Parochiecluster
Ubach over Worms
Pastoor E. Smeets,
Kerkberg 7, Waubach
 5312378 fax 5332039
Email pastorie.waubach@hetnet.nl
Pastoor ed.smeets@hetnet.nl

Bgg in geval van nood
 045-5766666
Diaken A. Jonker,
Vredestraat 6 Landgraaf,

 5318848 van 17:00-18:00 uur
e-mail: amandajonker@home.nl

Parochie-assistent
H. Verhaeg,
Groene Boord 21E Heerlen
 06-23115067 Email
VerhaegHenk@hetnet.nl

Secretariaat - Intenties
Pastorie, Kerkberg 7, iedere
werkdag van 10.00-12.00 uur
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Kosters
Waubach-Groenstraat:
Th. Gielen  5312387
Abdissenbosch:
M. Rutten  5312313
Rimburg:
A. Kaufholz  5320891
Lauradorp:
T. Erps  5314538

Kerkbijdrage
Waubach-Groenstraat
Giro: 38 55 500
Rabobank: 15 17 02 136
Lauradorp
Giro: 10 49 378
Rabobank: 15 17 02 276
Abdissenbosch
Giro: 10 48 849
Rabobank: 15 17 00 753
Rimburg
Giro: 15 64 348
Rabobank: 15 17 04 007
Rekeningnummer Missiecomité
Landgraaf 15.17.00.303
Voor € 300 per jaar kan er een
priesterstudent in een missieland
worden geadopteerd.

www.rk-ubachoverworms.nl

‘t Kirkebledje
Actie Kerkbalans 2006

H. Bernadette
Abdissenbosch
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Waubach-Groenstraat
H. Drievuldigheid
Rimburg
H. Theresia & Don Bosco
Lauradorp
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Een kerkraam. Gebrandschilderd glas-in-lood. In alle vier onze kerken
– ieder in een eigen stijl – hebben we er bijzonder mooie voorbeelden
van. Zo’n raam ‘werkt’ naar binnen en naar buiten. Overdag speelt de
zon ermee en trekken ze de aandacht van mensen in de kerk. Heel
mooi is het, dat de lichtinval door deze glazen telkens verandert:
afhankelijk van tijdstip en weersomstandigheden valt het licht telkens
anders. Is dat niet een mooi beeld van hoe de kerk er wil zijn? Of de
zon nu volop straalt en schijnt, of dat er de nodige wolken hangen –
buiten, maar ook in het leven van onze parochiegemeenschappen –
het licht speelt mee en door de glazen werpt de zon haar eigen licht
op ons leven.
Maar ook in het donker hebben de glazen hun eigen verhaal. Wanneer
het licht in de kerk ontstoken is, vertellen de ramen met al hun
afbeeldingen van mensen en bijbelverhalen ‘naar buiten toe’ dat er
hier wat te doen is. En ze nodigen als vanzelf uit: kom meedoen!
Maar er is nog iets dat de ramen ons vertellen. Ze verwijzen ook naar
al die mensen die namens de kerk actief zijn: voorgangers in de
eredienst, catecheten op scholen en bij groepen, ziekenbezoekers,
mensen die rouwenden bijstaan, hulp bieden aan noodlijdenden of die
zich inzetten voor jeugd en jongeren. Van de ene kant stralen zij de
blijde boodschap van de bijbel uit. En van de andere kant nemen zij
de zorgen en noden van mensen mee naar het hart van de
kerkgemeenschap: de liturgie, waar iedereen mag komen en
meedoen en waar Gods Woord wordt gehoord en samen gevierd.
Die kerkramen zijn iets heel kostbaars! En dat geldt zowel voor hun
betekenis, maar ook per saldo. De actie Kerkbalans is erop gericht
mensen enthousiast te maken ook op financiële wijze die kerk en die
kerkgemeenschap mee te dragen. Want ook dat toont de afbeelding
hiernaast: die ramen kunnen hun dubbele werking enkel behouden
wanneer er voldoende mensen zijn die
ze ‘vullen’. Gaten ontdoen de ramen
van al hun luister en geven de nodige
tocht. En op de tocht zitten, dat houdt
niemand lang vol, ook een kerk niet!
Soms hoor je wel eens ‘de kerk heeft
geld zat!’ Men vergeet daarbij dat de
kerk in haar financiële huishouding
nagenoeg totaal afhankelijk is van
giften en bijdragen. En in ons eigen
midden hebben we een kerkgebouw
dat we mede omwille van financiële
tekorten
minstens
voor
het
winterseizoen hebben moeten sluiten
om zo de torenhoge energiekosten
enigszins te kunnen omzeilen. En als u
een klein beetje weet van wat u thuis
te betalen hebt aan onderhoudskosten,

