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Parochiecluster 
Ubach over Worms 

 

  
Secretariaat parochies: 

di. t/m vr. 10.00-12.00 uur 
Kerkberg 7  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  531.04.49 
Abdissenbosch: 

M. Rutten  546.48.77 
Rimburg: 

F. Weijers   532.39.96 
Lauradorp: 

A. Erps  531.45.38 
 

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  531.23.78 
Kerkhofbeheer 

H. Jozef – Waubach 
     Via parochiekantoor 
H. Bernadette - Abdissenbosch 
     Via parochiekantoor 
H. Drievuldigheid - Rimburg 
     C. Schurer  531.41.40 
Gemeentelijk  kerkhof - Lauradorp 
     R. Dörenberg  56.95.222 
 
 

www.rk-ubachoverworms.nl 
 

Adverteren in dit blad? 
Oplage: 6.000 huis aan huis 

 
 
 

 
 

 
Havikweg 3 Landgraaf 

   531.22.73 
 

info@hamerslandgraaf.nl 
www.hamerslandgraaf.nl  
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H. Bernadette 
       Abdissenbosch 
H. Joseph 
       Waubach-Groenstraat 
H. Drievuldigheid 
       Rimburg 
H. Theresia & Don Bosco 
       Lauradorp 

 
Jaargang 2019  nr. 11 

15 nov. t/m 13 dec. 
 
 Advent, Jezus Gods zoon 
zal komen. 
Een tijd van bezinning en 
inkeer. 
Vol verwachting uitzien 
naar de Heer. 
Die al onze schuld heeft 
weggenomen. 
 
Advent, licht zien in de 
duisternis. 
De blijde komst van onze 
Heiland. 
Redder der wereld, Gods 
afgezant. 
Advent, toeleven naar 
Kerstmis. 
 
Advent, tijd van geloven 
en hopen. 
Gods beloften zullen 
worden vervuld. 
Aan een wereld, verloren 
in schuld. 
De hemelpoort gaat voor 
ons open. 
 
Advent, wachten op het 
grote wonder. 
Dat straks op deze aarde 
gebeuren zal. 
Tot heil en vrede, voor 
het heelal. 
Oh, Vredevorst, dank u 
voor dit wonder. 
 
 

Je moet het maar weten 
De achtergronden van de Advent 

In het weekeinde van zaterdag 30 november en 
zondag 1 december begint de Advent. Dat is de 
voorbereidingstijd op Kerstmis. Deze duurt vier 
weken. Maar dat is niet altijd zo geweest. Enkele 
weetjes over de Advent op een rij: 

Naam Advent 
De naam Advent komt van het Latijnse werkwoord 
advenire, dat ‘naderen’ betekent. Ook het woord 
adventus is hiervan afgeleid. Dat betekent ‘komst’. 
Het werd aanvankelijk gebruikt voor de 
troonsbestijging van een Romeinse keizer of de 
allereerste keer dat de keizer of een andere vorst 
een tempel betrad.  Gelovige mensen kijken in de 
Advent uit naar de komst van Christus, de 
vredevorst. 
 
 
Paars 
Van oudsher is de Advent niet alleen een tijd om 
vooruit te kijken naar het Kerstfeest, maar ook een 
periode van boete. Daarom is de liturgische kleur 
van de liturgische gewaden in deze periode paars, 
net als in de 40-dagentijd voor Pasen. Halverwege 
de advent schijnt het licht van Kerstmis al een 
beetje door en mag de kleur roze zijn, net als met 
halfvasten. 
 
Adventskrans 
Het meest zichtbare teken van de Advent is de 
adventskrans, waarop elke week een kaarsje extra 
wordt aangestoken. De krans is eigenlijk een 
kroon, als teken van eer, overwinning en kroning. 
In het Romeinse rijk kregen overwinnaars al een 
kroon op hun hoofd. De adventskrans verwijs al 
een beetje naar de koninklijke intocht van Jezus in 
Jeruzalem op Palmzondag. De adventskrans is 
een eerbetoon aan Christus. De krans staat 
symbool voor de aardbol: de wereld die uitziet naar 

Vier zondagen 
Waarschijnlijk hebben gelovigen al vanaf het begin van het christendom een 
voorbereidingstijd op Kerstmis in acht genomen. Vanaf de vijfde eeuw is in de 
Oosterse Kerk duidelijk sprake van een periode van enkele weken. Toen was nog 
sprake van acht weken: van 11 november tot 6 januari. Via Spanje en Frankrijk 
komt de traditie in de zesde eeuw naar Rome en de rest van Europa. De duur van 
de advent verschilde per land en per eeuw. Er was sprake van vier, vijf en soms 
zelfs zes adventszondagen. Tegenwoordig begint de advent op de vierde zondag 
vóór 25 december. Dat betekent dat het begin van de advent per jaar verschilt. 
Paars 
Van oudsher is de Advent niet alleen een tijd om vooruit te kijken naar het 
Kerstfeest, maar ook een periode van boete. Daarom is de liturgische kleur van 
de liturgische gewaden in deze periode paars, net als in de 40-dagentijd voor 
Pasen. Halverwege de advent schijnt het licht van Kerstmis al een beetje door en 
mag de kleur roze zijn, net als met halfvasten. 
Adventskrans 
De krans is eigenlijk een kroon, als teken van eer, overwinning en kroning. In het 
Romeinse rijk kregen overwinnaars al een kroon op hun hoofd. De adventskrans 
verwijst al een beetje naar de koninklijke intocht van Jezus in Jeruzalem op 
Palmzondag. De adventskrans is een eerbetoon aan Christus. De krans staat 
symbool voor de aardbol: de wereld die uitziet naar de verlosser. 
 
