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Parochiecluster
Ubach over Worms 

Secretariaat parochies: 
di. wo. 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 

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. K. 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  

  ’t KKiirrkkeebblleeddjjee
Advent 2020 

Het liefste zou je in december kind willen zijn.  
Niet alleen omdat Sinterklaas (hoe die dit jaar ook 
gaat uitpakken) bij uitstek een kindervriend is.  
Ook niet alleen omdat Kerstmis een echt kinderfeest is (waar God ons raakt in de 
kwetsbaarheid van een kind). Maar vooral omdat de kinderwoorddienstgroep in 
onze parochie iets prachtigs gaat maken van de vier Adventsweken. Voor elke 
Adventszondag staat een ander thema centraal, aangedragen door de Advenstactie 
Solidaridad (die vorig jaar haar 50e verjaardag vierde). Het gaat steeds over 
‘bewust consumeren’: 

29 november – cacao 
06 december – textiel 
13 december – thee zonder bijsmaak 
20 december – palmolie 

Verderop in het ‘heilig hangplekje’ komen we hierop nog even terug. Jong geleerd is 
oud gedaan, zeggen we. Ook als volwassenen zullen we ons in de zondagsvieringen 
in deze vier thema’s verdiepen. En … dat doen we nog meer in het bijzondere 
Advents-avondgebed, telkens de voorafgaande woensdag (25 november, 2, 9 en 16 
december) van 19.45 uur tot 20.30 uur in de Sint Jozefkerk in Waubach. Natuurlijk 
mag u ook al om 19.00 uur naar de avondmis komen. Van harte welkom! 

Weihnachtsoratorium nader beluisterd 
Dit jaar een Kerstmis met beperkingen? Wij denken liever in mogelijkheden! 
Welke voorschriften er met Kerstmis precies gelden voor de kerken, is nog niet te 
zeggen terwijl deze editie wordt gedrukt. Maar in elk geval willen we bij u present 
zijn. 

Samen met Omroep Landgraaf verkennen we het 
prachtige Weihnachtsoratorium van J.S. Bach. 
Terwijl pastoor Notermans de gebruikte bijbelteksten 
toelicht, zorgt Truus Bahnen-van Dael (voorheen 
violiste bij het Limburgs Symphonie Orkest) voor 
een boeiende uitleg van de muziek. En natuurlijk zijn 
er volop luisterfragmenten! 
De zes afleveringen vindt u in de radio-
programmering van Tip FM (Ziggo digitaal 924 of op 
91.3 MHz) op 25, 26 en 27 december, 
Nieuwjaarsdag en Driekoningen (3 januari).  
Veel luisterplezier! 

H. Bernadette
Abdissenbosch

H. Joseph
Waubach-Groenstraat

H. Drievuldigheid
Rimburg

H. Theresia & Don Bosco
Lauradorp
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BEL VOOR EEN GRATIS ADVIES GESPREK
Kerkberg 2a, 6374 ES Landgraaf • Tel. 045-533 33 55 • www.pro-tand.eu

• Klikgebit, kunstgebit  
op implantaten

• Een nieuw kunstgebit en 
de daarbij horende nazorg

• Aanpassen van uw  
kunstgebit

• Vergoeding rechtstreeks 
door zorgverzekeraar

BEHANDELING
AAN HUIS

Tandprotheticus
Daniël van der Zwaag
Tandarts
Susann Ritter

14 JAAR IN LANDGRAAF

Hovenstraat 137 - 6374 HC Landgraaf - Tel. 045-5311448
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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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           Advent een nieuw begin      
Op zondag 29 november begint de Advent: de 
voorbereidingstijd op Kerstmis. Met de advent begint in de 
kerk een heel nieuwe periode. De cyclus van elk jaar 
terugkerende feesten wordt met het feest van Christus Koning 
afgesloten. Met de eerste Advent begint er een heel nieuw 
kerkelijk jaar, waarin de gedenkdagen elkaar opnieuw 
opvolgen. Dat begint met geboorte van Christus met 
Kerstmis, maar eigenlijk al met de voorbereiding op die 
geboorte in de Advent. 

