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Parochiecluster 
Ubach over Worms 

 

  
Secretariaat parochies: 
di. do. 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: 

Via pastorie 
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 
H. Jozef – Waubach 
Dhr. F. Speck: fspeck@home.nl en/of 
Mevr. K. Hermans: 
kwahermans@gmail.com  
H. Bernadette - Abdissenbosch 
Zie Waubach 
H. Drievuldigheid – Rimburg 
Dhr. C. Schurer  531.41.40 
Gemeentelijk  kerkhof - Lauradorp 
Dhr. 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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Pasen 2020 
 
OP WITTE DONDERDAG IN DE KERK… 
De kerk en het altaar zijn versierd. Vandaag is het 
feest, Hoogfeest! De kleur is wit. Het is het wit van het 
Hoogfeest. Maar ook van de witte doek die Jezus 
omdeed om de voeten van zijn leerlingen te wassen. 
De priester zal straks ook een witte doek voorbinden 
om voeten te wassen. Het is het wit van de hostie. 
Jezus stelde tijdens het laatste avondmaal de 
Eucharistie in. Het wit ook van het kazuifel dat de 
priester draagt. Want Jezus stelde ook het 
priesterschap in op die donderdagavond met zijn 
leerlingen. Rechts opzij is een altaar extra versierd, het 
‘rustaltaar’.  
 
Aan het eind van de Eucharistieviering wordt het 
Sacrament daar naar toe gebracht. Deze processie 
herinnert aan de tocht die Jezus maakte naar 
Getsemane. Daar bad Hij tot zijn Vader: Laat deze 
lijdenskelk Mij voorbijgaan, maar niet mijn wil, maar 
Uw wil geschiede… Na de Eucharistie kan hier stil 
gebeden worden, dicht bij Jezus. Op het altaar zie je 
nu nog kaarsen, een kruis, een witte doek… Straks als 
de plechtigheid voorbij is, worden al die voorwerpen 
weggehaald. Het altaar wordt helemaal ‘ontbloot’. Het 
herinnert aan Jezus die in deze nacht opgepakt werd 
en weggevoerd.  
 
 
OP GOEDE VRIJDAG IN DE KERK… 
 

Vandaag is de kerk sober en het altaar is leeg. Op deze 
dag viert de Kerk geen Eucharistie! Het is de heilige 
dag van Jezus’ lijden aan het kruis. Meestal wordt in de 
middag rond drie uur, het uur van Jezus’ sterven, de 
kruisweg gebeden: 14 staties met gebeden, teksten, 
liederen en stilte. We knielen en staan en laten ons 
raken door Jezus’ liefde tot het uiterste toe.  
 
’s Avonds vinden de plechtigheden plaats. Aan het 
begin zal de priester niet knielen, maar zich helemaal 
plat ter aarde werpen. Een gebaar van boete en ook 
om even diep te beseffen dat Jezus voor ons aan het 
kruis gestorven is. Er staan drie lezenaars (ambo’s), 
want het Passie evangelie van Johannes wordt gelezen 
in een beurtzang.  
 
 
Daarna volgen tien indrukwekkende gebeden voor de Kerk, de wereld, voor alle 
mensen… Het kruis wordt na de Passie plechtig binnengedragen. Stap voor stap 
wordt de doek weggenomen zodat iedereen het hele kruis met Jezus kan zien. 
Iedereen is uitgenodigd naar voren te komen en het kruis te ‘vereren’, even aan te 
raken of te kussen. Ineens is de Gekruisigde ons heel nabij. Aan het einde wordt de 
Communie uitgereikt: “Lichaam van Christus”, voor ons gebroken… 
 
Lees verder op pagina 3. 
 

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

 
Eeuwige en liefdevolle God, 

In deze dagen lijden wij 
met U mee. 

Met de dood van die ene 
mens: 

Jezus van Nazareth. 
 

Met pijn en smart moeten 
we Hem 

laten gaan in het leven, 
om te ondervinden, 

dat de dood geen eindpunt 
is, maar een nieuw begin. 

 
Een nieuw begin van leven, 
om met u op weg te gaan, 

erop vertrouwend, 
dat u warmte brengt in ons 

hart 
en licht op ons pad.. 

 
God, geef ons met Pasen 

de rust en vrede 
om bij U te mogen zijn, 

om bij U te mogen blijven. 
 

Geef ons geloof en besef, 
dat wij met U 

gelukkig mogen zijn in dit 
leven. 

Geef dat wij beseffen, 
dat onze grenzen 

niet Uw grenzen zijn. 
En dat wij 

in leven en sterven 
getekend zijn in uw hand. 

