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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
Kerkbalans 2021 

Wat betekent de kerk voor u?  
Ook als u geen regelmatige bezoeker bent is dat best 
een spannende vraag. De kerk kan zeker een plek van 
betekenis voor u zijn zoals bijvoorbeeld bij een 
doopsel, de Communie of het Vormsel van een kind. 
Ook een plek waar we regelmatig samen komen voor 
het afscheid van onze lieve dierbaren of om rust te 
vinden en te gedenken. 
In onze parochies willen wij er voor u zijn. We willen 
omzien naar elkaar en mensen met elkaar verbinden. 
Want kerk zijn is meer dan alleen het kerkgebouw. 

Helaas hebben wij ook in ons parochiecluster het 
afgelopen jaar en nu nog steeds te lijden onder de 
coronapandemie. Voor de kerkbezoekers gold medio 
maart een tijdelijke sluiting van de kerkdeuren en 
daarna het zeer beperkt toegestane aantal van 
maximaal 30 personen per viering. Ook financieel 
gezien is er gedurende deze lange periode van 
beperkingen tijdens de vieringen veel minder aan 
collectegelden ontvangen. En dan valt niet alleen aan 
de wekelijkse H. Missen te denken, maar ook aan 
andere vieringen zoals de TV-missen, de 1ste H. 
Communies, H. Vormsels en uitvaarten. 

Pastoor werkt hard in onze 4 parochies, en met hem 
vele vrijwilligers en medewerkers. Maar ook met alles 
wat er aan vrijwilligerswerk en dus onbetaald gebeurt, 
hangt er natuurlijk toch een gigantisch kostenplaatje 
aan. Onderhoud van gebouwen en installaties, 
stookkosten, personeelslasten, bloemen en versiering, 
materiaal voor alle vrijwilligersgroepen en gewone 
bestuurskosten vormen samen een stevige begroting 
die het kerkbestuur elk jaar gedekt moet zien te 
krijgen. Een parochiegemeenschap moet namelijk zelf 
voor alle kosten opdraaien via vooral de ontvangen 
kerkbijdragen, geholpen met wat subsidie voor alleen 
de monumentale gebouwen. 

Gelukkig zijn er parochianen die de kerk een warm hart 
toedragen en jaarlijks een vast bedrag als kerkbijdrage 
overmaken. Dank aan hen! Maar wie dat niet doet, ook 
als u er niet of nauwelijks komt: denk eens na wat de 
kerk voor u betekent en u waard is? 
Dus geef vandaag -elk bedrag is welkom- voor de kerk 
van morgen! 

Hiernaast vindt u alle bankrekeningnummers van de 
vier parochies. Dank u voor uw bijdrage en uw daad- 
werkelijk meedragen van onze kerken en vooral van  
onze parochies! 

Pastoor & kerkbestuur 

H. Bernadette
Abdissenbosch

H. Joseph
Waubach-Groenstraat

H. Drievuldigheid
Rimburg

H. Theresia & Don Bosco
Lauradorp

Jaargang 2021  nr. 01 
22 jan. t/m 19 feb. 

Wat een jaar! 

Wat een jaar was 2020. 
Het zal in onze herinnering 
blijven als het ‘coronajaar’: 

“Weet je nog hoe dat ging 
vóórdat er corona was?” 
En als we ergens aan 
terugdenken, dan zal al snel 
gezegd worden: “Was dat 
niet in het jaar 
vóórdat corona begon?” 

Bij jubilea en andere 
gelegenheden 
wordt er vast en zeker 
teruggekeken 
op dat bijzondere jaar 2020. 

Maar het jaar is nu voorbij 
en we staan 
aan het begin van 2021. 
Niemand weet nog 
wat dit jaar ons brengen zal. 
Het ligt in Gods plan 
verborgen. 

We weten wel dat we het 
met vertrouwen tegemoet 
mogen treden, want 
elk jaar, elke maand, 
elke dag wordt ons door God 
geschonken. 

Iedere nieuwe dag is het 
begin van de rest van ons 
leven. We mogen God 
dankbaar zijn voor elk 
moment dat ons gegeven 
wordt. Laten we er samen 
iets moois van maken. 
Wat een jaar wordt 2021! 