dan kunt u een klein beetje omrekenen wat het onderhoud
van een groot kerkgebouw dan wel zou moeten opbrengen…
De kop bij de afbeelding luidt dan ook niet voor niets ‘Een
kerk is heel wat waard’. De attente lezer merkt ook hier de dubbele strekking!
Juist daarom vragen we uw aandacht voor de actie KERKBALANS. Uw gift in dit kader is zeer
welkom: elke gift, groot of klein. Maar als we een richtbedrag mogen noemen, dan is dat € 72
op jaarbasis. Elders in deze uitgave vindt u een tabel met de vastgestelde tarieven voor 2006.
Vanouds geldt in Limburg dat wanneer men gedurende een bepaalde tijd voor dit normbedrag
meedoet aan de kerkbijdrage, er bij een uitvaart of andere bijzondere gelegenheden geen
stipendium in rekening wordt gebracht. Als u mee wilt doen, verzoeken wij u om uw bijdrage
over te maken op de bank- of gironummers zoals die vermeld staan op de voorpagina van dit
maandelijks gratis huis-aan-huis bezorgde parochieblad. Let u er goed op dat u het
rekeningnummer kiest van de parochie waaraan u wenst bij te dragen! Meestal geschiedt de
betaling middels een machtiging tot periodieke overschrijving aan uw eigen bankinstelling,
waarbij omwille van de kosten onze voorkeur uitgaat naar betalingen per kwartaal, halfjaar of
jaar. Voor elke bijdrage in welke grootte ook, zeg ik u nogmaals hartelijk dank!
We hebben dit jaar gekozen voor een iets andere aanpak. In het verleden ontving u bij dit
parochieblad een uitvoerige brief en bankopdrachten. Daar zijn we van af gestapt. We hopen
middels dit artikel alle parochianen te bereiken en sparen zo de nodige kosten van de brieven.
Wel zijn we voornemens de ouders van dopelingen, communicanten en vormelingen, alsmede de
bruidsparen die in onze parochies wonen aan te schrijven en hun aan te moedigen deel te
nemen aan de kerkbijdrage. We hopen dat de positieve ervaringen en contacten met de kerk die vaak gelden als een hernieuwde kennismaking, over en weer! – aanleiding zijn zich ook op
deze wijze te engageren voor de parochie. Helpt u pastoor, kerkbesturen en de vele vrijwilligers
om het licht te laten stralen en schitteren, naar binnen en naar buiten! Hopende op uw positieve
reactie, verblijf ik met hartelijke groet, namens de kerkbesturen, E. Smeets, pastoor.

Inderdaad: een zalig Kerstmis!
Een oprecht woord van dank is zeer wel op z’n plaats aan allen die op
welke wijze dan ook zich hebben ingezet om met Kerstmis zowel de Heer
in het Kind in de stal alsook de velen die Kerstmis zijn komen vieren, te
verwelkomen. Het waren – dacht ik – goede en hartverwarmende
vieringen, waarbij eenieder zijn beste beentje heeft voorgezet. Bedankt
daarvoor! En ook heel hartelijk dank aan allen die rond de kerstdagen en
de jaarwisseling een kaartje hebben bezorgd op de pastorie. Ook voor u
allen heel veel zegen gewenst in 2006! E. Smeets, pastoor.

Kirkeklatsch
▪ De winkeliers in Waubach hadden mooie lantaarns aan de deur staan met kaarsen. Ineens
stonden er bij café Simons tegenover de kerk zelfs noveenkaarsen in! Of dat helpt? Het is ook
zeer de vraag: zou Hub nou een keer in de kerk zijn geweest of is de koster ze hem gaan
brengen? ▪ Het waren indrukwekkende kerstvieringen van alle mogelijke verenigingen, maar de
‘Sjweiermam mit friete’ van Zij-Aktief Landgraaf bracht de meeste stimmung. ▪ Het Herenkoor
Waubach-Groenstraat bestond in 2004 120 jaar! Daarom gaan ze begin 2006 met aanhang uit
eten… De Gregoriusvereniging was opgelucht dat er geen nieuwe onderscheidingen bedacht
hoefden te worden voor jubilerende leden van het eerste uur! Proficiat en dank, heren!

Voortgang kerk Lauradorp
Zoals bekend is besloten dat de kerk ‘s winters gesloten blijft en van Pasen tot
Allerheiligen open zal zijn. Zo omzeilen we de hoge kosten van renovatie van de
verwarmingsinstallatie en worden maandelijks de exorbitante stookkosten van
plusminus 850 euro (per maand!) bespaard. Mogelijk lukt het zo de begroting
sluitend te krijgen. Inmiddels hebben koren, lectoren en misdienaars hun plek
‘zo lang’ gevonden in de andere kerken: ‘Don Bosco’ en de ‘Young Singers’
zullen op zaterdagavond in Abdissenbosch act de presence geven, de misdienaars dienen ’s
zondags in Waubac h. Ook de lectoren zijn ingeroosterd in de andere kerken van het cluster.
Temidden van alle somberheid rond de kerksluiting is dit positief: we blijken inderdaad méér
cluster te zijn dan we misschien gedacht hadden! Voor de rest blijft alles bij het oude: de
stipendia van misintenties die normaliter voor Lauradorp waren bedoeld, blijven bestemd voor
Lauradorp. Bij overlijdens zal het koor van Lauradorp de uitvaart verzorgen in de kerk die de
familie prefereert. Ook de collectes daarvan worden afgedragen aan de parochie Lauradorp.
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DE 7 SACRAMENTEN

H. Doopsel
U bent welkom op onderstaande data.
Aanmelding via de pastorie (5312378).
In principe worden er telkens twee
kinderen in dezelfde viering gedoopt.
Dopelingen uit Rimburg volgens eigen afspraak.
Doopzondag
5 maart
2 april
16 april
7 mei
14 mei
2 juli

Kerk
Waubach
Abdissenbosch
Lauradorp
Waubach
Lauradorp
Abdissenbosch

Bijeenkomst
1 maart
1 maart
5 april
3 mei
3 mei
28 juni

Eerste heilige communie ’06
‘Nooit alleen!’
Presentatieviering
Zaterdag 11 februari 18.00 uur in
Abdissenbosch (De Wegwijzer), zaterdag 18
februari 18.00 uur in Abdissenbosch (De
Speurneus), zondag 12 februari om 10.00 uur in
Rimburg (Bei de Ling Lauradorp & Rimburg) en
om 11.30 uur in Waubach (An d’r Put).
Boeteviering
Donderdag 18 mei 16.00 uur te Abdissenbosch
en maandag 22 mei 16.00 uur te Waubach.
Communie-vieringen
Zondag 21 mei 10.30 uur Lauradorp – Speurneus
Hemelvaartsdag 25 mei 09.00 uur Abdissenbosch
– Wegwijzer en 11.00 uur Rimburg – Bei de Ling
Zondag 11 juni 10.30 uur Waubach – An d’r Put
Oudercatechese-avonden… om ook ouders de
kans te geven het werkboek van de kinderen
mee te volgen en meer te horen over kerk en
geloof: op 30 maart (Goede Week & Pasen) en
11 mei (kerkgebouw en eucharistie).