Vanaf de eerste zondag van Advent begint in de kerk ook een 
nieuwe reeks lezingen in de liturgie. De zondagsvieringen zijn 
verdeeld in drie jaren: A, B en C. Afgelopen jaar was het A-
jaar en werd er vooral gelezen uit het evangelie van Matteüs. 
Deze Advent begint het B-jaar en worden de lezingen 
genomen uit het evangelie van Marcus. Volgend jaar volgt 
dan Lucas. 

Het Evangelie volgens 
Marcus is het tweede 
evangelie in het Nieuwe 
Testament van de  
christelijke Bijbel.  
Met zijn 16 hoofdstukken 
die samen ongeveer 
11.250 woorden bevatten 
is het het kortste van de 
vier evangeliën. Het is een 
van de drie synoptische  
evangeliën en werd 
geschreven in het Koinè-
Grieks. 
Waarschijnlijk is het het 
oudste en is het 
geschreven rond 65 N.C. 
Het begint met het 
optreden van Johannes de 
Doper, en eindigt met 
Jezus' dood en opstanding. 
 
Marcus was zelf geen 
apostel maar een 
medewerker van Paulus, 
die hij begeleidde op zijn eerste zendingsreis. Gekweld door 
heimwee haakte hij echter af. Volgens sommigen heeft hij het 
evangelie op aanwijzing van Petrus geschreven. Het laatste 
deel van het laatste hoofdstuk, over de verschijningen van 
Jezus, komt niet voor in o.a. de Codex Sinaïticus. Deze tekst 
werd pas twee eeuwen na de eerste druk van de 
Statenvertaling gevonden. 
 

           The Passion komt in 2021 alsnog naar Roermond 
 
 
                                                                                  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
Donderdag 09.00 u. Waubach 
Vrijdag 09.00 uur Waubach 
Zaterdag 18.00 u. Abdissenbosch 
 
 
 

Overzicht TV-Missen Waubach 2020: 
Aanvang: 10.00 uur  
 
 
Zondag 13 december 
 
Wij vragen u vriendelijk om uiterlijk 09.45 uur 
in de kerk aanwezig te zijn! 
 
Met gepaste trots delen wij u mede, dat 
de KRO ook in 2021 een aantal TV-Missen 
vanuit Waubach zal uitzenden. Een 
overzicht van deze H. Missen wordt 
z.s.m. gepubliceerd. 
Dank aan alle vrijwilligers die zich 
inzetten voor de TV-missen. 
 
           
22-11 Christus Koning 
25-11 Adventsgebed / bezinning 19.45 Waub. 
29-11 Eerste adventszondag 
02-12 Adventsgebed / bezinning 19.45 Waub. 
09-12 Adventsgebed / bezinning 19.45 Waub. 
16-12 Adventsgebed / bezinning 19.45 Waub. 
19-12 Zegening Kerstkindjes in de Mis 
20-12 Zegening Kerstkindjes in de Mis 
 
 
 

Kerstmis 2020 (onder voorbehoud) 
Voor de meest actuele mistijden verwijzen wij 
u naar onze website! 
 
24-12 17.00 Kerstspel te Abdissenbosch 
24-12 17.00 H. Mis Rimburg 
24-12 18.30 H. Mis Heereveld 
24-12 19.00 H. Mis Waubach 
24-12 22.00 H. Mis Waubach 
25-12 10.00 en 11.30 H. Mis Waubach 
26-12 10.00 H. Mis Rimburg 
26-12 11.30 H. Mis Abdissenbosch 
 
 
 
 

 

The Passion komt toch naar Roermond. Nadat de geplande 10e 
editie van het tv-spektakel dit voorjaar vanwege corona niet 
kon doorgaan, wordt de 11e editie op 1 april 2021 alsnog in de 
bisschopsstad gehouden. Het verhaal over het lijden van 
Christus wordt op Witte Donderdag live vanaf het Munsterplein 
op NPO1 uitgezonden. Het is voor het eerst dat The Passion in 
het zuiden van Nederland wordt gehouden. Afgelopen voorjaar 
waren er al allerlei voorbereidingen getroffen voor de 
voorstelling in Roermond. Door de uitbraak van de 
coronapandemie ging deze uiteindelijk niet door. Bij de 
voorbereidingen van de editie 2021 wordt rekening gehouden 
met diverse scenario’s om het programma coronaproof te 
kunnen uitzenden. KRO-NCRV wil daarin samen optrekken met 
de gemeente Roermond en de kerken in Roermond. 
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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
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Svp passend maken ¼ pagina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Zonnebloem dankt u hartelijk 
voor uw bijdrage aan de 

kerkdeurcollecte! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De kerkdeurcollecte die onlangs in onze kerken werd 
gehouden, leverde een opbrengst op van maar liefst 
148,35 euro. Zeker in deze bijzondere tijd is dat een 
bedrag om trots op te zijn! Dank voor uw bijdrage. 

