nodig. 
 
Ook het noorden van Syrië werd zwaar getroffen door deze aardbevingen. Omdat veel landen de diplomatieke 
betrekkingen met Syrië hebben verbroken en een deel van het getroffen gebied bovendien niet onder controle is 
van de Syrische overheid, is internationale hulpverlening ingewikkeld. Het internationale caritasnetwerk van de 
Rooms-Katholieke Kerk is een belangrijke schakel om de mensen in Syrië snel de hand te kunnen reiken. 
 
Het Missiebureau werkt hierin samen met de landelijke Vastenactie. Beide organisaties zijn geschokt door de 
omvang van deze ramp. Bijdragen zijn welkom op rekeningnummer NL21 INGB 000 300 0046 t.n.v. Missiebureau 
bisdom Roermond onder vermelding van ‘Gezamenlijke Hulpactie Turkije en Syrië’. 

Limburg helpt Oekraïne 
vrijdag 10 maart inzameldag kerk Waubach 

Ons parochiecluster neemt deel aan de actie Limburg 
helpt Oekraïne. 
Nadat u afgelopen jaar al royaal kleding en speelgoed 
hebt gedoneerd voor Oekraïners die hierheen zijn 
gevlucht, vragen we opnieuw uw hulp. Kunt u voor 
degenen die thuis bleven warme kleding, dekens, 
slaapzakken (alles in goede staat) missen? Of houdbaar 
voedsel? Voor een complete opsomming zie hieronder.  
 
 
In de St. Jozefkerk in Waubach bent u op vrijdag 10 
maart van 16.00 tot 18.00 uur van harte welkom om 
hulpgoederen af te geven. We krijgen die dag speciale 
hulp van een aantal vormelingen. 
 
 
De gevraagde hulpgoederen zijn: 
 

-      Goederen: hoofd- en zaklampen, inclusief batterijen; 
             plastic mokken, kommen, bestek; oplaadstations; 
             powerbanks; batterijen; kaarsen; warmwaterzakken; thermoskannen;  

-      Slaapzakken, fleece dekens; 
-      Babygoederen: blikken voeding, potjes voeding, pampers, kleding, dekentjes 
-      Drogisterijartikelen: shampoo, tandpasta, zeep; 
-      Houdbaar kant en klaar voedsel (blik, pakken of gedroogd) zoals soep, ravioli, rijst, pasta; snacks 

zoals wafels, energierepen; 
-      Drinkwater en melk in pakken of flessen; 
-      Medicijnen: paracetamol, ibuprofen, verkoudheidsmedicatie;  
-      Verbandmateriaal, EHBO-materiaal; 
-      Incontinentiemateriaal en maandverband; 
-      Kleding: gewassen en intacte warme winterkleding (jassen, truien, broeken, mutsen, sjaals en wanten),        

nieuwe sokken, schoenen en nieuw ondergoed. 
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Overdracht begraafplaatsbeheer Rimburg 
 Begin deze maand hebben we Kees en Ellie Schurer bezocht, vanwege hun officiële afscheid als vrijwilliger op een 
aantal terreinen. Kees was jarenlang beheerder en aanspreekpunt voor het kerkhof van Rimburg.  
Daarin heeft hij geweldig veel tijd en energie gestoken. Iedereen wist en weet hem te vinden als wandelende 
plattegrond van de begraafplaats en vooral als beheerder met een hart. 
 
Het werk van Kees buiten de muren werd gecompleteerd door Ellie, die binnen de kerk jarenlang de bloemversiering 
verzorgde en tevens vol ijver meewerkte in de poetsploeg. Naast de bestaande poetsploeg is onlangs nog een 
tweede geformeerd. Met het poetswerk blijft Ellie trouwens doorgaan, net zoals Kees gewoon verder gaat als 
koorzanger.Een mooi plantje voor beiden is dus helemaal op zijn plaats. 
Daarmee zeggen we hartelijk dank aan Kees en Ellie, die tevens jarenlang het parochieblad hebben bezorgd. 
 