H. Vormsel
Hulpbisschop mgr. E. De Jong zal twee
maal naar ons toekomen voor het
toedienen van dit sacrament: op
vrijdag 12 mei in Abdissenbosch en op
woensdag 14 juni in Lauradorp, 19.00 uur.

Overledenen
12-12: Cor Oerlemans,
Gravenweg, 82 jaar
17-12: Enny Wassen-Boymans,
vroeger Kerkstraat, 82 jaar
20-12: Lies Abrahams-Jeurissen,
Heereveldje, 78 jaar
23-12: Joke Oosterbos-van Dongen, Gank, 77 jr
26-12: Wiel Hoenselaar, Gravenweg, 66 jr
26-12: Jans Wemmers-Meijer, Salesianenstr, 83 j
08-01: Paul Möllenbeck, Broekhuizenstr, 84 jr
God, Gij wilt het geluk van allen die U
toebehoren. Laat onze dierbaren het geluk delen
van uw uitverkorenen; maak hen vrij van alles
wat de opgang naar U hindert…

HET DOOPSEL
Leg maar eens uit aan je kind dat aan jou vraagt:
‘Waarom heb je me laten dopen?’ Ouders vinden
het moeilijk om deze vraag zomaar even te
beantwoorden. Dat is ook begrijpelijk, want het
gaat over dingen die diep in ons verborgen
liggen. Tegelijk gaat het over alledaagse dingen.
Als ouders een kind krijgen is er een
overheersend gevoel van dankbaarheid. De
geboorte van een kind lijkt zo gewoon. Overal op
de wereld worden dagelijks kinderen geboren.
Maar tegelijk is het een wonder. Een Godswonder
mogen we wel zeggen. Het begint allemaal zo
klein. Onzichtbaar. Verborgen in de schoot van de
liefde en toch zit alles er al in wat ooit komen zal.
De kleur van de ogen, het ooit kunnen zien,
horen en spreken en spelen, al die vele talenten.
Natuurlijk komt er dan een golf van dankbaarheid
over jonge ouders heen als dit wonder uit de
verborgenheid tevoorschijn komt.
Maar er is ook een gevoel van zorg, want alles is
zo breekbaar aan deze kleine mens. "Zal het
allemaal wel goed gaan ?" vragen ze zich af. Met
deze intense gevoelens gaan ouders met hun
kindje naar de kerk om tegen God te zeggen, dat
ze dankbaar zijn. Maar ze vragen ook om zijn
zegen. De ouders weten ook wel, dat zijzelf en
niet God hun kind te eten zal geven en zal
opvoeden. Maar leven en leren leven is meer dan
dat. Leven is gelukkig leren worden, is leren
zorgen voor elkaar, is leren pijn verdragen en te
verzachten, angsten overwinnen. Dat haal je
allemaal niet uit een boekje. Dat is vaak vallen en
met moeite weer opstaan. Wie kan geloven, wie
vertrouwen durft te hebben, zal sterkere benen
hebben om op te staan en behulpzame handen
om anderen te helpen opstaan.
Dit opstaan en dit vertrouwen is verbonden met
de Naam en het leven van Jezus Christus.
Daarom wordt er in zijn Naam met water
gedoopt. Water als bron van leven. Voluit leven
door God geschonken. Water is ook het symbool
van de dood: welke vernietigende kracht van het
water kan uitgaan, zien we in natuurrampen en
bij schipbreuken. Je kunt erin ten onder gaan.
Dopen is ook door het water heengaan om op te
staan tegen alles wat het leven vernietigt.
Dan wordt er ook licht aangestoken dat zijn
Naam draagt. Het licht wordt genomen van de
Paaskaars.
Het
symbool
van
opstanding.
Levenslicht dat de dopeling meekrijgt om niet te
verdwalen in het donker van de hebzucht, licht
om een weg te kunnen vinden naar de naaste
medemens en naar een leefbare toekomst. Zo
leer je als mens een licht te verspreiden in deze
wereld.
Grote woorden en gebaren bij zo 'n klein kindje.
Dat wel. Maar de verwachtingen van de ouders
zijn dan ook groot. En terecht. Want niet de
angst mag overheersen. Zij willen zich in het
volste vertrouwen wijden aan de toekomst van dit
nieuwe mensje, dat zoveel beloftes in zich heeft
en zoveel liefde nodig heeft om uit te groeien tot
een prachtig kind van God. Als oudere kinderen
of volwassenen gedoopt worden is aard en
betekenis weer anders.
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Jaarlijkse voettocht naar Wittem
Zaterdag 7 januari 2006 vond voor de 22e keer de jaarlijkse voettocht naar St.
Gerardus in Wittem plaats. Onder perfecte weersomstandigheden werd om 5.30
uur door een grote groep deelnemers vertrokken vanaf de St.-Josephkerk te
Waubach. Nabij Trintelen kwam de zon op: schitterend om te zien, onder een
kraakheldere hemel, boven het weelderige heuvelland. Dank aan de organisatie
voor hun goede inzet voor deze mooie tocht. Een bijzonder woord van dank en
waardering voor onze hulpbisschop mgr. E. de Jong, die niet alleen voorging in de
H.Mis, maar die in alle vroegte al in Waubach was gearriveerd om de voetocht ook
zelf vanaf het begin mee te lopen! Klasse! De organisatie laat als volgt vermelden:
‘Wij als organisatie vinden dat deze voettocht ook dit jaar weer geslaagd is. Een
punt van discussie blijft natuurlijk het tempo van de tocht. Voor de een gaat het te
snel, voor de ander kan het niet snel genoeg. Wij hebben als organisatie
geprobeerd een middenweg te zoeken. Met ongeveer 450 mensen valt dit echter
niet mee. Ondanks dat menen wij toch te moeten zeggen dat het tempo goed was.
Trok de tocht zich eens uit elkaar, stopten wij steeds een keer extra bij een
kruisbeeld. Ondanks dat de tocht is geslaagd dreigen er toch donkere wolken. Onze enige bron
van inkomsten is de collecte die tijdens de mis in Wittem gehouden wordt. Door verscherpte
regelgeving en gestegen brandstofprijzen lopen de kosten echter uit de hand. Daarom vragen
wij u om een bijdrage zodat de tocht ook de komende jaren kan blijven voortbestaan. Heeft u
een paar euro over voor dit doel dan kunt u deze bijdrage storten op rekeningnummer
136303412 t.n.v. HJ Peusens inzake Voettocht Wittem. De stichting dankt u voor uw bijdrage en
dankt iedereen die op welke wijze dan ook heeft meegeholpen aan het slagen van deze tocht.
Een bijzonder woord van dank aan de auto’s die hebben meegereden, de kruisdrager, de
verkeersregelaars, de geestelijkheid, de dokter, het Landgraafs Mannenkoor en alle anderen’.