Bron: Een jaar vol feesten van Bart Lauvrijs, Uitgeverij Standaard, 2004 
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Klikgebit, kunstgebit op implantaten
Een nieuw kunstgebit en de daarbij horende nazorg

Aanpassen van uw kunstgebit
Vergoeding rechtstreeks door zorgverzekeraar

BEHANDELING AAN HUIS

BEL VOOR EEN GRATIS ADVIES GESPREK
Kerkberg 2a  •  6374 ES Landgraaf

Tel. 045-533 33 55  •  www.pro-tand.eu

Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus
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De SkyLounge  |  Sportlaan 7  |  6374 CM Landgraaf       
T +31 (0)45 - 76 304 88  |  M +31 (0)6 1530 9804

www.parkterwaerden.nl/deskylounge  |      deskylounge 

Hovenstraat 137 - 6374 HC Landgraaf - Tel. 045-5311448
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Broeder Jan Wessels overleden 
 
Na een liefdevolle verzorging in Hospice Holos te Oldenzaal, is broeder 
Jan Wessels op 15 oktober 2019 overleden. Broeder Jan was vele 
jaren actief binnen de parochiegemeenschap van Lauradorp. 
 
Broeder Jan Wessels werd herdacht tijdens een eucharistieviering in 
de Plechelmusbasiliek te Oldenzaal op donderdag 24 oktober, waarna 
de crematie in stilte plaatsvond. Veel sterkte toegewenst voor zijn 
dierbaren! 
 
Onderstaande foto toont broeder Jan met zijn medebroeders: de paters 
Riemslag, Decae en Van Dorst (pastoor) in 1993, toen de Salesianen 
afscheid namen van Lauradorp. (foto: Wim Smeets). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Uitnodiging kerstbrunch  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parochie - agenda 
24-11 Christus Koning 
01-12 Eerste adventszondag 
20-12 Biechtv. Vriendenkring R’burg  
20-12 Biechtv. Jongerengroep R’burg  
21-12 Zegening Kerstkindjes in de Mis 
22-12 Zegening Kerstkindjes in de Mis 
 

Kerstmis 2019 
  Kerstavond 
    17.00 uur Kerstspel Abdissenbosch 
    17.00 uur   Rimburg ZV Eendracht 
    18.30 uur Heereveld GK Don Bosco 
    19.00 uur Waubach  

                 Volkszang, kerstliederen &     
                 Ensemble Fanfare Elisabeth 

    22.00 uur Waubach LMK St.-Joseph 
 

  1e Kerstdag   10.30 uur Waubach   
                                Volkszang 
  2e Kerstdag 
    10.00 uur Rimburg Fanf. Victoria 
    11.30 uur Abdissenbosch Koor Gioia 
 

Oud- & Nieuwjaar 
Dinsdag 31-12 H. Mis A’bosch 18 uur 

met fanfare Abdissenbosch 
Woensdag 1-1 als op zondag 

12.30 Nieuwjaarsontmoeting in  
 gebouw Jong Nederland 

 
04-01 Jaarlijkse voettocht Wittem 5.30 uur 
04-01 Geen avondmis Abdissenbosch! 
05-01 Driekoningen 
 
Misrooster vanaf 8 september 2019: 
 
Zondag 10,00 u. Rimburg / 11.30 u. Waubach 
Maandag 19.00 u. Waubach 
Dinsdag 10.30 u. Heereveld 
Woensdag 19.00 u. Waubach 
Vrijdag 09.00 uur Waubach 
Zaterdag 18.00 u. Abdissenbosch 

 
 

 
 

KRO-TV Missen 2019  
Nb Mis om 10.00 uur te Waubach! 

