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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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Kerstmis 2019 

Veel liederen bezingen het kerstverhaal in een winters 
tafereel. In het lied op deze pagina is – verderop – 
zelfs sprake van sneeuw en ijs.  
 
Het bekende kerstlied is nog niet zo heel oud, hoewel 
wat beschreven wordt ééuwenoud is. De Catalaanse 
melodie maakt het lied opgewekt en brengt ons in een 
blijde stemming. Vanzelfsprekend is de koppeling 
tussen het kersfeest en de winter niet.  
 
In de eerste eeuwen van het christendom werden 
alleen Pasen en Pinksteren, meegenomen uit de 
synagoge, gevierd. Norm voor die feestdagen was de 
gedachtenis van Gods werk in de opstanding van Jezus 
Christus en in de uitstorting van de Heilige Geest.  
 
Pas later worden de viering van de geboorte van Jezus 
Christus en die van Zijn epifanie (verschijning) 
geaccentueerd. De datum van de viering van het 
zonnefeest, 25 december, werd later door de 
Christenen overgenomen voor de viering van het 
bestaande feest ‘Sol Invictus’. Maar hiermee 
benadrukte men niet langer de onverwinnelijkheid van 
het licht, maar van het Onvergankelijke Licht, van 
Christus, het Licht der wereld.  
 
De geboorte van Christus, Gods ingrijpen in óns leven, 
opent de hemel en brengt heil en vrede met zich mee. 
Het is een antwoord van God op ons menselijk hopen. 
Moge de viering van het Kerstfeest ons en onze wereld 
vrede en onvergankelijk(-e)  
licht(-puntjes) schenken. 
 
Pastoor Notermans en de overige leden van het 
kerkbestuur wensen u een Zalig Kerstfeest 
en een Gezegend Nieuwjaar! 
 

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

 
Jaargang 2019  nr. 12 

13 dec. t/m 17 jan. 
 
 Midden in de Winternacht 
 
Midden in de Winternacht, 
ging de hemel open. 
Die ons heil der wereld 
bracht, antwoord op ons 
hopen. 
 
Elke vogel zingt zijn lied, 
herders waarom zingt gij 
niet. 
 
Laat de citers slaan, blaast 
de fluiten aan. 
Laat de bel, laat de trom, 
laat de beltrom horen: 
Christus is geboren! 
 
Vrede was er overal, wilde 
dieren kwamen.  
Bij de schapen in de stal.  
En zij speelden samen. 
 
Elke vogel zingt zijn lied, 
herders waarom zingt gij 
niet. 
 
Laat de citers slaan, blaast 
de fluiten aan. 
Laat de bel, laat de trom, 
laat de beltrom horen: 
Christus is geboren! 
 
Ondanks winter sneeuw en 
ijs bloeien de bomen. 
Want het aardse paradijs is 
vannacht gekomen. 
 
Elke vogel zingt zijn lied, 
herders waarom zingt gij 
niet. 
 
Laat de citers slaan, blaast 
de fluiten aan. 
Laat de bel, laat de trom, 
laat de beltrom horen: 
 
Christus is geboren! 
 
 

Havikweg 3   |   6374 AZ Landgraaf

045 531 22 73   |   www.hamerslandgraaf.nl
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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

VERGOEDING 
RECHTSTREEKS 
DOOR 
ZORGVERZEKERAAR
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Garantiefonds
Mondzorg

Organisatie van
Nederlandse
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Daniël van der Zwaag
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Charles Frehenstraat 6 • 6374 EM Landgraaf
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tandprotheticus
Daniël van der Zwaag

tandarts
Susann Ritter

BEL VOOR EEN GRATIS ADVIES GESPREK
Charles Frehenstraat 6 • 6374 EM Landgraaf
Tel. 045-533 33 55 (werkdagen tussen 9 en 12 uur)
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Locatie Park ter Waerden
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36e Voetbedevaart naar Wittem: 4-1-2020 
Op zaterdag 4 januari 2020 zal de 36ste Voetbedevaart van 
Landgraaf naar Wittem plaatsvinden. 
De tocht start om 05:30 uur ‘s morgens bij de St. Joseph kerk in 
Waubach, om circa 06:15 uur zijn we bij het kruis Vaechshof te 
Nieuwenhagen, circa 06:45 uur bij kruis Dr Calshof te Schaesberg, 
circa 07:15 uur kruising van de Heerlerbaan ter hoogte van de rotonde 
bij de “watertoren”, circa 07:45 bij de kapel te Benzenrade. De tocht 
gaat verder via Ubachsberg, Eyserheide en Eys naar Wittem. Hier 
zullen wij om ongeveer 09:30 uur arriveren. 
 