Bestaat God echt?!
Een tweeling, nog voor de geboorte, in
moeders buik. Vraagt de eerste:
‘Geloof je in het leven na de geboorte?’
‘Natuurlijk,’ zegt de tweede, ‘er moet
wat zijn. Misschien is ons bestaan hier
slechts een voorbereiding op het leven
na de geboorte.’ ‘Flauwekul - er is geen leven na de
geboorte. Hoe zou dat er anders uitzien?’ ‘Ik weet
het niet precies, maar ik stel me zo voor, dat er
veel licht is... We zullen lopen met onze eigen
voeten en eten met onze eigen mond...’ ‘Lariekoek!
Zelf lopen en zelf eten! Voor lopen is er hier toch
geen plaats en voor het eten hebben we toch de
navelstreng? Er is geen leven na de geboorte.’
‘Maar die navelstreng is wel heel kort... Dat kan
toch niet alles zijn? Ik ben ervan overtuigd, dat er
na de geboorte iets heel nieuws begint, iets wat wij
gewoon nog niet kennen...’ ‘Maar - er is nog
niemand teruggekeerd na de geboorte. Het leven
eindigt hier - hoe donker en smal het hier ook is.’
‘Nou, ik weet misschien niet helemaal hoe het leven
na de geboorte eruit zal zien, maar in elk geval
zullen we er onze moeder ontmoeten en zal ze voor
ons zorgen.’ ‘Moeder? Jij gelooft in moeder? En
waar is volgens jou die moeder dan?!’ ‘Overal om
ons heen natuurlijk! Zonder haar zouden wij er niet
zijn!’ ‘Ik geloof er niks van - ik heb nog nooit een
moeder gezien, dus bestaat ze niet.’ ‘Okee,
misschien is ze niet te zien, maar... Af en toe, als
wij heel stil zijn kan ik haar horen zingen en voel ik
haar hand over onze wereld strelen. Weet je,
volgens mij begint het leven toch pas na de
geboorte!’ Sloveense bisschop, mgr. Uran, aug. ‘05
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Tarieven vanaf 1-1-2006
Omschrijving
H. Mis Weekdag
H. Mis Weekend
Jubileumdienst niet tijdens reguliere weekenddienst
Huwelijk (indien geen kerkbijdrage wordt betaald)
Uitvaart (indien geen kerkbijdrage wordt betaald)
Crematorium zonder een voorafgaande kerkdienst
Begeleiding crematorium / andere begraafplaats
Minimum kerkbijdrage op jaarbasis
Kerkhoftarieven
Enkelgraf 20 jaar
Kosten ruimen *
Verlenging 10 jaar
Dubbelgraf 20 jaar
Kosten ruimen *
Verlenging 10 jaar
Urnengraf 20 jaar
Kosten ruimen *
Verlengen 10 jaar

2005
380,00
90,00
190,00
760,00
180,00
380,00
380,00
50,00
190,00

2006
500,00
100,00
250,00
1.000,00
200,00
500,00
500,00
55,00
250,00

Advies
Bisdom
7,00
21,00
210,00
315,00
315,00
200,00
50,00
96,00

Tarief
2005
7,00
19,00
210,00
315,00
315,00
315,00
35,00
64,00

Tarief
2006
7,00
21,00
210,00
315,00
315,00
315,00
50,00
72,00

De tarieven zijn door de kerkbesturen overgenomen
van de voorstellen vanuit het dekenaat Heerlen.
Voor het cluster zijn bovendien onderstaande nieuwe
kerkhoftarieven vastgesteld (geldt dus niet voor de
gemeentelijke begraafplaats te Lauradorp!)
* Aangaande de kosten van het ruimen: indien
deze in het verleden niet betaald zijn, dan
worden ze nu berekend bij verlenging.