Op deze zondagen géén H. Mis in Rimburg 
 

 22 december - Canto Rinato olv Ton 
Kropivsek 

 

 
 
 
 

 

Op zondag 22 december2019 houdt “HuiskamerProject Residentie 
‘ met medewerking van Welsun, een Kerstmis-Brunch, in De 
Residentie Abdissenbosch. Alle ouderen boven 60 jaar uit de 
buurten Parkheide, Namiddagse Driessen en Abdissenbosch zijn 
van harte uitgenodigd. Iedereen uit de genoemde buurten krijgt 
een inschrijvingsformulier in de brievenbus. Er zijn geen kosten 
verbonden voor de leden van “HuiskamerProject Residentie’. Voor 
niet leden zijn de kosten € 5.- pp. De brunch begint om 11.00 
uur. Ingevulde formulieren kunnen worden afgegeven bij: Anny 
van Oosteroom Driessenstraat 44 Abdissenbosch en Hub Blezer 
Gank 20 Parkheide. ( niet leden € 5 bij inlevering) 
Voor eventuele verdere informatie tel. 5323153 en 0621630873. 
Voor gezelligheid en een overheerlijke brunch 22 december 
11.00 uur in De Residentie bij Jos en Claudia. 
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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

Adverteren in 
Ubach over Worms 

bij 6.000 adressen tegen 
aantrekkelijke tarieven?

Dat kan ... in ‘t Kirkebledje

Eerste 6 advertenties per uitgave 
voor 1/8 pagina € 34,50, voor 1/4 pagina 

€ 53,50 en voor 1/2 pagina € 88,50.

Daarna per uitgave voor 1/8 pagina 
€ 31,00, voor 1/4 pagina € 50,00 en 

voor 1/2 pagina € 85,00.
 

Voor meer informatie mail naar: 
marika69@home.nl
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Onder het motto “Herfstgasten” organiseert Robert Dörenberg een reeks 
interessante lezingen over natuur, cultuur en wetenschap. Er komen telkens 
diverse gastsprekers die vertellen over hun specifieke vakgebied.

M.F.C An d’r Put / Pastoor Scheepersstraat 3 Landgraaf (Waubach) 
19.30 uur Inloop/kassa open / 20.00 uur Start lezing / 22.00 uur afsluiting. 
Entreeprijs: € 5,00 (Incl. koffie/thee bij binnenkomst en een lekkernij). 
Pinnen niet mogelijk.

Wel graag aanmelden vóór 27 november via e-mail: robertsgasten@gmail.com

Mede mogelijk gemaakt door : Bakkerij Aroma, Hamers Grafische Communicatie, 
Sempre Sempre italiaanse culinaire cadeauwinkel, Dörenberg Horse products & 
Construction, Bloemisterij Habets & M.F.C. An d’r Put Waubach.
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Koninklijke Onderscheiding voor dhr. Pierre Michiels 

 
 

 22 dec. TV-Mis  met Canto Rinato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zoals bekend zullen de landelijke 
TV-Missen voor Limburg vanuit 
Waubach verzorgd worden. Dat 
betekent dat dit jaar op 22 
december op zondag slechts één 
Mis is en wel om 10.00 uur te 
Waubach. Op 22 december wordt 
de H. Mis muzikaal opgeluisterd 
door Canto Rinato o.l.v. Ton 
Kropivsek. Pastoor Notermans en 
het kerkbestuur hopen van harte 
dat, zoals elke week, juist ook op 
deze zondag velen present zullen 
zijn om, samen met de vele 
tienduizenden thuis, de 
zondagsliturgie te kunnen vieren. 
Wees welkom! 
 

 

Burgemeester Vlecken reikte zondag 27 oktober 
een Koninklijke Onderscheiding uit aan Pierre 
Michiels (84 jaar) bij gelegenheid van het 95-
jarig bestaan van het Landgraafs Mannenkoor 
St. Joseph (LMK). Hij is benoemd tot Lid in de 
Orde van Oranje-Nassau. 
  
Michiels is al 60 jaar actief voor het LMK. Hij is 
voor het koor van grote betekenis door zich op 
een buitengewone wijze en belangeloos in te 
zetten voor uiteenlopende activiteiten.  
Daarnaast was hij voorzitter van de 
muziekcommissie. Ook zorgt hij voor de 
koorpromotie. Tot slot was hij voorzitter van de 
carnavalsvereniging de Joepemannen, gelieerd 
aan het LMK. Van harte gefeliciteerd! 
 
Tekst: website LMK                   Foto: Jean Franssen 

 
 

Kinderen voor kerstspel gevraagd! 
Zoals voorafgaande jaren is er ook dit jaar weer een mooi kerstspel voor 

de allerkleinsten op 24 december om 17 uur in de kerk te 
Abdissenbosch. Kinderen die mee willen spelen kunnen zich graag 

melden bij saskiaabel@ziggo.nl. 
 

Groen voor adventskransen gevraagd! 
Het is inmiddels een mooie traditie dat vrijwilligers van ons parochie- 

cluster adventskransen maken. Hiervoor is men nog op zoek naar 
dennengroen. Indien u een paar takjes uit uw tuin kunt missen, vragen 

wij u vriendelijk om contact op te nemen met het parochiekantoor. 
 