Wij spreken de wens uit dat alle deelnemers als afsluiting van 
deze bedevaart ook de H Mis bijwonen. De H. Mis  begint circa 
09:30 uur en wordt opgedragen door de hulpbisschop Mgr.  
E. de Jong tezamen met de geestelijken welke de bedevaart 
begeleiden.  
 
De Oratorium-vereniging Sittard-Geleen luistert deze H. Mis muzikaal 
op. Na de H. Mis kan iedereen die daar belangstelling voor heeft in een 
eetzaal van het klooster terecht voor overheerlijke soep en broodjes, 
alsook een Gerardus bier. Hier is tevens de mogelijkheid om een 
buskaartje te kopen à € 4,00 per persoon. De vertrektijd van de 
bussen is circa 12.00 uur naar Landgraaf. 
 
De voettocht is een bedevaartstocht en geen hardloopwedstrijd. Wij 
verzoeken u dan ook om hier rekening mee te houden en zich strikt 
aan de aanwijzingen van de verkeersregelaars te houden. Iedereen die 
meeloopt dient achter het kruis te blijven lopen. Er lopen ook veel 
ouderen mee en het is de bedoeling dat ook zij op een prettige manier 
in Wittem aankomen. Onderweg zal er ook weer bij de diverse weg-
kruisen gebeden worden.  
De collecte tijdens deze viering is bestemd voor kosten welke 
de organisatie moet maken voor deze tocht. Om de tocht 
mogelijk te maken zijn wij geheel afhankelijk van de collecte-
opbrengst.  
Wij wensen u alvast mooie Kerstdagen en een Zalig Nieuwjaar.  
Tot ziens op 4 januari 2020 Stichting Voettocht Wittem 

 

Stichting Patiëns en haar 
doelstelling  

 

 
De Stichting heeft als doel de mantelzorgers van terminale patiënten te ondersteunen of tijdelijk te vervangen om 
zodoende het mogelijk te maken, dat de zieke thuis kan worden verzorgd en uiteindelijk ook thuis in zijn eigen 
vertrouwde omgeving kan sterven. In deze periode is hulp van mens tot mens van onschatbare waarde.  
 
De Stichting wil dit doel bereiken door het inzetten van vrijwilligers. Deze vrijwilligers staan 
mensen bij in hun laatste levensfase. Zij zijn aanwezig, luisteren, praten samen over 
alledaagse dingen maar ook over sterven en dood als dat gewenst is. Als de vrijwilliger 
aanwezig is, kan de partner of het familielid even rust nemen of bijvoorbeeld met een gerust 
hart een boodschap doen. De vrijwilliger kan ook licht verzorgende taken overnemen. 
Aanvragen kan via huisarts, thuiszorg of via aanvraag@stichtingpatiens.nl.  
Hebt u interesse om als vrijwilliger bij onze stichting te komen werken meldt u dan aan!  
Voor meer informatie kunt u ons bereiken via info@stichtingpatiens.nl of zie www.stichtingpatiens.nl 

Parochie - agenda 
20-12 Biechtv. Vriendenkring R’burg  
20-12 Biechtv. Jongerengroep R’burg  
21-12 Zegening Kerstkindjes in de Mis 
21-12 Stille dag Rolduc start: 09.30 uur 
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  

                 Samenzang, kerstliederen &     
                 Ensemble Fanfare Elisabeth 

    22.00 uur Waubach LMK St.-Joseph 
 

  1e Kerstdag   10.30 uur Waubach   
                                Samenzang 
  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 
05-01 Driekoningen 
 
Overzicht reguliere H. Missen: 
 
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 zondag géén H. Mis in Rimburg 
 

 22 december - Canto Rinato  
 

Tip: neem voor het vastleggen van uw 
trouwdatum tijdig contact op met het 
parochiekantoor. De voorbereiding vindt 
eind februari / begin maart 2020 plaats.   
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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

TOTALE 
OPRUIMING

SchoenmodeStinski
Kerkstraat 14

6374 HK Landgraaf
Winkelcentrum Waubach

www.schoenmodestinski.nl
Tel. 045-5316461

Dames-, heren- en kinderschoenen

Op de 
gehele collectie

20%
KORTING

Op al 
onze 

bekende 
merken

Vrijdag 
koopavond
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De tekst hiernaast graag passend maken als 
1/2 pagina 
tussen de advertenties 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

Herhaalde oproep! 
 