Liturgische diensten in ons parochie-cluster
Weekdagen (beh. dinsdag): aanbidding om 18.00 uur, rozenkrans om 18.30 uur in de kerk waar de avondmis
wordt gevierd. Biechtgelegenheid wekelijks zaterdag 16.00 uur in Waubach of volgens afspraak met de pastoor.
Vrijdag
Waubach
Zaterdag

13 jan.

H. HILARIUS, BISSCHOP EN KERKLERAAR
19:00 uur als jrdst. vr. Wiel Cremers; vr. overl. fam. Cremers-Höppener (st); vr. fam. Jos
Crijns-Roex (st);
14 jan.
Z. PETRUS DONDERS, PRIESTER

A’bosch

18:00 uur Volkszang vr. Piet Jaspers; vr. Anna Stijfs-Caenen (st);

Zondag

15 jan.

Waubach
Rimburg

Waubach

Waubach
Maandag
Waubach

TWEEDE ZONDAG DOOR HET JAAR-H. ARNOLD JANSSEN, PRIESTER
08:30 uur Gregoriaans vr. Sjef Reumkens, tevens vr. een bijz. intentie; vr. Jack Heinen;
10:00 uur Gregoriaans vr. Mien Kaufholz-Hanssen; vr. Joseph Zitzen (st); vr. Tinie PauliWindmuller (st); als jrdst. vr. ouders Dortants-Hinskens; als jrdst. vr. Christiaan
Beckers en Josephina Hanssen en kinderen; vr. Wil en Lou Peters;
11:30 uur Koor ’72 (bgv hun afscheid) overl. oud. Johan en Lien Snijders-Ehlert en Agnes
Snijders-Dohmen; Pierre Spaetgens; oud. Peter en Anna Smeets-Eppels; jrdst.
Fer Scheeren, tevens verj. en vr. Huub v.d. Borgh; oud. Pelzer-Linssen en
kleindochter Mary-Ann; oud. Linssen-Wetzels; Nicolaas en Victorine SwelsenHorstermans (st); Sjef en Tinie Haan-Lutgens en wederz. oud. (st); jrdst. oud.
Hanzen-Peters (st); jrdst. Annie Franken-Renneberg; echtp. ReumkensDortants; Jup Willems en Frans Lutgens; Martin en Maria Dortants-Jungen en
schoonzoon Zef (st); Ger Wijshijer; leden & overl. leden Vrouwengilde Landgraaf
15:30 uur H. Doopsel Chander Sjauw En Wa-Maastrichterlaan, Rachel en Jordy van
Werven-Kantstraat en Kelsey Vroomen-Gank
16 jan.

Dinsdag

19:00 uur vr. Hein Jacobs; vr. Paula Urlings en overl. familie; vr. Mia Leemans-van Alst,
tevens vr. Tiny Leemans-Boymans en wederz. ouders;
17 jan.
H. ANTONIUS, ABT – Heereveld 09.30 uur H.Mis

Woensdag

18 jan.

Waubach

19:00 uur vr. Juup Erkens vw. verjaardag; vr. echtpaar Laumen-Schmitz (st); ter ere van
Pater Pio om genezing van een ernstig zieke;
Donderdag 19 jan.
A’bosch
Vrijdag
Waubach

19:00 uur vr. Anna van Kraay-Dekker (st); t.e.v. O.L. Vrouw van Lourdes & H. Bernadette
20 jan.
19:00 uur vr. ouders Erens-Jacobs (st); vr. Roos Logister-Eggen; vr. de bewoners en
overleden bewoners van de flat Kerkstraat;

5

Zaterdag
A’bosch

Zondag
Waubach

21 jan.

H. AGNES, MAAGD EN MARTELARES
18:00 uur Volkszang vr. ouders Classen-Willems; vr. Arnold Dörenberg, Gertrud Cremers
en Herman en Pierre Dörenberg (st); als jrdst. vr. ouders Quint-Lambermont,
tevens vr. overl. familie (st); als jrdst. vr. Ria Hodenius-Quint (st); vr. Frits
Scholtz; vr. Johan Schulteis vw. oude vrienden; vr. Ria Zagar vw. verjaardag;
22 jan.
DERDE ZONDAG DOOR HET JAAR

Waubach

08:30 uur Gregoriaans vr. ouders Boymans-Haenbeukers en zoon Harry (st);
10:00 uur Gregoriaans vr. Johann Heuschen en Helena Heuschen-Belillas (st); vr. Joep
Kaczmarek vw. verjaardag (st); vr. Marjo Montis-Baartmans vw. trouwdag;
11:30 uur Par. Dameskoor als zeswekendienst vr. Jo Ritterbeks; als 1ste jrdst. vr. Hein
Dautzenberg, tevens vr. ouders Dautzenberg-Mevissen; vr. Mia Rosenboom-van
Dijk vw. trouwdag, tevens vr. overleden zoons; als jrdst. vr. Danny van Gestel;
vr. ouders Plum-Heinen en dochter Mia (st); als jrdst. vr. fam. Vic WinteraekenWelters (st); als jrdst vr. Leo Hermans; vr. Sjir Moonen; als jrdst. vr. Troutje
Lutgens-Boymans, tevens vr. Nöl Lutgens (st);
14:30 uur H. Doopsel Tristan Ploum, Troereberg

Maandag

23 jan.