Havikweg 3   |   6374 AZ Landgraaf

045 531 22 73   |   www.hamerslandgraaf.nl

D E  K R A C H T 
V A N  D E 

G R A F I S C H E 
M I X



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: 
info@rk-ubachoverworms.nl
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                Week van gebed       
Welke nare gevolgen covid19 ook allemaal met zich 
meebrengt, bidden kan gelukkig coronaproof! Ieder van ons 
kan in de beslotenheid van zijn hart op een veilige manier het 
gesprek met God aangaan. Elk jaar in januari vragen alle 
christelijke kerken gedurende een week aandacht voor een 
gezamenlijk gebed om eenheid. 

Juist in tijden waarin de samenleving onder druk staat, is 
eenheid van groot belang. De Week van Gebed vindt plaats 
van 17 tot en met 24 januari. Het thema luidt dit jaar 
#blijfinmijnliefde. Het verwijst naar een oproep van Jezus zelf 
in het evangelie volgens Johannes. Jezus vraagt zijn 
leerlingen daar om in liefde met hem verbonden te 
blijven (Joh. 15, 9-12). 

Tijdens de Week van Gebed laten christenen over de heel 
wereld zien en merken dat ze in gebed met elkaar en met 
God verbonden zijn. Ook in onze parochies nemen we deel 
aan de Week van Gebed. Tijdens de vieringen zullen we 
stilstaan bij het thema #blijfinmijnliefde. Maar iedereen die 
dat wil, kan ook thuis, onderweg of waar ook meebidden om 
eenheid tussen mensen.           www.weekvangebed.nl 

 

 

           Info-ochtend theologische opleiding                                                                          
  
Geloven kan een verrijking van je leven zijn. Veel mensen ervaren dat zo. Wie dat geloof ook graag met anderen 
wil delen, kan zich daarin verdiepen via een studie theologie. In Limburg bestaat een speciale opleiding voor 
mensen die als catechist, pastoraal werker, geestelijk verzorger of docent catechese aan de slag willen. Dit is ook 
de opleiding voor mannen die permanent-diaken willen worden. Op zaterdag 20 februari is er een informatie-
ochtend voor belangstellenden. 

Het Theologisch Instituut Rolduc is een deeltijdopleiding. Gedurende een aantal weekenden per jaar (van 
vrijdagavond tot zaterdagmiddag) komen de studenten in Rolduc in Kerkrade bij elkaar voor een theologische 
vorming op HBO-niveau. Op het lesprogramma staan vakken als theologie, filosofie, Bijbelwetenschap, maar ook 
sociale leer van de kerk, ethiek, moraal, ecclesiologie, kerkgeschiedenis en meer praktijkgerichte vakken. 

Wie een diploma van het Theologisch Instituut op zak heeft, kan op diverse plaatsen op de arbeidsmarkt terecht. 
Maar de opleiding kan ook heel geschikt zijn voor iemand die uit puur persoonlijke interesse een of meer modules 
wil volgen. Interesse? Aanmelden voor de informatie-ochtend kan door contact op te nemen met rector Lambert 
Hendriks via (045) 5466810 of rector@rolduc.nl. Of kijk op www.rolduc.nl 

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  
 
• zo 24 januari 10.00 uur 
• za 3 april 23.30 uur (Paaswake)  
• zo 2 mei 10.00 uur 
• zo 8 augustus 10.00 uur 
• zo 3 oktober 10.00 uur 
• zo 5 december 10.00 uur 
 
           
 
 
 
 
 

 

 
De Driekoningenhuiszegens zijn nog 

verkrijgbaar op de pastorie.  
U bent welkom op dinsdag, woensdag 
of vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur. 

 
De huiszegens kosten 1 euro per stuk.  

De opbrengst is bestemd voor het 
jeugdwerk van onze parochies. 

 
De kinderwoorddienst vindt 

voortaan tweewekelijks plaats. 
 
 

Voor de komende tijd betekent dat: 
31 januari, 7 en 21 februari, 7 en 

21 maart, 4 en 18 april etc. 
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MMaacchhttiiggiinngg  KKeerrkkbbiijjddrraaggee    
 
 
Naam    

___________________________________________________ 

Adres    ___________________________________________________ 

Plaats    ___________________________________________________ 

 
JJaa,, ik ga vanaf nu meedoen aan de kerkbijdrage in het parochiecluster Ubach over Worms.  
Ik machtig het kerkbestuur om mijn kerkbijdrage automatisch af te schrijven van mijn bankrekening 
nr. _______________________________________ 
 

 per maand   € ……,…   per kwartaal € ……,… 

 per halfjaar € ……,…   per jaar       € ……,… 

Wanneer u al eerder een machtiging heeft afgegeven en hierin niets wilt veranderen, hoeft u dit 
formulier niet in te vullen. We zijn blij en dankbaar met uw jaarlijkse ondersteuning! 
 