Enige tijd geleden vroegen wij uw hulp bij de 
verspreiding van het parochieblad in de wijk Lauradorp. 
Het kerkbestuur is nog steeds op zoek naar een 
vrijwilliger die het parochieblad bij de diverse 
bezorgers kan afgeven. Het gaat dus niet om huis-
aan-huis bezorging! 
Mocht u tijd en interesse hebben, neem dan contact op 
met het parochiekantoor! 
 
Tevens zijn wij nog op zoek naar een bezorger voor de 
Hekeleweg en Vleetkamp. Uw hulp is welkom. 
 
 

 
Het kerkbestuur dankt alle medewerkers en 

vrijwilligers voor hun inzet in 2019. 
Graag zetten wij de prettige samenwerking voort in 

het nieuwe jaar! 
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Onderscheidingen St. Gregoriusvereniging 

 22 dec. TV-Mis  met Canto Rinato                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TV-Mis 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zoals bekend zullen de landelijke 
TV-Missen voor Limburg vanuit 
Waubach verzorgd worden. Dat 
betekent dat dit jaar voor de laatste 
keer op zondag 22 december. Op 
deze zondag is er slechts één Mis  
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! 
 

 

Op zondag 17 november jl. werden de heren Kees Schurer en Jos Samulski door pastoor Notermans in het 
zonnetje gezet. Kees Schurer is maar liefst 65 jaar actief als zanger. Jos Samulski ontving de versierselen van 
de St. Gregoriusvereniging als blijk van waardering voor zijn 12,5-jarige inzet. Het kerkbestuur dankt beide 
zangers voor hun betrokkenheid bij de kerkmuziek. Proficiat! 

Zegenen Kerstkindjes 
Op zaterdag 21 en zondag 22 december is er wederom gelegenheid om 
Kerstkindjes van thuis te laten zegenen en wel in alle H. missen.  
We vragen met het beeldje uit de kerststal in de hand dat Gods zegen rijk 
mag rusten op onze gezinnen. U bent van harte welkom! Wij nodigen 
met name alle kinderen uit om bij deze zegening aanwezig te zijn. 

Beleef Lourdes 
anders 

Het Huis voor de Pelgrim 
organiseert een 

winterbedevaart naar 
Lourdes. Het volledige 

programma en een 
inschrijfformulier vindt u op: 

 
www.huisvoordepelgrim.nl 
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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: 
 

 

                           H. Missen Kerstmis & Nieuwjaar     
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Overleden 
15-11: Bertie Severens-Van den Oever, 
Schoolstraat (85 jr.) 
19-11: Gerda Beugels-Haan, Maastrichterlaan (85) 
24-11: Hannie Dautzenberg-Hanssen,  
Dr. Marga Klompéstraat (78 jaar) 
26-11: John Souren, Sloterstraat (72 jaar) 
Heer Jezus, aan U hebben wij hen toevertrouwd. 
Breng hen behouden thuis in het huis van de Vader 
waar plaats is voor velen. Zegen ook ons met de vrede 
die Gij ons geven kunt.   
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 woensdag 1 januari bent u na 
afloop van de mis in Waubach welkom bij Jong 
Nederland voor de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst. 
 

 

Gedoopt 
17-11: Jayden Smieja, Eemstraat (Heerlen) 
Dat onze dopelingen opgroeien tot goede mensen en 
gelovige christenen.  Dat zij van God en hun 
medemensen gaan houden, met heel hun hart. Dat 
deze kinderen in goede gezondheid mogen 
opgroeien, tot vreugde van ons allen. Proficiat! 
 

 
 

Doopzondagen 2019/2020 
Zondag 15 december 2019 

12 januari 2020 
2 februari 2020 
1 maart 2020 
5 april 2020 

 
Voorbereidingsavonden: 

maandag 06 januari 2020, 20.00 uur 
maandag 17 februari 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. 