Door Kees werden in de afgelopen jaren Frank Speck en Kim Hermans ingewerkt, die u al kent als aanspreekpunt 
voor de begraafplaatsen van Waubach en Abdissenbosch. U kunt hen voor alle vragen bereiken op het 
parochiekantoor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stille dag Rolduc 
 Op zaterdag 25 februari is er ter voorbereiding op Pasen een Stille Dag in Rolduc.  
Deze bezinningsdag begint om 9.30 uur. Behalve een eucharistieviering is er 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 één van beide priesters (pastoor Notermans en pastoor Kreuwels) te spreken.  
De dag eindigt om 15.00 uur. Doorheen de dag is er koffie beschikbaar. U wordt gevraagd zelf een lunchpakket mee 
te brengen. De kosten bestaan uit een vrijwillige bijdrage (richtbedrag €5,-). Aanmelding vóór 20 februari bij 
pastoor Kreuwels: hanskreuwels@gmail.com, of op ons parochiekantoor. 
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             Liturgische diensten Parochiecluster Ubach over Worms 
 

Vrijdag 17 feb ZEVEN HH. STICHTERS VAN DE SERVIETENORDE
Waubach 09.00 uur zaliger pastoor Joseph Peters (st); waarna uitstelling en aanbidding H. Sacrament
Zondag 19 feb ZEVENDE  ZONDAG DOOR HET JAAR
Rimburg 09.30 uur Tiny, Hub en Juul Ubben en alle overl. familieleden (st);

Waubach 11.00 uur Jo Tilmans verj, tevens oud. Piet en Tanja Tilmans-Reschedko;  oud. Ger en Greetje 
Wijshijer-van Ommen en Maria Wauben-Impelmans; (kinderwoorddienst)

Maandag 20 feb 09.00 uur !!Waubach
Woensdag 22 feb ASWOENSDAG VERPLICHTE VASTEN- EN ONTHOUDINGSDAG

H. Mis 10.30 uur Heereveld / 17.30 uur Rimburg / 19.00 uur Waubach
Donderdag 23 feb 09.00 uur Waubach    H. POLYCARPUS, BISSCHOP EN MARTELAAR
Vrijdag 24 feb 09.00 uur Waubach   waarna uitstelling en aanbidding van het H. Sacrament
Waubach 15.00 uur Kruisweg
Zondag 26 feb EERSTE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD

Rimburg 09.30 uur
zeswekendienst Margriet Pelzer-Mertens; Fien Kaesler-Schunken; Herbert en 
Hanneliese Wermelskirchen-Albertz en zoon Erich; oud. Huntjens-Mohr en Lenie 
Huntjens;

Waubach 11.00 uur 1ste jrdst. Mia Ploumen-Notermans; jrdst. oud. Notermans Heinen, kleinzoon Bert 
Loo; jrdst. Meggie Rutten (st); Jan Evertsen (st);

Maandag 27 feb 19.00 uur Waubach    H. GREGORIUS VAN NAREK, ABT EN KERKLERAAR
Dinsdag 28 feb Heereveld 10.30 uur H. Mis
Woensdag 01 mrt
Waubach 19.00 uur jrdst. Arnold Hanssen, schoondochter Marlies; Leo Spiertz en zoon Jo;
Donderdag 02 mrt
Waubach 09.00 uur oud. Martin en Maria Dortants-Jungen, dochter Mia en schoonzoon Zef (st);
Vrijdag 03 mrt 15.00 uur: Kruisweg Waubach

Waubach 19.00 uur Koor Gioia H. Vormsel Basisscholen An d’r Put en de Speurneus jrdst. Làszlo 
Oroszi;

Zaterdag 04 mrt H. CASIMIR
Waubach 19.00 uur Koor Gioia H. VORMSEL basisschool de Wegwijzer
Zondag 05 mrt TWEEDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD
Rimburg 09.30 uur