Waubach

19:00 uur Lou Kremer vw. flat Terwaerderveldje, tevens vr. bewoners en overl. bewoners;
Paula Urlings en overl. fam.; Mia Leemans-van Alst, tevens vr. Tiny LeemansBoymans en wederz. oud.; Martin en Maria Dortants-Jungen en schoonzoon Zef;
24 jan.
H. FRANCISCUS VAN SALES, BISSCHOP EN KERKLERAAR

Rimburg
Waubach

Dinsdag
Heereveld
Woensdag
Waubach
Waubach

09:30 uur H. Mis
25 jan.
BEKERING VAN DE HEILIGE APOSTEL PAULUS
08:00 uur Morgengebed waarna uitstelling van het H. Sacrament en aanbidding
19:00 uur vr. Jo Rinkens en overl. familieleden; vr. vrede in onze gezinnen;

Donderdag 26 jan.
A’bosch
Vrijdag

HH. TIMOTEÜS EN TITUS, BISSCHOPPEN
19:00 uur Ton Strolenberg vw. buurt; t.e.v. O.L. Vrouw van Lourdes en de H. Bernadette;
27 jan.

Waubach

19:00 uur Truus Haan-Hendrix vw. verj.; Sjef en Tinie Haan-Lutgens en wederz. oud. (st);

Zaterdag

28 jan.

Rimburg
A’bosch

Zondag
Waubach
Rimburg
Waubach

Maandag
Waubach
Dinsdag
Heereveld
Woensdag

H. THOMAS VAN AQUINO, PRIESTER EN KERKLERAAR
10:00 uur H. Mis bgv familiedag Fanfare Victoria
18:00 uur Volkszang zeswekendienst Cor Oerlemans; Johan Schulteis; Finy RuttenDrossaert (st); jrdst. Jan Berendsen en Tineke Berendsen-de Gussem (st); jrdst.
ouders Schiffers-Herings (st); jrdst. André Quaedvlieg, tevens vr. dochter Els
(st); vr. ouders Speck-Herbergs; vr. Trautje en Nelly Speck; vr. Ger Wijshijer;
jrdst. vr. Litty Höppener-Poulssen, tevens vr. overleden broers;
29 jan.
VIERDE ZONDAG DOOR HET JAAR
08:30 uur Gregoriaans vr. hen die offerden; vr. vrede in de wereld;
10:00 uur Volkszang vr. een overledene (V); Nicolaas en Sophia Kallen-Schellartz (st);
11:30 uur Volkszang zeswekendienst Jans Wemmers-Meijer, tevens vw. verj. en vr. Jan
Wemmers; 1ste jrdst. Annie Kleinjans-Van Dee, tevens vr. Wiel Kleinjans; Martin
Rinkens en overl. fam.; oud. Knebel-Frehen; jrdst. oud. Hanssen-Haan; Jo Staal
vw. verj.; oud. Linssen-Wetzels vw. verj.; Juup en Fien Offermans-Meijs (st);
jrdst. Sjef Gerards, tevens vr. Bertha Gerards-Goffin (st); jrdst. Jozef Senden
(st); jrdst. Ton Pustjens (st); oud. Jo en Annette Knoben-Habets; jrdst. ouders
Loo-Schnackers, tevens vr. schoonzoon Bert;
30 jan.
19:00 uur vr. Paula Urlings en overl. familie; vr. Mia Leemans-van Alst, tevens vr. Tiny
Leemans-Boymans en wederz. ouders; als jrdst. vr. Leo Habets;
31 jan.
H. JOHANNES (DON) BOSCO, PRIESTER
09:30 uur H. Mis
1 febr.

Waubach

19:00 uur vr. Lou Kremer vw. de flat Terwaerderveldje, tevens vr. de bewoners en
overleden bewoners; vr. de overledenen van de fam. Stegers en fam. Rijks; vr.
ouders Zef en Fiene Notermans-Heinen; vr. Juup Erkens;
Donderdag 2 febr.
OPDRACHT VAN DE HEER IN DE TEMPEL-MARIA LICHTMIS
A’bosch

19:00 uur Gregoriaans t.e.v. O.L. Vrouw van Lourdes en de H. Bernadette; Anny en
Frans Milchers-Reumkens (st); jrdst. ouders Erens-Jacobs (st); ouders Hub en
Christientje Engelen-Logister, tevens vr. zoon Sjef (st); vr. Trautje Speck;
waarna Blasiuszegen
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Vrijdag
Waubach

Zaterdag
A’bosch
Zondag
Waubach
Rimburg
Waubach

Maandag
Waubach

Dinsdag
Heereveld
Woensdag

3 febr.