Datum  _____________  handtekening  ______________ 
 
Dit formulier kunt u afgeven op het parochiekantoor, Kerkberg 7, Waubach.  
 
 
 
 

SVP PASSEND MAKEN ZODAT 1/4 PAG. RESTEERT VOOR ADVERTENTIE 
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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 
29-12: Marlies Hanssen-Frings (67 jaar) 
02-01: Miny van de Wardt-Aust (89 jaar) 
02-01: Mia Schmitz-Smeets (74 jaar) 
05-01: Huub Jansen (90 jaar) 
12-01: Jimmy Hartsteen (72 jaar) 
12-01: Sisie De la Haije-Geraedts (81 jaar) 
14-01: Maria Vanderschuren-Tournay (66 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 families! 

Ontmoetingen ‘Nao de Mes’ 
Wij willen elkaar de kans gunnen regelmatig op zondag 
na de Mis bij elkaar te komen. 
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 
Sinds de vorige uitgave van het parochieblad zijn 
binnen ons parochiecluster geen kinderen gedoopt.  
Laten we bidden voor alle dopelingen van de 
afgelopen tijd. 
 
Dat onze dopelingen opgroeien tot goede mensen en 
gelovige christenen. Dat zij van God en hun 
medemensen gaan houden, met heel hun hart.  
 
 

 
 

Doopzondagen 2021 
  

31 januari, 21 februari, 21 maart 
11 april, 23 mei, 20 juni 

 
Voorbereidingsavonden 2021: 

 
 10 februari, 10 maart en 3 mei 

 
Aanvang 20.15 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: 
 
21 februari 2021 
21 maart 2021 
18 april 2021 
16 mei 2021 
20 juni 2021 
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           31 januari: feestdag van Don Bosco 

 
 
 
 
 
 
 

 

           Blasiuszegen 
 
Over het leven van de heilige Blasius is weinig bekend. Hij was bisschop van Sebaste in Armenië en werd omstreeks 
het jaar 300 gevangen gezet, wreed gemarteld en onthoofd. Dat hij nu nog bekend is, heeft vooral te maken met 
een gebeurtenis die zich tijdens zijn gevangenschap afspeelde. De legende vertelt dat op een dag een wanhopige 
vrouw bij hem kwam met haar zoontje in de armen. De jongen was de verstikkingsdood nabij, omdat een visgraat 
in zijn keel was blijven steken. Blasius raakte de jongen aan en de graat sprong uit zijn keel. Daarom is hij de 
geschiedenis ingegaan als de heilige die aangeroepen wordt tegen keelaandoeningen. Daaruit ontstond in de 13e 
eeuw het gebruik van de Blasiuszegen, niet als wondermiddel, maar als een uiting van gelovig vertrouwen in de 
voorspraak van heiligen bij God. Dat God ons beschermt tegen alles wat ons de adem beneemt…  
 
 
 
Er is gelegenheid de Blasiuszegen te ontvangen tijdens de H. Missen 
op zaterdag 30 januari en zondag 31 jan.  
 
In verband met de Coronabeperkingen kan pastoor Notermans de 
Blasiuszegen niet individueel uitreiken. De Blasiuszegen wordt 
daarom in één keer aan alle aanwezige kerkbezoekers (op afstand) 
uitgereikt.  
 

Op zondag 20 januari 1935 vierde het 
rectoraat Lauradorp, voor het eerst in 
de nieuwe kerk, het jaarlijkse feest 
van Don Bosco. De pontificale H. Mis 
werd gecelebreerd door Mgr. G. 
Lemmens. (foto uit de nalatenschap 
van pater Bernard Fischer sdb)  
 

De naam Bosco is afkomstig van de 
achternaam van de heilige. Don is een 
Italiaanse aanspreektitel en betekent 
heer. 