TEL: 045-5118255

INFO@ROTHY.NL

WWW.ROTHY.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: 
 

Overleden 
14-10: Mien Pelzer (77 jaar) 

 
Heer, onze God, Wij danken U, dat Gij ons de 
zekerheid geeft, dat ook wij eenmaal zullen verrijzen. 
Help ons nu reeds op te staan tot dit nieuwe leven, en 
troost ons, daar waar we onze lieve dierbaren 
missen… Sterkte aan de betreffende familie! 

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.  
Wij informeren u zo snel mogelijk over de datum van 
de volgende bijeenkomst. Als gevolg van de 
coronapandemie zal dat echter nog even duren. 

Gedoopt 
15-11: Eef Heinen 
 
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 
  

13 december. 
 

Voorbereidingsavonden 2020: 
 

30 november 
 

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, woens. & vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur. 

Kinderopvang tijdens  
H. Mis 

Voor alle jonge ouders die er behoefte aan hebben om 
de H.Mis in alle rust bij te kunnen wonen, maar hier 
door alle drukte niet gemakkelijk de kans voor 
krijgen, is er nieuws!!! 
 
Sinds enige tijd organiseert RK Stichting La Liesse 1 
keer per maand in de ruimte van La Liesse in Rimburg 
(in de witte hoeve tegenover Café d’r Eck) aan de 
Palenbergerweg een crèche voor opvang van kinderen 
tussen 0 – 4 jaar. De opvang is veilig, ruim en op 
maat ingericht voor de allerkleinsten. De kinderen zijn 
welkom vanaf half 10 en de crèche sluit haar deuren 
een half uur na de H.Mis, om half 12. 
 
Aanmelden is vereist en kan per e-mail tot 3 dagen 
voor de H.Mis bij de hoofdbegeleidster, Judie Weijers 
op judieweijers@live.nl 
 
De zondagen waarop kinderopvang wordt 
aangeboden zijn: 
22 november 2020 
20 december 2020 (onder voorbehoud i.v.m. de 
Kerstdagen) 
17 januari 2021, 21 februari 2021 
21 maart 2021, 18 april 2021, 16 mei 2021 en 
20 juni 2021 
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De overledenen van wie we sinds 
Allerzielen 2019 afscheid namen 
 
Parochies H. Joseph –  
Waubach-Groenstraat en HH. Theresia 
& Don Bosco – Lauradorp 
 
Bertie Severens-van den Oever 85 jaar 
Gerda Beugels-Haan    85 jaar 
Hannie Dautzenberg-Hanssen 78 jaar 
John Souren             72 jaar 
Irene Dadziak-Pacholczyk   90 jaar 
Jo Bruchhaus                          89 jaar 
Zef Severens   88 jaar 
Mien Eggen-Bos                   99 jaar 
Fien Vijgen-Erkens  93 jaar 
Pierre Huijnen          86 jaar 
Gerda van der Horst-Odekerken 90 jaar 
Bertie Weijers-Dautzenberg 84 jaar 
Leo Steinbusch         72 jaar 
Wiel Szablewski      90 jaar 
Stasia Szablewski-Rutkowska 68 jaar 
Lieske Gerards-Dautzenberg 89 jaar 
René Plum                 57 jaar 
Mia Adams              92 jaar 
Jan Snijkers                                          82 jaar 
Ennie Eijdems-Hinskens                    90 jaar 
Wilma Jurgens-Jansen                       72 jaar 
Wiel Smeets                                        81 jaar 
Marianne Görissen                            60 jaar 
Henk IJzer                                            65 jaar 
Annie Cober-Menten                        87 jaar 
Marianne Dreessen-Reijnen            61 jaar 
Mien Pelzer                                         77 jaar 

 
 
Parochie H. Drievuldigheid – Rimburg 
 
En Logister-Windmüller  98 jaar 
Frits Wassen            78 jaar 
Jan Janssen                            88 jaar 

 
 
Parochie H. Bernadette – 
Abdissenbosch 
 
  Meggy Rutten   61 jaar 
  Lieske Mulders-Klein                       79 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 2020!  
 