 

Academie Rolduc over Leonardo da Vinci 
Dit jaar is het 500 jaar geleden dat de beroemde Italiaanse kunstenaar en wetenschapper Leonardo da Vinci 
overleed. Hij was schilder en beeldhouwer. Maar ook architect, uitvinder, ingenieur, filosoof, natuurkundige, 
scheikundige, anatomist, schrijver, en componist. Een veelzijdig man, die het gezicht van de renaissance werd. 
Zijn gedachtegoed staat model voor wat het ‘begin van de Moderne’ wordt genoemd. De Middeleeuwen waren 
definitief voorbij en de mens ging anders naar zijn omgeving kijken. Over het denken van Leonardo da Vinci, 
zijn uitvindingen en zijn invloed op onze hedendaagse maatschappij gaat de lezing van Academie Rolduc op 
vrijdag 29 november. De lezing wordt gehouden door Dr. Detlef Rohling. Deelname kost vijf euro per avond, ter 
plekke te voldoen. De lezing begint om 19.00 uur. Aanmelden via academie.rolduc@gmail.com.     
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TV-Mis 
 
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: 
 

  

       Dank aan vrijwilligers          Allerzielen 2019 
         Kerkhoven                                ophalen gedachteniskruisjes 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Overleden 
14-10: Hermie Bogman, Heggewikke (53 jr.) 
15-10: Johanna Simons-Douven, Rinckberg (91 jr.) 
Heer, onze God, Gij stelt aan ons leven grenzen, die 
wijzelf niet kunnen overschrijden. In de verrijzenis 
van uw Zoon toont Gij dat uw liefde over deze 
grenzen heen reikt. 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! 
 

Ontmoetingen ‘Nao de Mes’ 
Wij willen elkaar de kans gunnen regelmatig op zondag 
na de Mis bij elkaar te komen om elkaar te ontmoeten 
en met elkaar bij een kop koffie te spreken over wat 
ons bezig houdt. Op zondag 8 december bent u na 
afloop van de mis in Waubach welkom bij Jong 
Nederland!  
 

Gedoopt 
 

Sinds de vorige uitgave van het parochieblaadje zijn 
er geen kinderen binnen ons cluster gedoopt.  
Wij bidden daarom voor alle dopelingen van de  
afgelopen periode. Dat Christus hen mag steunen 
tijdens het bewandelen van de route des levens! 
 
 
 

 
 

Doopzondagen 2019/2020 
Zondag 17 november 2019 
Zondag 15 december 2019 

12 januari 2020 
2 februari 2020 
1 maart 2020 

Voorbereidingsavonden: 
 

maandag 6 januari 2020, 20.00 uur 
 
       

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 t/m vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur. 

De periode rondom Allerzielen en 
Allerheiligen wordt door veel mensen 
aangegrepen om het graf van een dierbare 
overledene speciale aandacht te geven.  
Ook het kerkhof in Rimburg werd door een 
enthousiaste groep vrijwilligers nog eens 
flink onder handen genomen. Het 
kerkbestuur dankt alle leden van deze 
groep voor de verrichte werkzaamheden. 
Het resultaat mag er zijn. Het kerkhof ligt 
er weer keurig bij! Uiteraard ook een woord 
van dank aan de onderhoudsploeg van de 
twee overige kerkhoven! 
Uiteraard blijft alle hulp van harte welkom! 
Indien u een steentje wilt bijdragen aan het 
onderhoud van onze kerkhoven, kunt u zich 
melden bij het parochiekantoor: 045-
5312378. 

 
Op Allerzielen hebben we gedachteniskruisjes van 
2018 uitgereikt aan vele families die het kruisje zijn 
komen ophalen. Wie niet in de gelegenheid was kan 
het tot uiterlijk 20 dec. komen ophalen op de 
pastorie (dinsdag tot en met vrijdag van 10 tot 12 
uur). 
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De overledenen van wie we sinds 
Allerzielen 2018 afscheid namen 
 
Parochies H. Joseph –  
Waubach-Groenstraat en HH. Theresia 
& Don Bosco – Lauradorp 
 
José Lemaire-Offermans  87 jaar 
Lenie Voraschen-Erkens    87 jaar 
Manfred Martens  81 jaar 
Gertrud Simons-Pelz  82 jaar 
Wies van Neer-van der Meulen 77 jaar 
Thea Bruchhaus-Schobben 88 jaar 
Jo Haan    88 jaar 
Greetje Rosenboom-Milchers 91 jaar 
Wil Nillesen   75 jaar 
Mia Mevissen-Pelzer  83 jaar 
Lies Reulings-Rouschen  91 jaar 
Joke van Cuijk-van Slingerland 84 jaar 
Miep Logister-Urlings  96 jaar 
Tiny Vaessen-Haan  83 jaar 
Jo de Lang   83 jaar 
Irma Reumkens-Huijnen  92 jaar 
Tonny Moonen-Lipperts  86 jaar 
Hermie Bogman   53 jaar 
 

 
 
Parochie H. Drievuldigheid – Rimburg 
 
Lucie Schurer   65 jaar 
Annie Rutten-Kaczmarek  82 jaar 
Thea Möllenbeck-Gillissen 89 jaar 
Sjaak Delnoij   85 jaar 
Ad Kremer   71 jaar 
Johanna Simons-Douven  91 jaar 
 

 
 
Parochie H. Bernadette – 
Abdissenbosch 
 
  Leo Moulen   75 jaar 
  
 

Heer, geef hun  
de eeuwige rust. 
 