 
 

Amen 

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 
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Garantiefonds
Mondzorg
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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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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 

 

VOORJAARS AGENDA
18 APRIL SILENCE DISCO

26 APRIL
KONINGSNACHT 

SQUARE ROCK POP 
COVERBAND

8 MEI AUTUMN LEAVES BLUES 
COVERBAND

15 MEI I KWAJONG CONCOURS, 
ONTSPANNEN KAARTAVOND

29 MEI
ORA REÜNIE MET DJ’S 
VAN HET EERSTE UUR

14 JUNI
E.K. QUIZ MET 

OPENINGSWEDSTRIJD 
NEDERLANDS ELFTAL
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Goede Vrijdag 14.00 uur Kruisweg  
      (voettocht) langs de veld- en wegkruisen  
              (vertrek Lindegracht Rimburg) 
  15.00 uur Kruisweg in Waubach & Rimburg 
      via Kerk-TV ook te volgen in kapel Heereveld 
 19.00 Goede Vrijdagviering te Waubach 
 20.00 uur biechtviering jongeren Waubach 
 
 
MET PASEN IN DE KERK… 
 

Als je op zaterdagavond de kerk binnenkomt zie je weinig, want het is 
donker. Je krijgt een kaarsje. Het is nog stil. Dan wordt bij de deur 
een vuur aangestoken. De Paaskaars wordt gezegend en vijf nagels 
worden erin gedrukt, de vijf wonden van Jezus’ handen, voeten en 
zijde. Als de Paaskaars ontstoken is draagt de priester die de donkere 
kerk binnen en verkondigt het Licht van Christus. Gaandeweg worden 
alle kaarsjes aangestoken. Een lofzang klink over deze nacht, waarin 
Christus verrezen is en zijn licht de duisternis overwonnen heeft. Het 
was het einde van een lange weg, die God gegaan is met zijn volk. 
Over die lange weg horen we in de lezingen uit de heilige Schrift. Het 
Eer aan God klinkt en de klokken luiden! Dan wordt het water 
gezegend. Drie keer dompelt de priester de grote Paaskaars in het 
water. Het is immers Christus die het water tot doopwater zegent. We 
worden gevraagd om ons geloof in God te hernieuwen. Met het 
pasgewijde water worden we besprenkeld. Daarna wordt de 
Eucharistie gevierd. De verrezen Heer komt zelf in ons midden. Op 
Paasmorgen is de kerk op zijn ‘paasbest’ versierd. De Paaskaars 
brandt 50 dagen lang tot en met Pinksteren. 50 dagen lang wordt 
gevierd dat Jezus is verrezen! 
 
Stille Zaterdag  
     Paaswake om 19.00 uur Waubach 
Paaszondag  
     10.00 H. Mis Rimburg ZV Eendracht  
11.30 H. Mis Abdissenbosch  
    Gospelkoor Gioia 
 

Tweede Paasdag  
      10.00 H. Mis Heereveld &  11.30 H. Mis Waubach Volkszang 

 
 
4 en 5  april: Palmzondag in alle H. Missen palmwijding en 
passieverhaal. In elke H. Mis worden palmen gezegend. U wordt 
verzocht zoveel mogelijk zelf voor palmtakjes te zorgen!  
Als er mensen zijn die behulpzaam willen zijn bij het knippen van 
palmtakjes… heel graag, zeker in verband met de buxusmot!
 
 

 

Dagbedevaart naar Banneux 13 mei 
 

Op woensdag 13 mei kunt u aansluiten bij een Mariabedevaart naar Banneux N.D. in 
de Belgische Ardennen. Aankomst per bus in Banneux is voorzien rond 10.30 uur, 
waarna een kop koffie, dan een H. Mis met processie naar de bron, warme lunch, 
rozenkrans, lof met ziekenzegening waarna koffie en vlaai. Rond 16.45 vertrekt de 
bus weer huiswaarts. Buskosten bedragen € 20,-. Kosten voor bus inclusief koffie, 
lunch en vlaai bedragen € 44,--. Aanmelden kunt u zich tot uiterlijk 15 april bij Wim & 
Henny Franken, Kerkstraat 20, telefoon 5318931. We hopen dat ook deze keer weer 
in groten getale aan deze dagbedevaart wordt deelgenomen! 

PPaarroocchhiiee  --  aaggeennddaa  
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 
 
 
 

Overzicht TV-Missen Waubach 2020: 
Aanvang: 10.00 uur  
 
Zondag 05 april 
Zondag 17 mei 
Zondag 12 juli 
Zondag 09 augustus 
Zondag 13 december 
 
Wij vragen u vriendelijk om uiterlijk 09.45 uur 
in de kerk aanwezig te zijn! 
 