 

Kerstavond 2019        
17.00 Kerstspel voor de kleinsten Abdissenbosch 
17.00 H. Mis Rimburg - ZV Eendracht                18.30 H. Mis Heereveld – GK Don Bosco                                                                      
19.00 H. Mis Waubach – Ensemble Fanfare St.-Elisabeth & Samenzang 
22.00 H. Mis Waubach –Landgraafs Mannenkoor Sint Joseph (KerkTV) 
 

Eerste Kerstdag 25 december 
10.30 H. Mis Waubach - Samenzang            15.00-16.30 Kinderzegen Waubach 
 

Tweede Kerstdag 26 december 
10.00 H. Mis Rimburg – Fanfare Victoria11.30   H. Mis Abdissenbosch –Koor Gioia 
 

Oudejaar – Nieuwjaarsdag 
Maandag 31 december 18.00 H . Mis A’bosch – Fanfare Abdissenbosch 
Maandag 1 januari 10.00 H. Mis Rimburg – Gregoriaans   11.30 H. Mis Waubach 
 
 

 
Aansluitend aan de H.Mis op 1-1-2020 nodigt het 

kerkbestuur u uit om elkaar aan het begin van 2020 alle 
goeds en Gods zegen te wensen! Bij ‘Jong Nederland’ tot 14.00 uur 
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Nieuws van het Bisdom Roermond 

 

 

 
 
 
 

Nieuwjaarsbijeenkomst Mgr. Smeets 

Iedereen die bisschop Harrie Smeets een 
Zalig Nieuwjaar wil wensen, is van harte 
welkom in Roermond op Nieuwjaarsdag, 1 
januari. Anders dan voorgaande jaren is er 
deze keer geen receptie in het 
bisschopshuis.  

In plaats daarvan is er direct na de H. Mis 
van Nieuwjaarsdag een ontmoeting bij de 
kerststal in de Sint-Christoffelkathedraal.  

De eucharistieviering in de kathedraal begint 
om 11.30 uur.  

Direct aansluitend is er voor alle aanwezigen 
gelegenheid om de bisschop en elkaar een 
Zalig Nieuwjaar toe te wensen. 

 

 100e Geboortejaar heilige Johannes 
Paulus II  

In 2020 is het precies 100 jaar geleden dat 
in de Poolse stad Wadowice Karol Józef 
Wojtyła werd geboren. We kennen hem 
beter als de heilige Paus Johannes Paulus 
II. Op 18 mei van dat jaar is het precies 
een eeuw geleden dat hij het levenslicht 
zag. Dit jaar is het ook 35 jaar geleden dat 
hij Limburg bezocht en 15 jaar geleden dat 
hij overleed. 
 
Paus Johannes Paulus II geldt als een van 
de bekendste pausen van de 20e eeuw en 
als een van de langst zittende uit de 
geschiedenis: ruim 26 jaar. Hij werd op 16 
oktober 1978 tot paus gekozen, nadat zijn 
directe voorganger, de pas verkozen 
Johannes Paulus I, al na 33 dagen was 
overleden. Johannes Paulus II was de 
eerste niet-Italiaanse paus sinds de 
Nederlander Adrianus VI uit de 16e eeuw. 
 
Gedurende zijn lange pontificaat maakte 
Johannes Paulus II vele reizen over de hele 
wereld. Hij bezocht 129 landen, waaronder 
ook Nederland en België in mei 1985. De 
heilige paus nam krachtige politieke 
standpunten in en sprak zich ook 
regelmatig uit over ethische kwesties en 
vóór de menswaardigheid van het leven. Hij 
hechtte ook veel waarde aan goede 
contacten met het jodendom en andere 
christelijke kerkgenootschappen. Johannes 
Paulus II ging ook de geschiedenis in als de 
paus van de Wereldjongerendagen. 
 
JPII – zoals zijn naam vaak wordt afgekort 
– werd in 2014 heilig verklaard. Zijn 
feestdag is op 22 oktober, de dag van zijn 
intronisatie als paus. 

 

Lezing Academie Rolduc 

De Gemeenschap van Sant’Egidio is een christelijke 
gemeenschap die in meer dan zeventig landen van alle 
continenten bijna100.000 leden telt. ‘s Avonds na hun werk  
of studie komen ze samen voor het gebed en knopen ze 
vriendschap aan met de armsten van de eigen stad. In 
Nederland zijn er groepen actief in Amsterdam, Apeldoorn, 
Utrecht, Bergen op Zoom en Roosendaal.  