En het eeuwige licht  
verlichte hen. 
 

Dat zij in Christus  
rusten in vrede… 

 
 

We zeggen Uitvaartzorg Van Bree 
wederom hartelijk dank  
voor de Allerzielenprentjes 2019!  
 
 
 
 

Heer, herinner U de namen 
van hen, die gestorven zijn, 

en vergeet niet, dat zij kwamen 
langs de straten van de pijn, 

langs de wegen van het lijden, 
door het woud der eenzaamheid, 

naar het dag en nacht verbeide 
Vaderhuis, hun toebereid. 

 
Heer, herinner U hun luist’rend 

wakker liggen in de nacht 
en hun roepen in het duister, 

de armzaal'gheid van hun kracht, 
en wil zeer aandachtig lezen 
in de rimpels van hun huid 

de verscheurdheid van hun wezen, 
en wis hunne zonden uit. 

 
Waarheen zal de mens zich keren, 

die, staand voor uw aangezicht, 
uwe liefde moet ontberen 
bij het eindelijk gericht? 

Heer, zo Gij niet wordt bewogen 
door het breken van zijn stem, 
door de droefheid in zijn ogen, 
is bij niemand heil voor hem. 

 
 

Liedboek voor de Kerken 1973 
 

illustratie: Sabine Müller 2019 
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Nieuws van het Bisdom Roermond 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuwe functie voor hulpbisschop Everard 
de Jong binnen bisdom Roermond 

Zondag 22 december op NPO 2 
Geloofsgesprek met bisschop Smeets 
 
Op zondag 22 december wordt de landelijke  
TV-Mis weer uitgezonden vanuit de Sint-Josephkerk 
in Landgraaf. Voorafgaand daaraan is – zoals elke 
week – het interviewprogramma Geloofsgesprek te 
zien. Presentator Leo Fijen gaat deze keer in 
gesprek met bisschop Harrie Smeets. 
 
In het gesprek kijkt Mgr. Smeets terug op zijn 
eerste jaar als bisschop, maar op deze vierde 
zondag van de Advent gaat het uiteraard ook over 
de betekenis van Kerstmis en over de enorme 
verzameling engelen die de bisschop elk jaar met 
Kerstmis uitstalt. Het Geloofsgesprek is elke 
zondagmorgen om 9.45 uur te zien op NPO2. 
Aansluitend wordt vanaf 10.00 uur live de 
eucharistieviering uitgezonden. 

Mgr. Harrie Smeets één jaar bisschop 
 
Op zondag 8 december is het precies één jaar 
geleden dat Mgr. Harrie Smeets in de kathedraal in 
Roermond tot bisschop werd gewijd. Dit gebeurde in 
een plechtige viering, waarbij honderden gasten en 
gelovigen aanwezig waren. De bisschop heeft zich 
sindsdien ingespannen om het bisdom goed te leren 
kennen. 
 
Zo heeft hij in de loop van het jaar alle dertien 
dekenaten in Limburg bezocht. Overal was hij drie 
dagen te gast. Op zondag 8 december – de eerste 
verjaardag van zijn bisschopswijding – sluit hij deze 
rondgang af in het dekenaat Schinnen. Door de 
werkbezoeken heeft de bisschop een heel breed en 
gevarieerd beeld van het kerkelijk leven in de 
parochies gekregen. “Natuurlijk zijn er zorgen, maar 
ik heb toch vooral gezien dat er in de parochies heel 
veel leven zit,” zo zegt Mgr. Smeets terugkijkend. 
“De kerk is veel groter dan de mensen die op 
zondag naar de mis gaan. Dat is me dit jaar wel 
duidelijk geworden. Ik heb heel veel kleine 
wondertjes gezien.” Komend jaar wil de bisschop 
opnieuw naar de dekenaten toegaan om in elk 
dekenaat met jongeren in contact te komen. 
 
Voor wie nog even terug wil kijken naar de 
bisschopswijding van vorig jaar: alle berichten, 
foto’s en de tv-uitzending zijn te vinden op 
www.bisdom-roermond.nl/bisschopswijding. 

Nieuwe functie voor hulpbisschop Everard de Jong 
binnen bisdom Roermond 

Mgr. Dr. Everard de Jong krijgt een nieuwe functie binnen 
het bisdom Roermond. De hulpbisschop gaat de 
mogelijkheden onderzoeken om in Maastricht een 
Centrum voor Geloof en Wetenschap op te zetten. 
Daarnaast gaat hij – op zijn eigen verzoek – aan de slag 
in het basispastoraat. Hij wordt voor de helft van zijn tijd 
pastoor van het parochiecluster Maastricht-Oost. Dat zijn 
de parochies van Heer, De Heeg, Heugem, Scharn en 
Amby. 