 

Illustratie: Sabine Müller, De boom des levens 

Toen toonde de engel mij de rivier 
met het water des levens, 

helder als kristal, die ontwelde aan de troon 
van God en van het Lam. 

Zij liep midden door de straat 
van het nieuwe Jeruzalem, en op haar oevers, 

aan weerszijden, stond de boom des levens, 
die twaalfmaal vrucht draagt, elke maand eens;

en zijn loof brengt de volken genezing. 
Apk. 22, 1-2

Wat de toekomst brengen moge, 
mij geleidt des Heren hand, 
moedig sla ik dus de ogen,
naar het onbekende land. 

Leer mij volgen zonder vragen, 
Vader wat Gij doet is goed. 

Leer mij slechts het heden dragen, 
met een rustig, kalme moed. 

Heer ik wil Uw liefde loven, 
al begrijpt mijn ziel U niet. 
Zalig Hij die durft geloven, 

ook wanneer het oog niet ziet. 
Schijnen mij Uw wegen duister, 

zie ik vraag U niet: waarom? 
Eenmaal zie ik al Uw luister, 

als ik in Uw hemel kom. 
Liedboek voor de kerken
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           Kribkes wandeling Waubach 2e Kerstdag 
Met veel enthousiasme en gepaste trots presenteren wij u de allereerste editie van de “Kribkes Wandeling” die dit 
jaar voor u door Pastoor Notermans en het Kerkbestuur van Parochiecluster Ubach over Worms wordt 
georganiseerd. Vanzelfsprekend is alles onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeente Landgraaf. Hierover 
zullen wij u in de volgende december-editie van ’t Kirkebledje de laatste informatie geven!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wanneer : 2e Kerstdag 2020  
Waar : Vertrek vanuit de H. Jozefkerk aan de Kerkstraat in Waubach.  
Tijdstip : Tussen half 2 tot half 4 ’s middags kan er gestart worden met de tocht.  
Lengte tocht : Iets korter dan 3 kilometer en voor alle leeftijden en ongeacht de grootte van de schoenmaat goed 
te doen. De route is zorgvuldig samengesteld qua afstand en veiligheid.  
Voor wie : voor alle “lichtzoekers” die een uurtje in beweging willen komen en daarbij willen genieten van mooie 
Kerststallen die opgesteld zijn achter gevelramen en in voortuinen. Gezien de nu geldende richtlijnen kan er per 
tweetal of gezinshuishouding gestart worden.  
Kosten : GRATIS  
Opgeven : Dat is niet nodig. Wel vragen we u om bij het vertrekpunt binnen in de kerk een mondkapje te dragen 
en zoals overal 1,5 meter afstand te houden op de mensen om u heen.  
Route : Een routebeschrijving wordt u aan de start verstrekt en onderweg gaat u een aantal leuke extra 
verrassingen tegenkomen. Ook aan de puzzelaars onder u is gedacht.  
 
Nieuwsgierig geworden en zin in actie?! Noteer de KRIBKES WANDELING dan beslist in uw agenda. Wij 
wensen u veel wandelplezier op 2e Kerstdag. 
 

           Verkoop kaarsen voor jeugdwerk 
Vanaf 1e Adventzondag, zondag 29 november a.s., worden er in de H.Jozefkerk in Waubach mooie Kerstkaarsen 
voor € 3 per stuk te koop aangeboden.  De opbrengst van de kaarsenverkoop komt volledig ten goede aan het 
jeugdwerk binnen ons Parochiecluster. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op deze kaars staat een Kerstwens en een mooi kleurig Kersttafereel, waardoor het ook leuk is om ze aan iemand 
anders cadeau te doen. De kerk is overdag altijd open, maar ook kunt u tijdens openingstijden terecht op het 
Parochiekantoor voor de aanschaf van zo’n symbolische kaars. Bij voorbaat hartelijk dank namens de jeugd!  
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                                                 Zo maak je een Adventskrans 
 
Benodigdheden: 

• 1 stro krans 
• Conifeer groen 
• IJzerdraad 
• 1,5 meter paars lint 
• 4 stompkaarsen voorzien van een stevige spijker à 5 cm 
• 2-4 krammen 

Werkwijze: 
 
 
 
 
 
 

Stap 1 
Je verdeelt het conifeer groen over de krans en 
zet het met ijzerdraad vast.  
Zorg dat je geen stro meer ziet. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Stap 2 
Het paarse lint zet je vast met 1 kram aan de 
onderkant en verdeel het gelijkmatig rondom 
de krans. Het eind zet je weer vast aan de 
onderkant met een kram. 
 