Vrijdag 17 januari 2020, 19.00 uur 

Inleidster: Mw. Hilde Kieboom 
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Pelgrimstocht Santiago de Compostela 

 

      
 
 
 

Naarmate de weken vorderen, leren wij pastoor Notermans steeds beter kennen. Het is dan ook al lang 
geen geheim meer dat het pelgrimeren in zijn bloed zit. Dagblad de Limburger besteedde hier onlangs 
aandacht aan (zie bijgevoegd artikel). Voor verdere informatie of inschrijfformulieren kunt u 
terecht bij het parochiekantoor. De bijeenkomst in de Skylounge heeft reeds plaatsgevonden! 

20 april – 1 mei 2020 
pelgrimstocht door Frankrijk 

Vanuit de parochie Stramproy heeft 
pastoor Notermans sinds 2011 zowat 
de halve afstand naar Santiago de 
Compostela gelopen. Vanaf 2020 gaan 
de parochieclusters Stramproy c.a. en 
Ubach over Worms samen verder op 
weg. Via de Eifel, Luxemburg, de 
Bourgogne en de Vallée du Lot 
naderen we inmiddels de Midi-
Pyrénées. 
 
De voettocht 2020 vindt plaats van 20 
april t/m 1 mei a.s. (heen- en 
terugreis per trein; tien wandeldagen) 
en voert door de Gascogne, via 
Middeleeuwse stadjes, kerken en 
kloosters. Dagelijks is er tijd voor 
bezinning en verdieping. 
Voor meer info en opgave: zie de 
speciale folder in onze kerken of op de 
pastorie. 

 
Binnenkort in onze parochie 
Micha-cursus: geloven én 

doen! 
Nog nooit eerder was klimaat-
verandering zo’n actueel onderwerp. 
Heel veel mensen willen best iets 
goeds doen – maar wat kun je als 
eenling? Heb je hart voor de 
schepping? En voor haar bewoners? 
Word je geraakt door het onrecht dat 
je om je heen ziet? Wil je er wat aan 
doen en vraag je je af wat God van 
ons vraagt? In de Micha Cursus ontdek 
je in zeven bijeenkomsten wat de 
Bijbel zegt over gerechtigheid en hoe 
jij, met jouw talenten, concreet kunt 
meewerken. 
 
Thema’s die in deze Micha Cursus aan 
bod komen zijn o.a.: 
-de impact van onze levensstijl op de 
schepping, 
-misstanden in de kledingindustrie 
-de verdeling van welvaart in de 
wereld. 
Door middel van concrete en 
uitdagende opdrachten ontdek je hoe 
je met hoofd, hart en handen verschil 
kunt maken. 
De cursus gaat in Ubach over Worms 
van start in januari. Zie de speciale 
folder in onze kerken. 
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  God laat ons niet vallen   
 
 

In het parochieblad besteden wij regelmatig aandacht 
aan de liturgie van de zondag. Op zondag 17 november 
(33e zondag door het jaar) stond het thema “God laat 
ons niet vallen” centraal.  
 
In de lezingen van deze zondag gaat het over 
rampen: oorlogen en onlusten. Mensen hebben er 
vaak iets van God in gezien: Nu gaat Hij straffen! 
Maar de zonde straft eigenlijk al genoeg zichzelf… 
Jezus zegt: “Laat u dan niet uit het veld slaan…” Laat 
je niet bang maken, maar wees waakzaam. 

Hoe kijkt de Bijbel eigenlijk naar de zonde en de 
straffen? Wat in ieder geval een feit is, puur menselijk 
gezien straft het kwaad zichzelf. Dat hoeft God 
helemaal niet te doen. Sterker nog, in het hart van de 
Bijbel mogen we juist een typische ontdekking doen. 
Al in het Oude Testament! De Joden hadden 
gezondigd en waren door hun vijanden gedeporteerd. 
Ze waren door de zonde verzwakt en daardoor een 
gemakkelijke prooi geworden voor hun vijanden. Dus 
het volk strafte zichzelf. Maar God laat hen niet in de 
steek, Hij blijft van hen houden en komt hen achterna 
in hun ballingschap. En uiteindelijk zal Hij hen 
terugvoeren. 

In het Nieuwe Testament wordt deze wonderlijke 
houding van de Heer nog verder uitgediept. Er is niet 
alleen een nieuw begin mogelijk, een tweede uittocht, 
dat je nog een nieuwe kans krijgt; in Jezus openbaart 
God zich als Iemand die zich aan ons blijft schenken 
“tot vergeving van de zonden”. Zo is onze God. 
Blijvende vergeving. Het is de wapenspreuk van onze 
paus: Miserando atque eligendo. De vergeving die God 
ons blijvend schenkt (miserando), maakt van ons 
uitverkorenen (eligendo). Niet omdat wij het verdiend 
hebben, maar omdat Hij heilig (uniek) is! 