21-03 Stille omgang te Amsterdam 
(aanmelden / info bij dhr. Henk Verhaeg) 
28-03 Zegening gezinnen in verwachting 
29-03 Zegening gezinnen in verwachting 
 
05-04 Palmzondag TV-Mis 
09-04 Witte Donderdag 19 uur (Waubach) 
10-04 Kruisweg Rimb. 14.00 u. Lindegracht 
10-04 Kruisweg 15.00 u. kerk Waubach 
10-04 Goede Vrijdag 19 uur (Waubach) 
11-04 Paaswake 19 uur (Waubach) 
12-04 Pasen, Rimburg en Abdissenbosch 
13-04 2e Paasdag 10 u H’veld 11.30 u W’bach 
 
 

 

E. H. Communie 2020 
Speurneus en Wegwijzer:  

21 mei 2020 
An d’r Put: 
7 juni 2020 

 
 
 

 

Vormsels 2020 
Abdissenbosch: vrijdag 17 april 19.00 uur 

Waubach: vrijdag 29 mei 19.00 uur 
 
 
 
 
 

 

Sacramentsprocessies 2020 
Waubach: zondag 14 juni 09.30 uur 
Rimburg: zondag 21 juni 10.00 uur 
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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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Deze tekst graag passend maken (1/4 pagina) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Wie in verrijzenis gelooft 
Pasen is het feest van de verrijzenis! 
Het feest van de jeugd! Van het eeuwige leven! 
Wie gelooft in de verrijzenis wordt nooit oud,  
kan altijd opnieuw beginnen en heeft 
na de zwartste nacht steeds een lichtende morgen! 
Wie gelooft in de verrijzenis wordt nooit angstig  
voor het leven, nooit wanhopig voor lijden en dood! 
Wie gelooft in de verrijzenis 
verzuurt en vergalt zijn leven niet 
en laat zich niet vangen in de fijn gesponnen netten 
van onoplosbare problemen,  
die alleen meer onoplosbaar zijn, 
omdat men de hele mens met ziel en al 
in het graf wil steken! 
Ik geloof in de verrijzenis! Ik geloof in het leven! 
Ik geloof in de vergiffenis van de zonden, 
dat slechte mensen, als die er zijn, 
weer goed worden! 
Ik geloof in de liefde als de absolute macht, 
die mensen en wereld 
en heel de kosmos beweegt! 
Ik geloof in God, die liefde is!             
 

Phil Bosmans 
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Op zondag 22 maart viert Schutterij 
St. Joseph het jaarlijks patroonsfeest, 
te beginnen met de Mis van 11.30 uur 
in de kerk. We wensen de schutterij 
een mooie feestdag en een geslaagd  
seizoen toe!  
 

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: 
 

+ Huispaaskaarsen 2020 +                 Je moet het maar weten: Beloken Pasen  
 

Tot 27 maart is het                  I           II         III                
wederom mogelijk om 
huispaaskaarsen te  
bestellen  
 

I    (20x6 cm)  € 17,-- 
II  (25x6cm)   € 18,-- 
III (30x7cm)   € 23,-- 
 

In het parochieblad op  
onze site vindt u de  
kleuren van de versier- 
selen.  
 
Voor de kerken  
zullen we model II  
bestellen (Verrezene)! 
 
 

Patroonsfeest Schutterij St.Joseph 22 maart 2020 
 
   
  
                       
 
 
 

Overleden 
14-02: Pierre Huijnen (86 jr.) 
15-02: Gerda van der Horst-Odekerken (90 jr.) 
29-02: Meggy Rutten (61 jr.) 
 
 
Heer, onze God, Wij danken U, dat Gij ons de 
zekerheid geeft, dat ook wij eenmaal zullen verrijzen. 
Help ons nu reeds op te staan tot dit nieuwe leven, en 
troost ons, daar waar we onze lieve dierbaren 
missen… Sterkte aan de betreffende 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 19 april bent u na afloop 
van de mis in Waubach welkom bij Jong Nederland.  
 

Gedoopt 
Sinds de vorige uitgave van het parochieblad, telt 
onze parochie geen nieuwe dopelingen. Laten wij 
daarom bidden voor alle kinderen die het doopsel al 
eerder mochten ontvangen. 
Dat onze dopelingen opgroeien tot goede mensen en 
gelovige christenen. Dat zij van God en hun 
medemensen gaan houden, met heel hun hart.  
 
 

 
 

Doopzondagen 2020 
5 april, 10 mei, 14 juni, 5 juli, 9 augustus 

13 september, 4 oktober, 8 november en 13 dec. 
 

Voorbereidingsavonden 2020: 
maandag 6 april, woensdag 6 mei, maandag 22 juni, 

maandag 24 augustus en maandag 19 oktober 
 

Aanvang 20.00 uur in de pastorie. 
 

 
       

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, dond. & vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur. 