 

 

Stap 3 
Druk de 4 kaarsen met de spijker in de krans, 
je kunt evt. met een lijmpistool een beetje lijm 
aan de onderkant van de kaars aanbrengen 
voor de stevigheid.                                                                
Je mag altijd eigen versier-materiaal gebruiken 
om de krans een beetje op te fleuren. 
 

Betekenis van de symbolen en kleuren: 
Voorbereiding 4 weken op Kerst geboorte van Jezus. Rond is het teken van Eeuwig leven. Paars is de kleur van 
boete doen. Groen is de kleur van hoop en leven. En elke kaars heeft een eigen geheim. Iedere zondag  maken wij 
1 kaars aan en vertellen we het geheim van de kaars tijdens de zondagsmis. 
1e Bereid je voor op Kerst en wees Waakzaam, 2e Heb Berouw/ Spijt en begin opnieuw, 3e Blijf Hopen en Houd vol, 
en 4e Blijf Dankbaar voor alles wat je hebt en geef je Licht door aan anderen.   
 

  

                                               Voettocht Wittem – 2 januari 2021? 
Normaal gesproken zou u hier onze jaarlijkse aankondiging verwachten voor de voettocht naar Wittem die al 36 jaar 
achter elkaar heeft plaatsgevonden op de eerste zaterdag van het nieuwe jaar. Voor dag en dauw uit de veren voor 
vertrek om 05.30 uur vanaf de H. Jozefkerk in Waubach (en iedere andere opstapplaats langs de route) op 
pelgrimstocht naar Wittem. Biddend, overwegend, als fysieke uitdaging, met intenties voor een ander of jezelf.  
Maar in ieder geval met de bedoeling om gezamenlijk aan te komen, weer of geen weer, en aansluitend  
gezamenlijk bij de H. Gerardus de Eucharistie te vieren. 
 
Voor 2021 was er al een uitdaging, als gevolg van de beperktere ruimte in Wittem. Door de verkoop van diverse 
ruimtes rondom de kerk is het niet meer mogelijk om aan iedereen voldoende zitplaats te bieden. De kapel is niet 
meer beschikbaar; alle vieringen vinden plaats in de hoofdkerk, en deze is een stuk kleiner. Ook zou er opvolging 
gezocht moeten worden voor het zittende bestuur. 
 
Daarnaast is Corona een serieuze belemmering om de tocht op een veilige, goede en verantwoorde manier vorm te 
geven. Er is dan ook besloten om de tocht naar Wittem in het jaar 2021 niet te organiseren. Er kleven te veel 
risico’s aan en het is de grote vraag of überhaupt een vergunning verleend zal worden door de verschillende 
gemeenten voor het houden van de tocht zelf. 
 
Op de 1e zaterdag van het nieuwe jaar, 2 januari 2021, zal er een H. mis opgedragen worden op voorspraak van de 
H. Gerardus èn de H. Gerlachus in de H. Jozefkerk in Ubach over Worms, zodat de traditie van de pelgrimage naar 
Gerardus levend gehouden wordt. De mis begint om 14.00 uur en is tevens live voor iedereen te volgen via KerkTV 
(via een button op www.rk-ubachoverworms.nl) of nadien op ieder gewenst tijdstip via www.kerkdienstgemist.nl. 
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Onze kerkmuis heeft bezoek van ver weg. Wat denk je? Waarom zijn ze 
allebei zo blij? Schrijf maar op: wat eten ze, wat drinken ze, wat heeft 
de gastmuis om zijn nek en wat voor een tekentje staat op de kaars 
helemaal links? Je bent uitgenodigd voor de kinderwoorddienst om in 
de adventstijd te luisteren hoe we het verschil kunnen maken voor heel 
veel mensen. 