Giovanni Bosco wordt in 1815 geboren op 
het platteland van Noord-Italie. Zijn 
vader is een arme, hardwerkende boer, 
die twee jaar na de geboorte van 
Giovanni sterft. Voor het gezin volgt een 
moeilijke tijd. Ondanks zijn armoedige 
jeugd wordt Giovanni toch priester. Hij 
gaat werken in Turijn. In die tijd dolen 
daar veel arme kinderen en werkeloze 
jongeren door de straten. 
 Don Bosco probeert deze jongeren te helpen. Hij bouwt huizen waar 

ze kunnen wonen en zorgt ervoor dat ze naar school gaan en een
vak leren, zodat ze aan het werk kunnen. Ook regelt hij goede 
arbeidsovereenkomsten.
Giovanni wordt beroemd door zijn werk in Turijn. Op aanraden van 
de paus sticht Don Bosco een religieuze gemeenschap, de 
Salesianen. Mensen die willen werken aan de toekomst van 
kansloze jongeren sluiten zich hierbij aan. Ook nu bestaat die 
gemeenschap nog, verspreid over heel de wereld.

In de laatste eucharistieviering in de HH. Theresia- en Don 
Boscokerk op 26 september jl. beloofden we, jaarlijks aandacht te 
blijven besteden aan de feestdag van Don Bosco. Dat willen we 

graag doen. Vanwege de corona-beperkingen is er momenteel niet 
veel mogelijk. Wel zullen we in alle eucharistievieringen van 

zaterdag 30 en zondag 31 januari bijzonder aandacht geven aan 
deze markante heilige. 
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Jongeren op weg naar WJD 2023 
Als eerste voorbereiding op de Wereldjongerendagen in 
2023 vindt er op zondag 31 januari een online 
jongerenbijeenkomst WJD@home plaats.  
Deze bijeenkomst is een initiatief van het bisdom Breda, 
maar ook jongeren uit Limburg kunnen deelnemen. 
Die dag komt een klein aantal jongeren van 16-30 jaar 
‘live’ samen met bisschop Jan Liesen van Breda.  
Alle anderen kunnen meedoen via zoom: in de zaal wordt 
een groot scherm neergezet, zodat ze er echt bij 
zijn.  Jongeren uit heel Nederland en België zijn van harte 
welkom om aan te sluiten. 
Het thema van deze dag is het WJD jaarthema van 2021: 
“Sta op. Ik stel u aan tot getuige van wat u gezien heeft.” 
(Handelingen 26, 16). Mgr. Liesen zal de inleiding 
daarover verzorgen. 
 
Voor meer informatie en aanmelden: 
https://sintfranciscuscentrum.nl/jongeren/ 
wjdhome-live-met-monseigneur-liesen 

Maria Lichtmis  
Op dinsdag 2 februari viert de Kerk 'Maria Lichtmis'. Hoewel de naam anders doet vermoeden, is dit geen 
Mariafeest, maar gaat het op deze dag vooral om Christus zelf. Officieel heet het feest de 'opdracht van de Heer in 
de tempel'. Het was bij die gebeurtenis dat Jezus werd betiteld als 'het Licht dat alle volkeren verlicht'. In de kerken 
is het al eeuwen gebruikelijk om op deze dag een lichtprocessie te houden en kaarsen te 
zegenen. Zeker zo oud is ook het gebruik om op 3 februari, de gedachtenis van de heilige 
Blasius, de Blasiuszegen uit te delen. Die moet de gelovigen beschermen tegen 
keelaandoeningen en andere kwalen. 

Maria Lichtmis 
De officiële naam van het feest was 'de ontmoeting van de Heer in de tempel'. Ten tijde van 
Jezus' geboorte was het gebruikelijk om na de geboorte van een kind dit kind aan te bieden 
aan God in de tempel en daarbij een offer te brengen, veertig dagen na de geboorte. Gerekend 
vanaf 25 december is dat dus op 2 februari. Bij deze ontmoeting in de tempel wordt Jezus 
herkend door Simeon als 'hét Licht voor alle volken'. Ter herinnering aan de intrede van Jezus 
in de tempel en de woorden van Simeon, is het gebruik ontstaan op deze dag een 
lichtprocessie te houden. Daardoor werd dit feest bekend onder de naam 'Maria Lichtmis'. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Misstipendia 2021 
 

Het kerkbestuur heeft ervoor gekozen om de tarieven van 2020 
ook in het nieuwe jaar (2021) toe te passen. 
 