 

Voor God is ook elke mens uniek (heilig). En daarom roept Hij 
ieder van ons tot heiligheid! Daarvoor is God mens geworden 
in Jezus om ons te tonen dat voor Hem elke mens 
kostbaar is en blijft! God is liefde, geen softe liefde 
maar een barmhartige liefde die zich blijft geven, ook 
als wij het niet meer doen. Een liefde om niet, gratis, 
genade! 

En wie dat durft te geloven, ervaart daarin een kracht 
en een blijvende uitnodiging om ook zelf altijd weer 
opnieuw mee te doen. Om niet werkeloos rond te 
hangen, zoals Paulus het zegt in de tweede lezing, 
maar de liefde concreet te leven. Wie dat probeert, 
deze wonderlijke goddelijke liefde te leven met vallen 
en opstaan, die mag er dan op vertrouwen dat Hij ons 
niet loslaat en ons zo op een weg zet van heiligheid. 
Want dan zal “geen haar van uw hoofd verloren gaan. 
Door standvastig te zijn (de liefde te leven) zult ge uw 
leven winnen.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Priester worden is niet kiezen voor een gewoon 
beroep. Het is een "roeping". Je wordt ervoor 
uitgekozen. Wanneer bij jou de gedachte leeft om 
priester te worden, dan besef je ten diepste dat die 
niet van jou zelf komt. God geeft ze in, Hij "roept". 
 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
Rector L. Hendriks 
045-5466810          rector@rolduc.nl 

 

Heer onze God, 
Van ieder woord dat komt van U kunnen wij 
leven. Leer ons uw woord te verstaan. 
Doorbreek en genees in de stilte met U onze 
doofheid. 
 
Heer Jezus, 
U spreekt ons aan op ons verlangen.  
U roept ons vervolgens op, om U na te volgen, 
leerling van U te zijn en meer en meer U te 
vergezellen. 
 
Maak ons tot echte navolgers van U midden in 
de dagelijkse verplichtingen. 
Dat wij U beter horen, ons oor beter te luister 
leggen. 
 
Op uw woord bidden wij ook om nieuwe 
werkers in uw wijngaard. We vragen voor de 
Kerk van dit uur nieuwe leiders, die volledig in 
uw Naam zich geven voor het heil van de 
mensen. 
 
Maria, Moeder van Jezus, 
U hebt Gods woord gehoord en aanvaard. 
Help ons hier en nu hetzelfde te doen.  

Amen 
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VERGEET NIET 
UW KERSTBESTELLING 

OP TIJD IN TE LEVEREN
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Liturgische diensten Ubach over Worms 
 
Vrijdag 13 dec H. LUCIA, MAAGD EN MARTELARES 

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

Zaterdag 14 dec H. JOHANNES VAN HET KRUIS, PRIESTER EN KERKLERAAR 
Abdissenbosch 18.00 uur Samenzang 
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 Samenzang oud. Martin en Maria Dortants-Jungen, dochter Mia schoonzoon Zef (st); 
jrdst. oud. Zef en Billa Mertens-Jacobs (st); Els Sistermans-Robijns verj; 

Waubach  H. Doopsel Lina Reumkens, Groenstergracht   
Waubach  H. Doopsel Eva Peters, Eygelshovenerweg 
Maandag 16 dec  
Waubach 18.00 uur Uitstelling van H. Sacrament, aanbidding en rozenkrans  
Waubach 19.00 uur oud. Frehen-Römkens, tevens zoon Cor en schoonzoon Jos; 
Dinsdag 17 dec                             Heereveld 10.30 uur H. Mis 
Woensdag 18 dec  
Waubach 19.00 uur  
Vrijdag 20 dec  
Waubach 09.00 uur jrdst. oud. Plum-Heinen en dochter Mia (st);  
Zaterdag 21 dec  
Abdissenbosch 18.00 uur Samenzang overl. oud. Gärtener-Wolters (st); 
Zondag  22 dec VIERDE ZONDAG VAN DE ADVENT – jaar A 
Rimburg 10.00 uur H. Mis vervalt !!   