            Nr.8, November 2020 

 

 

 

 

 

 

 

LLiicchhtt  

Het duurt niet meer lang voordat we het 
eerste kaarsje van de adventskrans mogen 
aansteken, en dan het tweede, derde en 
vierde. Terwijl het buiten steeds langer donker 
is, wordt ons thuis steeds meer verlicht. 

In de adventstijd bereiden we ons voor op 
Kerstmis, het feest van de geboorte van het 
kindje Jezus. We blijven echter niet werkeloos 
en zonder daden afwachten. Zoals we een huis 
schoon maken als we  bezoek verwachten, zo 
poetsen we ook in ons hart: we nemen onder 
de loep of we misschien gewend zijn geraakt 
aan iets wat niet goed  is voor anderen, voor 
de natuur en voor onszelf. 

Heb je er wel eens aan gedacht dat je het 
leven van mensen in Ghana, Ivoorkust, 
Ethiopië, India, Indonesië en Maleisië lichter 
kan maken door bijvoorbeeld een slimme 
keuze in de supermarkt? En waarom zouden 
we dat eigenlijk doen?  

Omdat God met al Zijn Liefde deze wereld 
heeft geschapen met de wonderen van de 
natuur, voor ons en voor de mensen in alle 
landen. 

Jezus werd geboren om ons de 
Barmhartigheid van de Vader te laten zien. 
Laat ons Hem volgen en solidair zijn, ons 
saamhorig voelen met mensen die het zwaar 
hebben. 

 

 

 De herders hoorden als eerste van 
de  geboorte van Jezus.           
Zoek de tien verschillen! 
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                                                 Zo maak je een Adventskrans 
 
Benodigdheden: 

• 1 stro krans 
• Conifeer groen 
• IJzerdraad 
• 1,5 meter paars lint 
• 4 stompkaarsen voorzien van een stevige spijker à 5 cm 
• 2-4 krammen 

Werkwijze: 
 
 
 
 
 
 

Stap 1 
Je verdeelt het conifeer groen over de krans en 
zet het met ijzerdraad vast.  
Zorg dat je geen stro meer ziet. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Stap 2 
Het paarse lint zet je vast met 1 kram aan de 
onderkant en verdeel het gelijkmatig rondom 
de krans. Het eind zet je weer vast aan de 
onderkant met een kram. 
 
 

 

Stap 3 
Druk de 4 kaarsen met de spijker in de krans, 
je kunt evt. met een lijmpistool een beetje lijm 
aan de onderkant van de kaars aanbrengen 
voor de stevigheid.                                                                
Je mag altijd eigen versier-materiaal gebruiken 
om de krans een beetje op te fleuren. 
 

Betekenis van de symbolen en kleuren: 
Voorbereiding 4 weken op Kerst geboorte van Jezus. Rond is het teken van Eeuwig leven. Paars is de kleur van 
boete doen. Groen is de kleur van hoop en leven. En elke kaars heeft een eigen geheim. Iedere zondag  maken wij 
1 kaars aan en vertellen we het geheim van de kaars tijdens de zondagsmis. 
1e Bereid je voor op Kerst en wees Waakzaam, 2e Heb Berouw/ Spijt en begin opnieuw, 3e Blijf Hopen en Houd vol, 
en 4e Blijf Dankbaar voor alles wat je hebt en geef je Licht door aan anderen.   
 

  

                                               Voettocht Wittem – 2 januari 2021? 
Normaal gesproken zou u hier onze jaarlijkse aankondiging verwachten voor de voettocht naar Wittem die al 36 jaar 
achter elkaar heeft plaatsgevonden op de eerste zaterdag van het nieuwe jaar. Voor dag en dauw uit de veren voor 
vertrek om 05.30 uur vanaf de H. Jozefkerk in Waubach (en iedere andere opstapplaats langs de route) op 
pelgrimstocht naar Wittem. Biddend, overwegend, als fysieke uitdaging, met intenties voor een ander of jezelf.  
Maar in ieder geval met de bedoeling om gezamenlijk aan te komen, weer of geen weer, en aansluitend  
gezamenlijk bij de H. Gerardus de Eucharistie te vieren. 
 