De zondag na Pasen wordt steeds bekender als de 
Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid. Deze 
titel werd in 2000 door paus Johannes Paulus II 
aan deze dag toegekend. Maar oorspronkelijk heet 
de zondag na Pasen: Beloken Pasen. Dit is een 
beetje vreemd woord. Het komt van het werkwoord 
‘luiken’ dat ‘sluiten’ betekent. Beloken Pasen is de 
dag waarop het Paasfeest gesloten wordt. Dat 
klopt, want hoogfeesten zoals Pasen kennen een 
octaaf. Dat wil zeggen dat het feest acht dagen 
achter elkaar wordt gevierd. Wij kennen nu 
doorgaans alleen nog Eerste en Tweede Paasdag, 
maar in de liturgie is het nog steeds acht dagen 
Pasen. Dat wordt afgesloten op Beloken Pasen. 
Overigens loopt de totale Paastijd nog even door: 
tot aan Pinksteren. 
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       Vastenactie 2020: Zambia                        

 
   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Bezoek pastoor / diaconiegroep      
Wanneer u ziek bent of om een andere reden behoefte 
heeft aan een bezoekje van pastoor Notermans, kunt u 
contact opnemen met het parochiekantoor: 045-
5312378. Wanneer iemand in het ziekenhuis is 
opgenomen en een bezoekje op prijs stelt, laat het dan 
even weten. Pastoor Notermans en/of de leden van de 
diaconiegroep besteden eveneens graag aandacht aan 
bijzondere verjaardagen of jubilea. De diaconiegroep 
staat steeds voor u klaar als dat nodig is! 

 
 
 

 
Bij dit parochieblad treft u het “Vastenzakje” 

aan. Dit betaalenvelopje kunt u in de 
offerblokken van onze kerken deponeren.  

Uiteraard kunt u het envelopje ook afgeven bij 
het parochiekantoor.  

Geopend op: di. do. en vrijdag van 10.00 tot  
12.00 uur. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

De reisbrochure van het 
Huis voor de Pelgrim (voorheen  

Limburgse Bedevaart) met o.a. de  
Lourdesreizen 2020 is te vinden  

via de site van het Huis voor de Pelgrim 
 www.huisvoordepelgrim.nl 

 
In de vorige editie van het parochieblad kondigden wij 
aan dat de Vastenactie dit jaar in het teken staat van de 
Stichting GKMT (Geef de Kinderen van Mpongwe een 
Toekomst) in het district Mpongwe in Zambia (Afrika). 

Zoals u misschien weet, is er de afgelopen jaren hard 
gewerkt aan een vakschool waar zowel jongeren met een 
middelbare school-diploma, als ook volwassenen een 
beroep kunnen leren en zodoende in het bezit komen van 
een qualificatie die in heel Zambia erkend wordt. Deze 
vakqualificatie maakt het mogelijk, dat de mensen beter 
in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. In de wijde 
omtrek was namelijk voorheen geen enkele vakschool. 

Mede door uw steun in de afgelopen jaren, kon deze 
school gebouwd worden en wordt er reeds in diverse 
vakken onderwezen. 

Dit jaar zouden we heel graag jonge mensen die door 
ontoereikende financiële middelen deze kans niet 
hebben, toch de mogelijkheid geven om met uw hulp een 
vak te leren en een diploma te halen. 

Wij als parochiecluster Ubach over Worms ondersteunen 
dit project. We doen daarbij een beroep op u om mee te 
doen. Vastenactie kiest partij voor de armste mensen. 
Kiest voor eerlijk delen, onder het motto: “Samen maken 
we er meer van”. Vastenactie ondersteunt initiatieven 
tégen armoede en vóór een betere leefomgeving. 

 

  Wist u dat….. 
Het Parochieel Dameskoor Waubach-Groenstraat 
deze maand haar 50-jarig jubileum zou hebben 
gevierd? Op zondag 25 november 2018 werd de 
H. Mis, die in het teken stond van Christus 
Koning, voor het laatst opgeluisterd door het 
dameskoor.  
 
Bij dit laatste optreden sprak pastoor Smeets de 
wens uit, dat de leden elkaar met regelmaat 
zouden blijven opzoeken. Aan die oproep wordt 
gehoor gegeven, want de dames ontmoeten 
elkaar nog regelmatig om -onder het genot van 
een drankje- bij te praten. 
 
Alle goeds toegewenst voor de betreffende 
dames! 
 
 

Coronavirus 
Volg de actuele berichten! 

In verband met het Coronavirus zijn de volgende 
maatregelen van kracht:  
1. De H. Missen in het Heereveld (wekelijks op 
dinsdag) kunnen tot nader order geen doorgang 
vinden. Hiertoe heeft de directie van Meander 
besloten. 
2. Tot en met 31 maart gelden aangepaste 
mistijden (zie pag. 11 en 12). De Eucharistie op 
zondag (Waubach) wordt in besloten kring 
gevierd en is te volgen via: 
 www.rk-ubachoverworms.nl). 
Vanaf 1 april: volg de actuele berichtgeving 
op eerder genoemde website! 
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Doopwolkjes dopelingen uit 2018  
De namen van onze dopelingen worden traditie- 
getrouw op een zogenaamd doopwolkje geplaatst. 
Na afloop van iedere doopviering wordt dit doop- 
wolkje in de kerk gehangen. Zo is voor iedereen  
zichtbaar welke kinderen wij in onze geloofs- 
gemeenschap hebben opgenomen. 