Waubach 10.00 uur 

TV-MIS Koor Canto Rinato zeswekendienst Bertie Severens-van den Oever; Jan 
Evertsen (st); overledenen van de fam. Franssen-Janssen; jrdst. oud. Nico en Resie 
Aretz-Videc; oud. Hans en Sophie van Gelder-Roemgens, zoon Wim, dochter Annie, 
schoonzoon Gert en kleinzoon Marcel; Bèr Ronda; Frans Dancsecs en Jo Gillissen; 
Rudi Roth; Peter Kleikers, Marc en Joseph Houtmans;  

Maandag 23 dec  
Waubach 18.00 uur Uitstelling van H. Sacrament, aanbidding en rozenkrans  

Waubach 19.00 uur oud. Martin en Maria Dautzenberg-Wick en Sjef Dautzenberg en overl. oud.; Leo 
Vaessen vw. verj, tevens vr. een goede gezondheid; 

Dinsdag 24 dec HEILIGE KERSTAVOND EN KERSTNACHT 
Abdissenbosch 17.00 uur Kerstspel voor de allerkleinsten 
Rimburg 17.00 uur Zangver. Eendracht Teun Franssen; Dieter Bloi; 
Heereveld 18.30 uur Gemengd Koor Don Bosco 

Waubach 19.00 uur Samenzang en ensemble Fanfare St. Elisabeth Hermie Bogman; Robbie Lutgens 
en overl. grootouders; Hans en Maurice Ederveen; 

Waubach 22.00 uur 
Landgraafs Mannenkoor St. Joseph oud. Sjir en Tonny Moonen-Lipperts en 
dochter Chantalle; John Jongen; oud. Wiel en Wies Reinartz-Souren; oud. Ton en 
Gerda de Haan-Weling; Denny van Gestel; Alfred Zeptner;  

Woensdag  25 dec HOOGFEEST VAN KERSTMIS-DE GEBOORTE VAN DE HEER 

Waubach 10.30 uur 

Samenzang Peter Eggen; oud. Sjeng en Theresia Nievelstein-Becks (st); Werner en 
Mia Abel-Simons (st); echtp. Jacques en Elisabeth Verstappen-Vreuls (st); Loe van 
Duuren; Jos Brull en wed. oud; oud. Herman en Tity Schoormans-Heunen; Mia 
Mevissen-Pelzer;  

Waubach 15/16.30u  Kinderzegening 
Donderdag 26 dec TWEEDE KERSTDAG – H. STEFANUS, EERSTE MARTELAAR 

Rimburg 10.00 uur 

Fanfare Victoria 1ste jrdst. Jo Bex; oud. Huntjens-Mohr en Lenie; alle overl. 
familieleden van Johan en Elisabeth Peters-Beckers en Antoon  en Catharina Gielen-
Dautzenberg (st); oud. Bernard en Fina Goebert-Scholle en oud. Jans en Nellie 
Kremer-Tissen (st); Ad Kremer; oud. Pierre en Johanna Simons-Douven; oud. 
Douven-Wetzels en Maria Janssen-Douven; Ad Schurer; Lucie Schurer en oud. 
Schurer-Vrolijk; oud. Frans en Lies Dohmen-Janssen;  

Abdissenbosch 11.30 uur Koor Gioia Els Quaedvlieg verj, André Quaedvlieg (st); oud. Speck-Herbergs en 
Trautje en Nelly Speck (st); Sjef Speck; oud. Bernhard en Mia Bentz-Mroz; 

Vrijdag 27 dec H. JOHANNES APOSTEL EN EVANGELIST 
Waubach 09.00 uur oud. Martin en Maria Dortants-Jungen, dochter Mia en schoonzoon Zef; 
Zaterdag 28 dec HH. ONNOZELE KINDEREN, MARTELAREN 
Abdissenbosch 18.00 uur Samenzang 
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Zondag  29 dec FEEST VAN DE H. FAMILIE, JEZUS, MARIA EN JOZEF 
Rimburg 10.00 uur Samenzang 
Waubach 11.30 uur Samenzang Bern Abel (st); Jo de Lang;  
Maandag 30 dec  
Waubach 19.00 uur  
Dinsdag 31 dec H. SILVESTER I , PAUS  Heereveld 10.30 uur H. Mis  

Abdissenbosch 18.00 uur 
Fanfare Abdissenbosch overl. fam. Velraeds-Hanssen; Bertie Arts-Hanssen; oud. 
May en Renate Theunissen-Stein; oud. Albert en Annie Gorka-Verschooten; oud. 
Jacob en Lenie van Boekel-Lassauw; oud. Sjèr en Paula Krutzen-Knops;  