Om zijn nieuwe opdracht goed te kunnen uitvoeren, verhuist Mgr. De Jong van Roermond naar Maastricht. 
Hij gaat in de pastorie van Heer wonen. Van daaruit zal hij in kaart brengen welke mogelijkheden er zijn om 
in de universiteitsstad Maastricht een Centrum voor Geloof en Wetenschap van de grond te tillen. De 
hulpbisschop denkt aan een locatie waar lezingen, debatten en bijvoorbeeld filmvoorstellingen kunnen 
worden gehouden over thema’s op het snijvlak van geloof en wetenschap. “Wetenschap wil vooral alles op 
natuurlijke wijze verklaren. Dat is uitstekend. Maar gelovigen staan ook open voor niet-materiële 
antwoorden op existentiële vragen”, aldus Mgr. De Jong. “Voor mij als bisschop en wetenschapsfilosoof is 
het een mooie uitdaging om de brug tussen die twee werelden proberen te slaan en de dialoog op gang te 
brengen.” De hulpbisschop heeft tegelijkertijd al langer aan bisschop Harrie Smeets aangegeven graag in 
het basispastoraat te willen werken. In verband met de plannen voor het Centrum voor Geloof en 
Wetenschap is de keuze op een parochiecluster van de universiteitsstad Maastricht gevallen. Naast de 
nieuwe taken in Maastricht blijft Mgr. De Jong voor de helft van zijn tijd actief als hulpbisschop van het 
bisdom Roermond. Hij blijft lid van de bisdomstaf en vicaris-generaal voor pastorale zaken en onderwijs.  
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      Loop niet weg voor jezelf   
 
 

In het parochieblad besteden wij regelmatig aandacht 
aan de liturgie van de zondag. Op zondag 3 november 
(31e zondag door het jaar) stond het thema “Loop niet 
weg voor jezelf” centraal.  
 
Wanneer je een belangrijke functie op je neemt, wordt 
er een verklaring omtrent het gedrag gevraagd. Niet dat 
dit de garantie is van betrouwbaarheid, maar de 
overheid vaart er wel bij. Want zo’n verklaring kost 
geld. Ook al heb je een verklaring omtrent gedrag, de 
krantenjongens zijn er als de kippen bij om oude 
verhalen uit het verleden op te dissen en daarmee 
mensen te beschadigen en zelfs uit te schakelen. Zo zit 
de politiek in elkaar. Hard en meedogenloos. Het woord 
vergeving kennen zij niet. Wel het spel om zo lang 
mogelijk in het zadel te zitten en de ander er af te 
gooien.  
 
Ook in parochies zijn er van die mensen die van alles en 
nog wat vertellen over anderen wat waar is of niet waar, 
waarmee personen vaak getekend zijn voor hun leven. 
In de lezingen van deze zondag komt de nietigheid naar 
voren van de mens. Zonder de liefde van God heeft hij 
geen leven. In Gods ogen verdient iedere mens, wie het 
ook is, een nieuwe kans. Prachtig wordt dat ook 
verwoord bij Zacheus. Iemand werd binnen zijn eigen 
gemeenschap genegeerd, omdat hij heulde met de 
vijand door als tolambtenaar te werken.  
Daarmee bracht hij geld binnen voor de vijand.  
 
 
 
 
 

 
Bovendien was hij oneerlijk, omdat hij meer telde aan 
tolgeld dan geoorloofd was. De redding vond Zacheus 
door het geloof in Jezus. Hij wilde anders gaan leven en 
zocht naar een ontmoeting met Jezus.  
 
Letterlijk zocht hij het hogerop door in de boom te 
klimmen, hopend dat hij van Jezus een glimp mocht 
opvangen. Maar het werd meer: Het mondde uit in een 
tafelgesprek met Jezus waardoor zijn leven gezuiverd 
werd en verzoening het nieuwe woord van leven werd.  
 
Dit verhaal leert ons dat je nooit voor jezelf weg moet 
lopen om groot te lijken. En bovendien dat er momenten 
zijn waar je zelf niet uitkomt om de brokken, die je 
veroorzaakt hebt, op te ruimen.  
 
Een gesprek waarin iemand zich open stelt voor het 
aanschijn van God geeft diezelfde ervaring van 
bevrijding, die ook Zacheus beleefde. Een last wordt van 
je af genomen. Je mag weer helemaal opnieuw 
beginnen door zijn barmhartigheid. Mogen ook wij van 
Zacheus leren dat er altijd een weg terug is naar degene 
die ons geschapen heeft. 
 