 
 
 
 
 
 

 

Tijdens de mis van maandag 13 april (2e Paasdag) 
zal pastoor Notermans nadrukkelijk stilstaan bij 
de dopelingen uit 2018. De ouders van deze  
dopelingen kunnen na afloop van de H. Mis 
het wolkje van hun zoon/dochter in ontvangst  
nemen, zodat het thuis een mooi plekje kan  
krijgen. Wees welkom! 
Indien u niet in de gelegenheid bent om aanwezig 
te zijn, kunt u het wolkje tijdens de reguliere  
openingstijden afhalen bij het parochiekantoor. 
 
 

Avond van de Martelaren 2020      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iedere Goede Vrijdag bidt paus Franciscus de kruisweg 
bij het Colosseum in Rome, symbool van de eerste 
martelaren. In de aanloop naar Pasen bidden wij tijdens 
de Avond van de Martelaren ook in 2020 met hem mee 
voor deze getuigen van ons geloof: 
 
• Op 6 maart in de Sint Antoniuskathedraal in Breda 
• Op 13 maart in Zwolle Basiliek van Onze Lieve Vrouw 
Ten Hemelopneming 
• Op 27 maart in Maastricht Basiliek van Onze Lieve 
Vrouw Sterre der Zee 
• Op 3 april te Amsterdam St. Nicolaasbasiliek 
 
De avond begint steeds om 19.00 uur met een 
Eucharistieviering, gevolgd door een kruisweg met 
getuigenissen en muziek tot ongeveer 21.15 uur.  
 
Dit jaar horen we onder meer het verhaal van Pringantha 
Jayakody uit Sri Lanka die bij de aanslag op Paaszondag 
2019 zijn vrouw verloor. 
De getuigenissen laten zien dat het ook vandaag de dag 
niet vanzelfsprekend is om in vrijheid in Christus te 
geloven. Gebed voor de martelaren, hun nabestaanden 
én hun vervolgers is daarom essentieel.  
 
Komt u ook? Aanmelden is niet verplicht, maar gezien 
het verwachte aantal mensen (ook van buiten de 
parochie) wel gewenst. 
 
 
Aanmelden via: www.kerkinnood.nl/martelaren 
 

           5 april: KRO-televisiemis met LMK St. Joseph 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De eerste TV-Mis van dit kalenderjaar 
vindt plaats op zondag 5 april.  

Dit betekent dat op deze zondag één  
H. Mis wordt opgedragen en wel om 
10.00 uur te Waubach. Op 5 april 

(Palmzondag) wordt de TV-mis  
muzikaal opgeluisterd door het 

Landgraafs Mannenkoor St. Joseph.  
Wij vragen u vriendelijk om een 

kwartier voor aanvang van de mis 
aanwezig te zijn. Wees welkom! 
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De Goede Week 
In deze uitgave van het parochieblad werd al uitgebreid 
aandacht besteed aan de bijzondere vieringen tijdens de 
Goede Week, maar waar verwijst de benaming “Goede 
Week” nu precies naar? 
 
Wat is er goed aan de Goede Week? 
 
De week vóór Pasen wordt de Goede Week genoemd. Op 
zichzelf misschien een opmerkelijke naam, want in die 
week wordt het lijden en sterven van Christus herdacht. 
Wat is daar goed aan? Dat komt, omdat de naam eigenlijk 
niets te maken heeft met de betekenis die wij 
tegenwoordig aan het woord ‘goed’ geven. 
 
In de liturgische boeken wordt de Goede Week ook 
omschreven als “Heilige Week’. Goed is een woord dat 
vaak als alternatief voor ‘heilig’ wordt gebruikt. De Goede 
Week is dus vooral de Heilige Week en Goede Vrijdag de 
Heilige Vrijdag. 
 
De Goede Week heeft trouwens nog meer benamingen. In 
de eerste eeuwen werd ook wel van de Paasweek 
gesproken, later werd ook wel de ‘Grote Week’ gebruikt. 
Daarmee word bedoeld dat voor gelovige christenen de 
Goede Week de belangrijkste week van het jaar is. 
 
De Duitsers gebruiken overigens een term die precies het 
tegenovergestelde van ‘goed’ uitdrukt. Zij hebben het 
over Karwoche en Karfreitag. Dit komt van het oud-Duitse 
woord ‘kara’, dat ‘klacht’ of ‘treurnis’ betekent en in die 
zin veel meer het lijden omschrijft. 
 
In zekere zin mag de Goede Week toch als een échte 
goede week worden beschouwd, want door zijn lijden, 
sterven én zijn Verrijzenis met Pasen heeft Christus ons 
allemaal verlost en uitzicht op eeuwig leven gegeven. Dat 
is nog eens goed nieuws! 

 
In dankbare herinnering aan alles wat zij voor ons 
parochiecluster heeft betekend, hebben wij op zaterdag 7 
maart afscheid moeten nemen van mevrouw Meggy 
Rutten. 
 
We kijken met dankbaarheid terug op alle jaren van 
toewijding en inzet die Meggy gegeven heeft als koster 
van de kerk in Abdissenbosch.  
 