H. BLASIUS, BISSCHOP EN MARTELAAR
19:00 uur Roos Logister-Eggen vw. buurt; overl. v.d. fam. Senden en fam. Reinartz; vr.
Martin en Maria Dortants-Jungen en schoonzoon Zef (st); vr. ouders DeféscheRinkens en dochter Bertine (st); tot eerherstel; waarna Blasiuszegen
4 febr.
Kerkdeurcollecte Memisa!
18:00 uur Gemengd Koor Don Bosco (bgv patroonsfeest) vr. Frits Scholtz; vr. Hein
Jacobs; vr. de leden en overleden leden van het Gemengd Koor Don Bosco;
5 febr.
VIJFDE ZONDAG DOOR HET JAAR-Kerkdeurcollecte Memisa!
08:30 uur Gregoriaans vr. ouders Reumkens-Dortants (st);
10:00 uur Gregoriaans als jrdst. vr. ouders Frans en Fien Verreck-Borghans (st); vr. fam.
Peusens-Lortye (st); vr. Anna Theresia Mulders (st);
11:30 uur Tuba-en orgelspel zeswekend. Enny Wassen-Boymans; zeswekend. Lies
Abrahams-Jeurissen; 1ste jrdst. Annie Knoben-Neelis; Bertha Wilbrink-Ringens;
Sjaak Smeets; Ida Habets-Mink; Gretha Muys; Bertha Franken-Storms verj.;
jrdst. echtpaar Laumen-Schmitz (st); Frans Vaessen (st); jrdst. Bebbie van MilKrol, tevens verj.; jrdst. Hein Hübecker; Sjef en Treeske Reumkens-Starmans
en wederz. fam. (st); Ed VanderBroeck vw. verj. (st); jrdst. Roy Latour (st);
jrdst. oud. Latour-Lentz (st); oud. Simons-Dreessen (st); jrdst. oud. Sjef en
Johanna Bindels-Heuvelman, tevens dochter Finie (st); jrdst. oud. TrienekensBoots (st); jrdst. Sjir Vaessen (st); jrdst. Jacobus Johannes Haarbosch, tevens
Gertie Haarbosch-Magielse; jrdst. Piet en Theresia van Pinxteren-de Bekker;
6 febr.
HH. PAULUS MIKI EN GEZELLEN, MARTELAREN
19:00 uur vr. Paula Urlings en overl. familie; vr. Leny Scheeren-Janssen en dochters Jes
en Rini; vr. Mia Leemans-van Alst, tevens vr. Tiny Leemans-Boymans en
wederz. ouders; vr. ouders Coen en Anni Boijmans-Speetjens (st); als jrdst. vr.
Joseph Vaessen (st); vr. fam. VanderBroeck-Schobben (st);
7 febr.
09:30 uur H. Mis
8 febr.

Waubach

19:00 uur vr. echtpaar Willem Haanraeths-Rischmeijer (st);
Donderdag 9 febr.
A’bosch
Vrijdag
Waubach
Zaterdag
A’bosch

Zondag
Waubach
Rimburg

Waubach

19:00 uur t.e.v. O.L. Vrouw van Lourdes en H. Bernadette; echtp. Geuskens-Roumen (st);
10 febr.
H. SCHOLASTICA, MAAGD
19:00 uur vr. ouders Hub en Gretha Mulders-Op het Broek (st);
11-febr. ONZE LIEVE VROUW VAN LOURDES-WERELDZIEKENDAG
18:00 uur Volkszang (Presentatie Communicanten De Wegwijzer) Piet Jaspers; t.e.v. H.
Bernadette vr. past. Emile Ribbergh (st); jrdst. Theo en Trautje Seerden-Haan
(st); Johan Schulteis; echtp. Jacques en Maria Elisabeth Verstappen-Vreuls (st);
12-febr. ZESDE ZONDAG DOOR HET JAAR
08:30 uur Gregoriaans vr. roepingen; vr. meer rechtvaardigheid in de wereld;
10:00 uur Gregoriaans (Presentatie Communicanten Bei de Ling Lauradorp en Rimburg)
jrdst. Balt Bastiaens; overl. oud. Heuvelman-Hermsen; mevr. Pöschkens-Kauhl
(st); ouders Czerw-Dohmen en dochter Juliana Ubben-Czerw (st);
11:30 uur Par. Dameskoor (Presentatie Communicanten An d’r Put) Marianne MertensTalacko; Ton Strolenberg; Sjef en Tinie Haan-Lutgens en wederz. ouders (st); .
Jo Oosterbos-van Dongen vw. buurt; Sjeng en Annie Lutgens-Odekerken; jrdst.
Hein Römkens (st); jrdst. echtpaar Wijnand en Annie Haan-Dautzenberg (st);
Harry Bisschops en Hubertina Herpers (st); jrdst. ouders Bisschops-Willems
(st); jrdst. ouders Albert en Maria Hanssen-Cremers (st); jrdst. ouders FrankenQuaedflieg, tevens vr. dochter Mia (st); jrdst. Truus Elsen-Houben, tevens vr.
Herman Elsen; Trees Kuster;

Intenties Lourdes
Jaarlijks trekt de Limburgse Bedevaart verschillende malen per jaar naar Lourdes.
Brochures voor 2006 zijn verkrijgbaar op de pastorie. Velen geven of nemen de
nodige intenties mee. De gelden die daarmee verzameld worden, worden verdeeld
over missielanden en over de parochies waar de priesters werken die meegaan als
begeleider. Zoals elk jaar is pastoor Smeets betrokken bij deze bedevaart. Daarom
zullen we van de gelden die de organisatie aan de parochie heeft overgemaakt
telkens op donderdag de H.Mis opdragen ‘t.e.v. O.L. Vrouw van Lourdes en de H.
Bernadette voor alle intenties die aan de grot zijn neergelegd’.
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Te huur: pastorie Abdissenbosch
In afwachting van een (her-)bestemming van de vooralsnog leegstaande
pastorie van Abdissenbosch (Bernadettelaan 1), kunnen kandidaat huurders
zich melden bij het kerkbestuur.

Bedankt, Koor ’72!
Op 15 januari luistert Koor ’72 voor de laatste maal de H.Mis op om 11.30
uur in Waubach. We zeggen dirigent en leden heel hartelijk dank voor alles
wat zij vanaf 1972 voor de gemeenschap van Ubach over Worms hebben
betekend, en vooral ook voor de prettige samenwerking met de parochies en
priesters. Veel zegen en geluk!

Opdracht van de Heer – Maria Lichtmis 2 februari
Donderdag 2 februari om 19.00 uur te Abdissenbosch: H.Mis – Gregoriaans, met
kaarsenzegening, gevolgd door gelegenheid Blasiuszegen te ontvangen.