 
1e Lezing: Wijsh. 11,23-12,2  
2e lezing: 2 Tess. 1,11-2,2  
Evangelie: Lc.19,1-10  
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 

Nieuwe pastoor voor 
parochiecluster Stramproy 
De weleerwaarde heer Amalraj Arockiam (48) wordt 
de nieuwe pastoor van de parochies H. Willibrordus 
in Stramproy, H. Hart van Jezus in Altweerterheide, 
H. Cornelius in Swartbroek en H. Barbara in 
Tungelroy. Bisschop Harrie Smeets heeft hem met 
ingang van 1 december in deze functie benoemd.  
Hiermee is de vacature die ontstond door de 
benoeming van onze pastoor in Ubach over Worms 
ingevuld. Een welgemeend proficiat aan pastoor 
Arockiam en tevens aan de geloofs-
gemeenschap van Stramproy! 
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SPECULAAS 
TULBAND 

TULBAND VAN DE MAAND 
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Liturgische diensten Ubach over Worms 
 

 
Vrijdag 15 nov ALBERTUS DE GROTE, BISSCHOP EN KERKLERAAR 

Waubach 09.00 uur Sjef en Tinie Haan-Lutgens, en wed. oud. (st); oud. Martin en Maria 
Dortants-Jungen, dochter Mia en schoonzoon Zef (st); 

Zaterdag 16 nov H. MARGARITA VAN SCHOTLAND 
Abdissenbosch 18.00 uur Volkszang 
Zondag  17 nov DRIE-EN-DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR 

Rimburg 10.00 uur Gregoriaans Ad Kremer; Pierre Simons; Herbert en Hanneliese 
Wermelskirchen-Albertz en zoon Erich;  

Waubach 11.30 uur 

Fanfare St. Elisabeth Voor de levende en overleden leden van Fanfare St. 
Elisabeth; uit dankbaarheid b.g.v. het 50-jarig huwelijksjubileum van Fieke 
en Henk Verhaeg; uit dankbaarheid b.g.v. het 65-jarig huwelijksjubileum 
van Harie en To Jacobs-Snijders; en verder voor: Mia Michorius-Plum; 
Muisje Michorius-Mous en moeder Stephanie; jrdst. oud. Iep en Els 
Janssen-Herberigs en dochter Netty (st); jrdst. Hans Weelen (st); jrdst. 
Hein Spiertz, tevens Mientje Spiertz-Kleijnen (st); oud. Frans en Sophie 
Quaedvlieg-Frösch, tevens  wed. oud. (st); jrdst. oud. George en Maria 
Smeets-van Dijk en kinderen en oud. Schmitz-Derichs en kinderen;  

Waubach 14.00 uur H. Doopsel Jayden Smieja, Heerlen 

Maandag 18 nov KERKWIJDING BASILIEKEN VAN DE HEILIGE APOSTELEN PETRUS EN 
PAULUS 

Waubach 19.00 uur echtp. Jacques en Elisabeth Verstappen-Vreuls (st);  
Dinsdag 19 nov                          Heereveld 10.30 uur H. Mis 
Woensdag 20 nov  
Waubach 19.00 uur  
Vrijdag 22 nov H. CECILIA, MAAGD EN MARTELARES 
Waubach 09.00 uur  
Zaterdag 23 nov H. CLEMENS I, PAUS EN MARTELAAR 
Abdissenbosch 18.00 uur Volkszang overl. oud. Gärtener-Wolters (st); 
Zondag  24 nov HOOGFEEST VAN CHRISTUS, KONING VAN HET HEELAL jaar C 

Rimburg 10.00 uur Zangver. Eendracht jrdst. oud. Jan en Resie Janssen-Logister (st);  John 
Schulteis; leden en overl. leden van Zangver. Eendracht;  

Waubach 11.30 uur 

Volkszang Jan Evertsen (st); jrdst. overl. oud. Jo en Annie Spiertz-
Vaessen (st); oud. en grootoud. Scholle-Scholtes en overl. familie (st);  
jrdst. Anny Hennus (st); Wil Nillesen en wed. fam.; fam. Loo-Schnackers, 
schoonzoon Bert en kleinkinderen Janine en Bert; Wiel Snijders en 
kleindochter Sterre; oud. Plum-Beumers, zoon Thei; oud. Dautzenberg-
Römkens, zoon Lou;  

Maandag 25 nov H. CATHARINA VAN ALEXANDRIË, MAAGD EN MARTELARES 
Waubach 19.00 uur jrdst. oud. Martin en Helena Schormans-Voragen (st);  
Dinsdag 26 nov                             Heereveld 10.30 uur H. Mis 
Woensdag 27 nov H. ODA, MAAGD 
Waubach 19.00 uur oud. Frans en Mien Hol-Quadvlieg verj. (st);  
Vrijdag 29 nov  
Waubach 09.00 uur fam. Peter Dionysius Dortants en fam. Jungen;   
Zaterdag 30 nov H. ANDREAS, APOSTEL 
Abdissenbosch 18.00 uur Volkszang jrdst. Joep Abel (st);  
Zondag  01 dec EERSTE ZONDAG VAN DE ADVENT – jaar A 
Rimburg 10.00 uur Ensemble 72 echtp. Wiel en Jet Kruyen-Hanssen (st);  