Voor 2021 was er al een uitdaging, als gevolg van de beperktere ruimte in Wittem. Door de verkoop van diverse 
ruimtes rondom de kerk is het niet meer mogelijk om aan iedereen voldoende zitplaats te bieden. De kapel is niet 
meer beschikbaar; alle vieringen vinden plaats in de hoofdkerk, en deze is een stuk kleiner. Ook zou er opvolging 
gezocht moeten worden voor het zittende bestuur. 
 
Daarnaast is Corona een serieuze belemmering om de tocht op een veilige, goede en verantwoorde manier vorm te 
geven. Er is dan ook besloten om de tocht naar Wittem in het jaar 2021 niet te organiseren. Er kleven te veel 
risico’s aan en het is de grote vraag of überhaupt een vergunning verleend zal worden door de verschillende 
gemeenten voor het houden van de tocht zelf. 
 
Op de 1e zaterdag van het nieuwe jaar, 2 januari 2021, zal er een H. mis opgedragen worden op voorspraak van de 
H. Gerardus èn de H. Gerlachus in de H. Jozefkerk in Ubach over Worms, zodat de traditie van de pelgrimage naar 
Gerardus levend gehouden wordt. De mis begint om 14.00 uur en is tevens live voor iedereen te volgen via KerkTV 
(via een button op www.rk-ubachoverworms.nl) of nadien op ieder gewenst tijdstip via www.kerkdienstgemist.nl. 
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             Liturgische diensten Parochiecluster Ubach over Worms 

Vrijdag 20 nov
Waubach 09.00 uur
Zaterdag 21 nov OPDRACHT VAN DE HEILIGE MAAGD MARIA
Abdissenbosch 18.00 uur overl. echtp. Schnitzeler-Meens en overl. fam. Dortants-Meens (st);
Waubach 19.15 uur Tijdelijk !!
Zondag 22 nov HOOGFEEST CHRISTUS, KONING VAN HET HEELAL
Rimburg 10.00 uur Ad Kremer;

Waubach 11.30 uur
Mia Michorius-Plum; Muisje Michorius-Mous en moeder Stephanie; oud. 
Frans en Sophie Quaedvlieg-Frösch, tevens wed. oud. (st); jrdst. overl. oud. 
Jo en Annie Spiertz-Vaessen (st);

Maandag 23 nov H. CLEMENS I, PAUS EN MARTELAAR
Waubach 19.00 uur jrdst. oud. Martin en Helena Schormans-Voragen (st); 
Woensdag 25 nov H. CATHARINA VAN ALEXANDRIË, MAAGD EN MARTELARES

Waubach 19.00 uur oud. en grootoud. Scholle-Scholtes en overl. fam (st); Frans en Mien Hol 
Quadvlieg vw. verj. (st); Aansluitend adventsgebed / bezinningsmoment

Donderdag 26 nov
Waubach 09.00 uur
Vrijdag 27 nov
Waubach 09.00 uur
Zaterdag 28 nov Z. MARIA HELENA STOLLENWERK, MAAGD
Abdissenbosch 18.00 uur jrdst. Joep Abel (st); 
Zondag 29 nov EERSTE ZONDAG VAN DE ADVENT – Jaar B

Rimburg 10.00 uur
1ste jrdst. Hannie Dautzenberg-Hanssen; jrdst. oud. Jan en Resie Janssen-
Logister (st); jrdst. oud. Schurer-Vrolijk; Frits Wassen en Leo Wassen en 
overl. familieleden; 

Waubach 11.30 uur
oud. Albert en Mia van Loo-Speck; jrdst. Anny Hennus (st); Kitty Ringens;  
oud. Ed en Hilde Gonera-Tercic; jrdst. oud. Rademacher-Kuipers, 
kleindochter Belinda, zoon John, schoonzonen Peter en Udo;

Maandag 30 nov H. ANDREAS, APOSTEL
Waubach 19.00 uur
Woensdag 02 dec
Waubach 19.00 uur Aansluitend adventsgebed / bezinningsmoment
Donderdag 03 dec H. FRANCISCUS XAVERIUS, PRIESTER
Waubach 09.00 uur Lei Dörenberg;
Vrijdag 04 dec H. BARBARA

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

Zaterdag 05 dec
Abdissenbosch 18.00 uur Zef en Mia Vaessen-Kusters (st); Wiel Vaessen (st);