Waubach 11.00 uur

1ste jrdst. Frans Simons; Annie Bogman-Haan verj, zoon Hermie; Wiel Vaessen (st); 
Louise Palm-Höppener (st); jrdst. Lei Dörenberg; jrdst. Constant en Agnes Snijders-
Schaffrath, tevens overl. zonen (st); Heinz Ubachs; jrdst. oud. Sjef en Jeannie 
Triebels-Houben; (kinderwoorddienst)

Waubach H. Doopsel Ivy Oerlemans
Maandag 06 mrt 19.00 uur Waubach       Sjaak Dejalle en dochter Ria Römkens-Dejalle;
Dinsdag 07 mrt HH. PERPETUA EN FELICITAS, MARTELARESSEN Heereveld 10.30 uur H. Mis
Woensdag 08 mrt H. JOHANNES DE DEO, RELIGIEUS-QUATERTEMPERDAG

Waubach 19.00 uur jrdst. oud. Johan en Trautje Franken-Vossen (st); Enny Wetzels verj, tevens Leo 
Papenborg en Peter Theissen;

Donderdag 09 mrt 09.00 uur Waubach       H. FRANCISCA ROMANA, RELIGIEUZE
Vrijdag 10 mrt 09.00 uur Waubach  waarna uitstelling en aanbidding van het H. Sacrament
Waubach 15.00 uur Kruisweg
Zaterdag 11 mrt Opening St. Jozefnoveen

Waubach 19.00 uur Vocaal Ensemble Frizzante oud. Ger en Greetje Wijshijer-van Ommen en Maria 
Wauben-Impelmans; Dieter Bloi;

Zondag 12 mrt DERDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD

Rimburg 09.30 uur jrdst. Lenie Schunken-Nievelstein, tevens oud. Schunken-Bures en overl. fam. (st);  
Jozef en Margreet Eijgelshoven-Mingers;
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Het volgend Kirkebledje  verschijnt op 17 maart en wel voor de periode tot 21 april. 

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

Waubach 11.00 uur

Gemengd Koor Don Bosco 1ste jrdst. Wim Hanssen; 1ste jrdst. Annie Dancsecs-
Gillissen; overl. families Gillissen, Dancsecs en Vink;  jrdst. Leny Scheeren-Janssen, 
tevens Joep Scheeren (st); Sjaak Dejalle, dochter Ria Römkens-Dejalle; oud. Speck-
Herbergs en overl. fam.; Cleo Wassen; Marianne Hahnraths; Jo Wilms; Patrick 
Wilms, tevens intentie uit dankbaarheid;

Maandag 13 mrt VERJAARDAG PAUSKEUZE FRANCISCUS
Waubach 19.00 uur Seniorenorkest Landgraaf jrdst. Jos Schormans; 
Dinsdag 14 mrt Heereveld 10.30 uur H. Mis
Waubach 19.00 uur Kon. Fanfare Eendracht
Woensdag 15 mrt MIRAKEL VAN HET HEILIG SACRAMENT TE AMSTERDAM
Waubach 19.00 uur Harry en Hannie Dautzenberg-Hanssen;
Donderdag 16 mrt
Waubach 19.00 uur Fanfare St. Elisabeth oud. Ringens-Paulus (st); Jozef Scholle;
Vrijdag 17 mrt H. PATRICIUS, BISSCHOP-H. GERTRUDIS VAN NIJVEL, MAAGD
Waubach 15.00 uur Kruisweg
Waubach 19.00 uur Koor Gioia overl. oud. Plum-Heinen en dochter Mia (st); 
Zaterdag 18 mrt H. CYRILLUS VAN JERUZALEM, BISSCHOP EN KERKLERAAR
Waubach 19.00 uur

Zondag 19 mrt
HOOGFEEST H. JOZEF, BRUIDEGOM V.D. H. MAAGD MARIA
Sluiting Jozefnoveen VIERDE ZONDAG VEERTIGDAGENTIJD-ZONDAG 
LAETARE

Rimburg 09.30 uur

Waubach 11.00 uur Landgraafs Mannenkoor St. Joseph Jo Meessen (st); zieke en overl. leden van  
Landgraafs Mannenkoor St. Joseph; Sjef Speck; (kinderwoorddienst)
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