Waubach 11.30 uur 
Volkszang zeswekendienst Hermie Bogman; Sjef en Tinie Haan-Lutgens 
en wed. oud. (st); oud. Albert en Mia van Loo-Speck; Irma Reumkens-
Huijnen; oud. Arthur en Annie Goossens-Pelzer; 

Maandag 02 dec Vespers en aanbidding (18.30-19.00 uur) Aansluitend H. Mis 
Waubach 19.00 uur Sjaak Dejalle en dochter Ria Römkens-Dejalle; 
Dinsdag 03 dec H. FRANCISCUS XAVERIUS, PRIESTER   Heereveld 10.30 uur H. Mis 
Woensdag 04 dec H. BARBARA 
Waubach 19.00 uur   
Vrijdag 06 dec H. NICOLAAS, BISSCHOP 

Waubach 09.00 uur oud. Martin en Maria Dortants-Jungen, dochter Mia en schoonzoon Zef (st); 
waarna Uitstelling van H. Sacrament, aanbidding en rozenkrans 
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Het volgend Kirkebledje  verschijnt op 13 dec. en wel voor de periode tot 17 jan. 

Misintenties s.v.p. inleveren tot uiterlijk woensdag 4 dec. liefst middels een briefje  
in de brievenbus van de pastorie (Kerkberg 7) of achter in de kerk van Rimburg. 

Zaterdag 07 dec H. AMBROSIUS, BISSCHOP EN KERKLERAAR 

Abdissenbosch 18.00 uur Volkszang overl. echtp. Schnitzeler-Meens en overl. fam. Dortants-Meens 
(st); Zef en Mia Vaessen-Kusters (st); Wiel Vaessen (st);  

   

Zondag 08 dec TWEEDE ZONDAG VAN DE ADVENT – jaar A 

Rimburg 10.00 uur 
Gregoriaans zeswekendienst Johanna Simons-Douven; Annie Rutten-
Kaczmarek (buurt); jrdst. oud. Wiel en Resie Beckers-Peters, tevens  Nellie 
Peters (st); 

Waubach 11.30 uur 
Volkszang 1ste jrdst. Leo Moulen; Sjaak Dejalle en dochter Ria Römkens-
Dejalle; jrdst. oud. Wiel en Elly Post-Dautzenberg; jrdst. Mia Smeets-
Toussaint; 

Maandag 09 dec ONBEVLEKTE ONTVANGENIS VAN DE HEILIGE MAAGD MARIA 
Waubach 19.00 uur Vespers en aanbidding (18.30-19.00 uur) Aansluitend H. Mis 
Dinsdag 10 dec O.L. VROUW VAN LORETO   Heereveld 10.30 uur H. Mis 
Woensdag 11 dec H. DAMASUS I , PAUS 

Waubach 19.00 uur Jozef Scholle en oud. Scholle-Michorius; jrdst. Lei Bisschops en dochter 
Josje en kleinzoon Michel (st); 

Vrijdag 13 dec H. LUCIA, MAAGD EN MARTELARES 

Waubach 09.00 uur Sjef en Tinie Haan-Lutgens en wed. oud. (st); oud. Jacob en Anna Heinen-
Hanssen (st);  

Zaterdag 14 dec H. JOHANNES VAN HET KRUIS, PRIESTER EN KERKLERAAR 
Abdissenbosch 18.00 uur Volkszang 
Zondag  15 dec DERDE ZONDAG VAN DE ADVENT – jaar A 
Rimburg 10.00 uur Gemengd Koor Don Bosco Ad Kremer verj;   

Waubach 11.30 uur Volkszang oud. Martin en Maria Dortants-Jungen, dochter Mia en 
schoonzoon Zef (st); jrdst. oud. Zef en Billa Mertens-Jacobs (st);  

Waubach 14.00 uur H. Doopsel Lina Reumkens, Groenstergracht 
Waubach 14.45 uur H. Doopsel Eva Peters, Eygelshovenerweg 

 Op onze site rk-ubachoverworms.nl  
of: 

TV-missen 2020 
Ook in 2020 mag ons parochiecluster weer enkele 
TV-missen voor de KRO verzorgen. Op 
onderstaande zondagen begint de H. Mis om 10.00 
uur. 
 
Zondag 05 april 2020 
Zondag 17 mei 2020 
Zondag 28 juni 2020 
Zondag 09 augustus 2020 
Zondag 13 december 2020 
In het eerste kwartaal van 2020 zal waarschijnlijk 
nog een TV-Mis aan dit rijtje worden toegevoegd. 
Wij houden u op de hoogte. 

 
Het kerkbestuur wenst u een sfeervolle 
adventstijd toe. Laten wij ons samen 
voorbereiden op de komst, de geboorte 
van Jezus, het licht van onze wereld. 

Het Landgraafs Mannenkoor St. Joseph 
zingt voor u op zaterdag 30 november van 

15.45 uur tot 16.45 uur.  
Kerstwereld Rolduc (Abdijkerk) 

Dirigent: Jules Luesink  Piano: Leon Dijkstra 
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