We bidden voor haar zielenrust en bidden ook voor 
kracht, voor haar partner John en allen die achterblijven.                          

In de pastorie te Abdissenbosch zijn twee mooie 
appartementen gevestigd. Het appartement op de 
bovenverdieping staat binnenkort opnieuw te huur. 
Alle informatie: dhr. Jan Krutzen telefoon 045-
5321367 
  

Lezing academie Rolduc: 
Maria in de islam 

Vanuit de plaats die Maria in het christendom heeft 
gaan wij onderzoeken hoe Maria in de Islam terecht 
is gekomen en welke betekenis zij voor de moslims 
heeft. Ook de Islam kent heilige vrouwen en Maria 
neemt hierbij een bijzondere plaats in. Uiteraard is 
haar plaats bepaald door de betekenis van haar zoon 
Jezus Christus die in de Koran als een grote profeet 
erkend wordt. Belangrijke christelijke aspecten zoals 
de onbevlekte ontvangenis en de maagdelijke 
geboorte spelen ook in de Islam een grote rol. In de 
volksdevotie is vooral haar reinheid van betekenis, 
maar ook het leed dat Maria omwille van haar zoon 
moest ondergaan. Geleidelijk aan ontdekken wij niet 
alleen de verschillen maar vooral ook de vele 
overeenkomsten die beide godsdiensten met 
betrekking tot Maria laten zien. 
 
Vrijdag 15 mei 2020, 19.00 uur 
Inleidster: Dr. Erika Helene Etminan, 
godsdienstwetenschapper. 
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28 en 29 maart: speciale zegening “gezinnen in verwachting” 
 

 
 

In aansluiting op het hoogfeest van Maria Boodschap zal 
door Pastoor Notermans tijdens de H.Mis een speciale 
zegenwens worden uitgesproken over gezinnen in 
verwachting en over gezinnen met een kinderwens op 
zaterdag 28 maart om 18.00 in Abdissenbosch, op zondag 
29 maart om 10.00 uur in Rimburg en om 11.30 in 
Waubach.  U bent van harte uitgenodigd om deze zegen 
te ontvangen!  
 
Eveneens kunt u hiertoe een intentie indienen (middels een 
briefje in de brievenbus van de pastorie (Kerkberg 7) of achter 
in de kerk van Rimburg), zodat deze in de voorbeden van de 
H.Mis worden opgenomen. 
 
 
 

Michacursus ging positief van start                      
De Michacursus is in februari op positieve wijze van start 
gegaan. Onder leiding van pastoor Notermans, buigt een groep 
enthousiaste parochianen zich over de volgende thema’s: de 
impact van onze levensstijl op de schepping, misstanden in de 
kledingindustrie en de verdeling van welvaart in de wereld. Door 
middel van concrete en uitdagende opdrachten ontdekt men hoe 
je met hoofd, hart en handen verschil kunt maken. 
 
De volgende bijeenkomsten vinden plaats op 31 maart, 14 april 
en 12 mei.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Woensdag 25 maart 2020 wordt wereldwijd 
“Maria Boodschap” of “Aankondiging van de 
Heer” gevierd. “Annuntiationis Domini” is het 
hoogfeest ter herinnering van de 
aankondiging van de geboorte van Jezus aan 
Maria. In onze Kerk valt deze feestdag 
jaarlijks op 25 maart, dus negen maanden 
voor Kerstmis, de geboortedag van Christus. 
 
Op deze dag wordt herdacht dat de engel 
Gabriël Maria in haar huis in Nazareth een 
bezoek brengt om haar de boodschap te 
brengen dat God haar heeft uitverkoren om 
de moeder van zijn Zoon, Christus, te worden. 
Dit wordt ook wel annonciatie genoemd. 
 
In het evangelie volgens Lucas (1:26-35) 
wordt dit als volgt beschreven: 
In de zesde maand dat de oude Elisabeth 
zwanger was, werd de engel Gabriël van 
Godswege gezonden naar een stad in Galilea, 
Nazareth, tot een maagd die verloofd was met 
een man die Jozef heette, uit het huis van 
David; de naam van die maagd was Maria. Hij 
trad bij haar binnen en sprak: “Verheug U, 
begenadigde, de Heer is met U”. Zij schrok 
van dat woord en vroeg zich af wat die groet 
te betekenen had. Maar de engel zei tot haar: 
“Vrees niet Maria, want Ge hebt genade 
gevonden bij God. Zie, Ge zult zwanger 
worden en een Zoon ter wereld brengen, die 
Ge de naam Jezus moet geven. Hij zal groot 
zijn en Zoon van de Allerhoogste genoemd 
worden, God de Heer zal Hem de troon van 
zijn vader David schenken en Hij zal in 
eeuwigheid koning zijn over het huis van 
Jakob en aan zijn koningschap zal nooit een 
einde komen.” 
 