Diakonale zorg
Diaken Jonker brengt op afspraak maandelijks de H. Communie thuis bij de zieken.
Pastoor Smeets probeert wekelijks de ziekenhuizen te bezoeken. Soms loopt de
berichtgeving via het ziekenhuis niet altijd vlekkeloos. Geeft u daarom zelf door als u of
anderen in het ziekenhuis moeten verblijven en een bezoek op prijs stelt.

Parochie-agenda
19 januari Vergadering Processiecomité Rimburg; 28 januari Familiedag Fanfare Rimburg (10.00 uur H.Mis);17 februari
Dropping Misdienaars; 1 maart Aswoensdag (17.30 uur H. Mis Rimburg; 19.00 uur Waubach); 4 maart Inzegening nieuw
Schutterslokaal Waubach; 11 t/m 19 maart St Jozefnoveen Waubach; 19 maart 18.30 lichtprocessie st. Jozefkapel; 30
maart Oudercatechese-avond; 1 april Vrijwilligersavond Abdissenbosch; 9 april Palmzondag 10.00 uur Gezinsmis
Rimburg); 10-12 april Paaseierenactie Misdienaars; 12 april geen avondmis vw. Chrismamis te Roermond; 13 april Witte
Donderdag, 14 april Goede Vrijdag, 15 april Paaswake te Lauradorp, 16 & 17 april Pasen; 4 mei Dodenherdenking St.
Jozefkapel Rimburg (19.15 uur met stille tocht vanaf d’r Eck); 7 mei Jaarlijkse H. Mis bij de St. Jozefkapel Rimburg; 11
mei Oudercatechese-avond; 12 mei H. Vormsel te Abdissenbosch; 21 mei E.H. Communie Lauradorp; 25 mei E.H.
Communie Abdissenbosch en Rimburg; 25 mei Koningsschieten schutterij; 28 mei (onder voorbehoud)
Sacramentsprocessie Rimburg (géén H.Mis 11.30 uur Waubach!); 4 juni Pinksteren; 11 juni E.H. Communie Waubach;
14 juni H. Vormsel Waubach & Lauradorp te Lauradorp; 18 juni Sacramentsprocessie Waubach; 25 juni Waubachs
Dorpsfeest; 2-7 juli Gezamenlijk jeugdkamp parochies Ubach over Worms; 15 augustus Maria Tenhemelopneming
(19.00 uur H.Mis aan Waerderkapel); 7 september Oudercatechese-avond; 5-7 oktober Bernadette-triduum
Abdissenbosch; 7 oktober Oudercatechese-avond; 29 oktober ‘Allerzielenlof’; 5 november Paardenzegening Waubach;
10 & 11 november Sint-Maarten; 26 november Christus Koning, 7 december Oudercatechese-avond.

Memisa-deur-collecte 4 & 5 februari
Tachtig jaar Memisa voor een betere gezondheidszorg in arme landen. Er is veel verbeterd, dat
zeker. Waar Memisa vroeger zelf de projecten beheerde, doen nu plaatselijke organisaties dit.
Dat is een belangrijke winst. Toch zijn we er nog lang niet. De gezondheidszorg in
ontwikkelingslanden is vaak nog niet goed genoeg en is voor veel arme mensen nog
ontoegankelijk. Hierdoor sterven jaarlijks nog 10,8 miljoen kinderen. In een aantal landen in Afrika neemt
de kindersterfte zelfs weer toe. En ieder jaar sterven 230.000 vrouwen bij een bevalling. Alle reden om
haar 80-jarig bestaan in het teken te stellen van moeder- en kindzorg. Deurcollecte op 4 en 5 februari.

31 januari Don Bosco
Jan Bosco, later Don Bosco genoemd, wordt geboren op 16 augustus 1815 in de buurt van Turijn, in een
eenvoudig landbouwersgezin. Op 5 juni 1841 wordt hij tot priester gewijd. In Turijn bezoekt hij
gevangenissen. Hij ziet er vele jongeren. Deze ervaringen sterken zijn overtuiging om een eigen
opvoedingswerk te beginnen. In een volksbuurt van de stad start hij zijn 'ORAtorio', een speel- en
ontmoetingsruimte, tehuis, school en parochie op de maat van de jongeren. In 1859 sticht hij de
congregatie van de Hl. Frans van Sales ofwel de Salesianen van Don Bosco. Don Bosco is een populair
schrijver, een bouwer, een vertrouweling van paus Pius IX, een missionair man én vooral een man met een
hart voor jongeren. Hij sterft te Turijn op 31 januari 1888. Enkele markante uitspraken van hem: 'Voor mij
volstaat het dat je jong bent. Ik kies voor jou.' 'Ik schrijf het klad. Jij brengt er kleur in.' 'Het is niet
voldoende tegen de jongeren te zeggen dat je ze graag ziet. Ze moeten het ook voelen.' 'Geef mij de
mens, de rest mag je houden.' 'Zonder vertrouwen geen opvoeding.' Een beetje wrang is het wel – met
een op dit moment dichte Salesianen-kerk en een totaal af- en uitgeleefd ORA-gebouw, maar toch… we
vieren zijn feestdag op 31 januari. Het Gemengd Koor Don Bosco luistert op zaterdag 4 februari het
patroonsfeest op om 18.00 uur in de kerk van Abdissenbosch.

Het volgend parochieblad verschijnt op 10 februari en wel voor de periode tot 10
maart. Misintenties kunt u inleveren tot uiterlijk
DONDERDAG 2 februari, liefst middels een briefje in de brievenbus van de
pastorie (Kerkberg 7) of achter in de kerk Rimburg.
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