Woensdag 01 jan H. MARIA, MOEDER VAN GOD–NIEUWJAARSDAG 
Rimburg 10.00 uur Gregoriaans jrdst. Lenie Huntjens (st); 

Waubach 11.30 uur Samenzang Hermie Bogman; jrdst. Els Sistermans-Robijns; waarna 
nieuwjaarsontmoeting in gebouw Jong Nederland   

Vrijdag 03 jan  
Waubach 09.00 uur oud. Martin en Maria Dortants-Jungen, dochter Mia en schoonzoon Zef (st);  
Zaterdag 04 jan  
Waubach 05.30 uur Voetbedevaart naar Wittem  
Abdissenbosch 18.00 uur Samenzang Zef en Mia Vaessen-Kusters (st); Wiel Vaessen (st); 
Zondag  05 jan HOOGFEEST OPENBARING DES HEREN 
Rimburg 10.00 uur Gregoriaans  

Waubach 11.30 uur 
Samenzang zeswekendienst Gerda Beugels-Haan; jrdst. Marleen Brudnitzki-Dohmen; 
Wil Nillesen en wed. fam.; Irma Reumkens-Huijnen; jrdst. Mia Michorius-Plum; Mia 
Erps-Cremers; jrdst. Lenie Gerards-Wintgens en Peter Jozef Gerards (st); 

Maandag 06 jan  
Waubach 19.00 uur Sjaak Dejalle en dochter Ria Römkens-Dejalle;  
Dinsdag 07 jan  H. RAIMUNDUS VAN PENYAFORT, PRIESTER  Heereveld 10.30 uur H. Mis 
Woensdag 08 jan  
Waubach 19.00 uur  
Vrijdag 10 jan  
Waubach 09.00 uur Jozef Scholle, oud. Scholle-Scholtes en Michorius-Sonjé; 
Zaterdag 11 jan  
Abdissenbosch 18.00 uur Samenzang overl. echtp. Schnitzeler-Meens, overl. fam. Dortants-Meens (st);  
Zondag  12 jan DOOP VAN DE HEER 
Rimburg 10.00 uur Gregoriaans Annie Rutten-Kaczmarek (buurt); 

Waubach 11.30 uur 

Samenzang zeswekendienst Hannie Dautzenberg-Hanssen; Sjaak Dejalle en dochter 
Ria Römkens-Dejalle; jrdst. Sjef Speck; Sjef en Tinie Haan-Lutgens en wederz. ouders 
(st); jrdst. Rudi Roth (st); jrdst. oud. Ed en Mia VanderBroeck-Dörenberg (st); jrdst. 
oud. Hanzen-Peters (st); jrdst. Netty Herberigs (st); 

Waubach        H. Doopsel Jasmine Vaessen, Burg. Beckersstr. 
Waubach           H. Doopsel Donny en Ritchie Reinders, Groenstraat 
Maandag 13 jan H. HILARIUS, BISSCHOP EN KERKLERAAR 
Waubach 19.00 uur Arnold Hanssen verj; 
Dinsdag 14 jan                                Heereveld 10.30 uur H. Mis                                  
Woensdag 15 jan H. ARNOLD JANSSEN, PRIESTER 
Waubach 19.00 uur  
Vrijdag 17 jan H. ANTONIUS, ABT 
Waubach 09.00 uur overl. oud. Görtzen, zussen en broers;  
Zaterdag 18 jan  
Abdissenbosch 18.00 uur Samenzang 
Zondag  19 jan TWEEDE ZONDAG DOOR HET JAAR 
Rimburg 10.00 uur Gemengd Koor Don Bosco Ad Kremer; 

Waubach 11.30 uur Samenzang 1ste jrdst. Lenie Voraschen-Erkens; jrdst. Karel Voraschen; Jo de Lang; 
Hub en Maria Linssen-Bosch (st); 

 
                                                          

Het volgend Kirkebledje  verschijnt op 17 jan. en wel voor de periode tot 14 feb. 
Misintenties s.v.p. inleveren tot uiterlijk woensdag 8 jan. liefst middels een briefje  

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

 
Ook in 2020 mag ons parochiecluster weer enkele 
TV-missen voor de KRO verzorgen. Let op: enkele 
data zijn gewijzigd! Op onderstaande zondagen 
begint de H. Mis om 10.00 uur. 
 
Zondag 02 februari 2020 
Zondag 05 april 2020 
Zondag 17 mei 2020 
Zondag 12 juli 2020 
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