Maria echter sprak tot de engel: “Hoe zal dit 
geschieden, daar ik geen gemeenschap heb 
met een man?” Hierop gaf de engel haar ten 
antwoord: “De Heilige Geest zal over U komen 
en de kracht van de Allerhoogste zal U 
overschaduwen; daarom ook zal wat ter 
wereld wordt gebracht, heilig genoemd 
worden, Zoon van God. Weet dat zelfs 
Elisabeth, uw bloedverwante, in haar 
ouderdom een zoon heeft ontvangen, en 
ofschoon zij onvruchtbaar heette,  is zij nu in 
haar zesde maand; want voor God is niets 
onmogelijk.” Nu zei Maria: “Zie de 
dienstmaagd des Heren: mij geschiede naar 
Uw woord.” En de engel ging van haar heen. 
 
 
In de kerk van Rimburg bevinden zich aan de 
ingang twee prachtige glas-in-loodwerken die 
aan Maria Boodschap refereren: Als Maria en 
Elisabeth elkaar ontmoeten, springen de 
vruchten in hun beider schoten reeds op! 
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Liturgische diensten Ubach over Worms 
 
Vrijdag 20 mrt  
Waubach 09.00 uur H. Mis waarna Kruisweg 
Zaterdag 21 mrt  

Abdissenbosch Geen H. 
Mis 

Samenzang fam. Schillings (st); fam. Benders-Hanssen (st); jrdst. oud. Martens-
Cremers; de intenties worden in overleg met betrokkenen verplaatst 

Zaterdag 21 mrt VIERDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD  

Rimburg 10.00 uur Gregoriaans Ad Kremer; oud. Pierre en Johanna Simons-Douven; jrdst. Lou 
Maassen; Harrie Janssen en Wilhelmina Maria Janssen-Hanssen (st.) 

Zondag  22 mrt  

Waubach 11.30 uur 
Samenzang Schutterijmis Jan Evertsen (st); oud. Notermans-Heinen en kleinzoon 
Bert;  oud. Sjeng en Theresia Nievelstein-Becks (st); jrdst. Hub Dortants (st); oud. Jo 
en Annie Franssen-Janssen;  

Maandag 23 mrt H. TURIBIUS DE MOGROVEJO, BISSCHOP 

Waubach 19.00 uur jrdst. Mia Hamers-Dortants, tevens Zef Hamers; Jozef Scholle en oud. Scholle-
Scholtes;  oud. Michorius-Sonjé en overl. familie;   

Dinsdag 24 mrt                            
Waubach 19.00 uur H. Mis  
Woensdag 25 mrt HOOGFEEST VAN MARIA BOODSCHAP-AANKONDIGING VAN DE HEER 

Waubach 19.00 uur echtp. Jacques en Elisabeth Verstappen-Vreuls (st); leden en overl. leden van Zij-
Actief Landgraaf;  

Vrijdag 27 mrt  
Waubach 09.00 uur H. Mis waarna Kruisweg 
Zaterdag 28 mrt  

Abdissenbosch Geen  
H. Mis 

Samenzang overledenen (st); jrdst. Lei en Mia Velraeds-Dohmen en overl. fam. (st); 
de intenties worden in overleg met betrokkenen verplaatst 

Zaterdag 28 mrt VIJFDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD  

Rimburg 10.00 uur Gregoriaans jrdst. Hans Snijders en Tiny Ubben-Slaman, tevens Huub en Juul Ubben 
en overl. familieleden (st); jrdst. oud. Mulders-Op het Broek;  

Zondag  29 mrt  

Waubach 11.30 uur 

Samenzang zeswekendienst Pierre Huijnen; 1ste jrdst. Wil Nillesen, tevens overl. 
familieleden; Bern Abel (st); jrdst. Werner Abel, tevens Mia Abel-Simons (st); Jo 
Gerards, oud. Gerards-Offermans en Kitty Haan-Gerards; oud. Nico en Resi Aretz-
Videc; jrdst.  oud. Edie en Mia Rajh-Erkens; oud. Joep en Annemie Simons;  

Maandag 30 mrt  

Waubach 19.00 uur Oud. Mien en Fien Goossens-Putmans vw. verj; vr. een spoedig herstel en uit 
dankbaarheid; 

Dinsdag 31 mrt                            
Waubach 19.00 uur H. Mis 
  Onderstaand overzicht onder voorbehoud! Volg de actuele berichtgeving! 
Woensdag 01 apr  
Waubach 19.00 uur  
Vrijdag 03 apr  

Waubach 09.00 uur Oud. Martin en Maria Dortants-Jungen, dochter Mia, schoonzoon Zef (st); waarna 
Kruisweg 

Zaterdag 04 apr H. ISIDORUS, BISSCHOP EN KERKLERAAR 

Abdissenbosch 18.00 uur Koor Liesse Zef en Mia Vaessen-Kusters (st); Wiel Vaessen (st); jrdst. oud. Alfred en 
Lenie Pauly-Haan (st);  

Zondag  05 apr PALM- OF PASSIEZONDAG  
Rimburg 10.00 uur H. Mis vervalt! 