Zondag 06 dec TWEEDE ZONDAG VAN DE ADVENT – Jaar B - H. NICOLAAS, 
BISSCHOP

Rimburg 10.00 uur echtp. Wiel en Jet Kruyen-Hanssen (st); Ad Kremer; 

Waubach 11.30 uur
Sjef en Tinie Haan-Lutgens en wed. oud. (st); oud. Arthur en Annie 
Goossens-Pelzer; Wiel Smeets en jrdst. Mia Smeets-Toussaint; Mia-Plum-
Reinartz, en Karel Hinskens en Rob Hinskens; jrdst. Leo Moulen;

Maandag 07 dec H. AMBROSIUS, BISSCHOP EN KERKLERAAR
Waubach 19.00 uur Sjaak Dejalle en dochter Ria Römkens-Dejalle;
Woensdag 09 dec

Waubach 19.00 uur
jrdst. Lei Bisschops, dochter Josje en kleinzoon Michel (st);
Aansluitend adventsgebed / bezinningsmoment

LEKKER!
SINAS-SPECULAAS

CAKE
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Donderdag 10 dec O. L. VROUW VAN LORETO
Waubach 09.00 uur
Vrijdag 11 dec H. DAMASUS I, PAUS
Waubach 09.00 uur oud. Jacob en Anna Heinen-Hanssen (st); Jozef Scholle;
Zaterdag 12 dec
Abdissenbosch 18.00 uur overl. oud. Gärtener-Wolters (st);
Zondag 13 dec DERDE ZONDAG VAN DE ADVENT – Jaar B

Waubach 10.00 uur

TV Mis oud. Pierre en Tiny Huijnen-Scheeren; Sjaak Dejalle en dochter 
Ria Römkens-Dejalle; Frans Dancsecs en Jo Gillissen; oud. Hans en Sophie 
van Gelder-Roemgens, zoon Wim, dochter Annie, schoonzoon Gert en 
kleinzoon Marcel; Els Sistermans-Robijns verj; Mia Mevissen-Pelzer;

Maandag 14 dec H. JOHANNES VAN HET KRUIS, PRIESTER EN KERKLERAAR
Waubach 19.00 uur jrdst. oud. Herman Boymans-Clement en zoon Harry; 
Woensdag 16 dec
Waubach 19.00 uur Sjef en Tinie Haan-Lutgens en wed. oud. (st); Aansluitend adventsgebed
Donderdag 17 dec
Waubach 09.00 uur
Vrijdag 18 dec
Waubach 09.00 uur
Zaterdag 19 dec
Abdissenbosch 18.00 uur
Zondag 20 dec VIERDE ZONDAG VAN DE ADVENT – Jaar B
Rimburg 10.00 uur

Waubach 11.30 uur 1ste jrdst. Jo Bruchhaus; Thea Bruchhaus-Schobben; overl. fam. Franssen-
Janssen; jrdst. oud. Nico en Resi Aretz-Videc; oud. Plum-Heinen en  Mia;  

                                                                           
 

Het volgend Kirkebledje  verschijnt op 18 dec. en wel voor de periode tot 22 jan. 
Misintenties s.v.p. inleveren tot uiterlijk woensdag 9 dec. liefst middels een briefje  

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

 Op onze site rk-ubachoverworms.nl  
of: 

Geven met je smartphone 
Givt is dé oplossing voor het meedoen aan de collecte 
zonder contant geld. Iedereen heeft een smartphone. 
Met de Givt-app gebruik je deze tijdens de collecte 
heel makkelijk om een bedrag te geven. De Givt-app 
vind je gratis in de App Store en in Google Play.  
 
Na download van de Givt-app in de App Store of 
in Google Play registreer je jezelf eenmalig als 
gebruiker door je gegevens in te vullen. Ook dient een 
machtiging te worden gegeven voor het afschrijven 
van het bedrag van de gift/collecte van je rekening en 
het overmaken naar de gekozen kerk of goede 
doel.Vervolgens werkt het net zo makkelijk als het 
geven van contant geld. 
 
Eenmaal geregistreerd bij Givt, hoef je alleen de app 
te openen, een bedrag te kiezen en vervolgens scan 
je een QR-code of selecteer je een doel uit een 
lijst. Het gekozen bedrag wordt opgeslagen, van je 
bankrekening afgeschreven en aan de collecterende 
organisatie overgemaakt.  

12