Waubach 10.00 uur 

TV MIS Landgraafs Mannenkoor St. Joseph Hermie Bogman; Sjef en Tinie Haan-
Lutgens en wed. oud. (st); Mariet Verboeket-Crombach vw. verj. en dochter Chantal;  
oud. Sjef en Bertha Gerards-Goffin en schoondochter Christie (st); jrdst. Joseph 
Houtmans (st); Peter Kleikers en Marc; Frans Dancsecs en Jo Gillissen; jrdst. Nico 
Posma; oud. Wiel en Annie Skerka-Pauli; 

Rimburg 15.00 uur H. Doopsel Lewis Pricken 
Maandag 06 apr  

Waubach 19.00 uur Sjaak Dejalle en dochter Ria Römkens-Dejalle; oud Martin en Maria Dautzenberg-Wick 
en Sjef Dautzenberg en overl. oud.; 

Dinsdag 07 apr  
Waubach 19.00 uur H. Mis 
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Woensdag 08 apr 19.00 uur Chrismamis te Roermond. 
Donderdag 09 apr WITTE DONDERDAG–INSTELLING H. EUCHARISTIE & PRIESTERSCHAP 
Waubach 19.00 uur Samenzang overl. oud. Plum-Heinen en dochter Mia (st);  
Vrijdag 10 apr GOEDE VRIJDAG–LIJDEN EN STERVEN VAN JEZUS–VASTENDAG 
Lindegracht  !! 14.00 uur Kruisweg door het veld 
W’bach/Rimburg 15.00 uur Kruisweg 
Waubach 19.00 uur Gregoriaans Passieverhaal, Kruishulde en Communie. 
Zaterdag 11 apr PAASZATERDAG–STILLE ZATERDAG–PAASWAKE 

Waubach 19.00 uur Gemengd Koor Don Bosco Sjaak Dejalle, dochter Ria Römkens-Dejalle; Mathieu 
Nievelstein en Lucia Peters, dochter Maria; oud. Herman en Tity Schoormans-Heunen; 

Zondag  12 apr HOOGFEEST VAN PASEN–VERRIJZENIS VAN DE HEER 

Rimburg 10.00 uur Zangver. Eendracht Ad Kremer; Maria Janssen-Douven en Fransje Janssen; oud. 
Pierre en Johanna Simons-Douven; oud. Douven-Wetzels; Annie Rutten-Kaczmarek;   

Abdissenbosch 11.30 uur 
Koor Gioia zeswekendienst Meggy Rutten; oud. Ger en Greetje Wijshijer-van 
Ommen;  Maria Wauben-Impelmans; Sjef Speck; jrdst. Sjef en Litie Höppener-
Poulssen; 

Maandag 13 apr TWEEDE PAASDAG 

Waubach 11.30 uur 

Samenzang oud. Zef en Bertie Severens-Van den Oever; echtp. Jacques en Elisabeth 
Verstappen-Vreuls (st); overl. oud. Chris en Marga Kölgens-Quaedvlieg (st); jrdst.  
Mientje Spiertz-Kleijnen, tevens Hein Spiertz (st); oud. Sjir en Tonny Moonen-Lipperts 
en dochter Chantalle; Jo de Lang; 

Woensdag 15 apr  

Waubach 19.00 uur 
Sjef en Tinie Haan-Lutgens en wed. oud. (st); Jozef Scholle en ouders Scholle-
Scholtes; . oud. Michorius-Sonjé en overl. familie; oud. Logister-Windmuller en 
dochter Mia (st);    

Vrijdag 17 apr  
Abdissenbosch 19.00 H. Vormsel BS “De Wegwijzer” 
Zaterdag 18 apr  

Abdissenbosch 18.00 uur Samenzang André Quaedvlieg verj, tevens dochter Els (st); oud. Speck-Herbergs en 
Trautje en Nelly Speck (st); ter ere van de H. Bernadette (st);  

Zondag  19 apr BELOKEN PASEN–ZONDAG VAN DE GODDELIJKE BARMHARIGHEID  
Rimburg 10.00 uur Gregoriaans 

Waubach 11.30 uur 
Taizé-koor Stramroy oud. Arthur en Annie Goossens-Pelzer; jrdst. oud. Pierre en 
Fien Dassen-Geenen (st); Twan Rinkens en Trees Rinkens-Simons en oud. Simons-
Erens (st); oud. Eijgelshoven-Korfage vw. trouwdag (st);  

                        
                 

Het volgend Kirkebledje  verschijnt op 17 april en wel voor de periode tot 15 mei. 
Misintenties s.v.p. inleveren tot uiterlijk maandag 6 april 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. Op 
onderstaande zondagen begint de H. Mis om 

10.00 uur. 
 

 
 

Zondag 05 april 2020 
Zondag 17 mei 2020 
Zondag 12 juli 2020 

Zondag 09 augustus 2020 
Zondag 13 december 2020 
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