Eenvoudige dienst door de week (leesmis) € 12,50 
Eucharistieviering op zaterdagavond of zondag € 27,50 
Jubileumdiensten die niet tijdens de reguliere zaterdag- of 
zondagmissen worden gehouden € 300 
Uitvaart € 440 
Huwelijksviering € 440 
Bijdrage voor begeleiding naar crematorium  
na een voorafgaande kerkdienst € 75 
 

Gestichte jaardienst: (looptijd min. 5 jaar – max. 20 jaar) 
Dienst door de week: 
5 jaar € 62,50, 10 jaar € 125, 20 jaar € 250 
Eucharistieviering op zaterdagavond en zondag: 
5 jaar € 137,50, 10 jaar € 275, 20 jaar € 550 
 

De bijdrage voor huwelijksvieringen en uitvaarten wordt niet 
gevraagd aan parochianen die in de vier jaren voorafgaand aan 
betreffende kerkdienst kerkbijdrage hebben betaald.  Zij moeten 
dan per jaar wel tenminste het gemiddelde van de in deze jaren 
geldende minimumkerkbijdrage hebben betaald. 
 

Deze minimumkerkbijdrage is ongewijzigd vastgesteld op € 100 
voor 2021. Het richtsnoer voor de kerkbijdrage blijft 1% van het 
netto inkomen van een economische eenheid. 
 

De kerkhoftarieven werden reeds in de decemberuitgave (2020) 
van dit parochieblad gepubliceerd. 
Het volledige kerkhofreglement is verkrijgbaar bij de 
medewerkers van het parochiekantoor. 

Pater dr. Haye van der Meer s.j. 
overleden 

Pater dr. Haye van der Meer s.j. is dinsdag 5 januari 
in zijn huidige woonplaats Nijmegen op 94-jarige 
leeftijd aan de gevolgen van corona overleden.  
De jezuïet Van der Meer werkte vele jaren in het 
bisdom Roermond als eerste rector van het 
grootseminarie Rolduc, bisschoppelijk vicaris, 
officiaal (hoofd van de kerkelijke rechtbank) en lid 
van het kathedraal kapittel. Ook gaf hij in 1993 als 
diocesaan administrator leiding aan het bisdom in de 
maanden tussen het terugtreden van bisschop Mgr. 
Jo Gijsen en de benoeming van Mgr. Frans Wiertz 
tot nieuwe bisschop. 
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Maatregelen R.K. Kerk ongewijzigd na persconferentie 12 jan. 
De verlenging van de lockdown door het kabinet tot en met 9 februari heeft geen consequenties voor de 
coronamaatregelen die al in de Rooms-katholieke Kerk gelden. Dat laat het secretariaat van de Nederlandse 
Bisschoppenconferentie woensdag 13 januari weten. 
 
Het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ blijft met de aanvullingen van 9 oktober 2020 vooralsnog van 
kracht. Mocht het kabinet op korte termijn nadere maatregelen nemen, zoals bijvoorbeeld invoering van een 
avondklok, dan bezien de bisschoppen of aanvullende richtlijnen voor de parochies nodig zijn. 
 
Dankbaar voor inzet 
De bisschoppen spreken opnieuw hun dankbaarheid uit voor de inzet van de pastorale teams, maar ook van de vele 
vrijwilligers in de parochies, die zich met elkaar inspannen om met alle strenge maatregelen die gelden, het 
parochieleven door te laten gaan. Dit geldt hun inzet voor de vieringen die slechts met allerlei beperkingen kunnen 
plaatsvinden, maar ook de inzet om digitaal contact te houden en digitaal om te zien naar elkaar. Zo spannen vele 
parochies zich in om catechese te blijven verzorgen en via de diaconie worden ook tijdens de lockdown mensen 
waar nodig praktisch en financieel ondersteund. 
De bisschoppen willen de gelovigen dan ook vragen om juist in deze maand, nu Actie Kerkbalans op 16 januari 
begint, de eigen parochie niet alleen in gebed maar ook financieel te ondersteunen in dit belangrijke werk. 
 

Deken Smeets geeft toelichting op Aswoensdag 
Aswoensdag is in het rooms-katholieke geloof 
een dag van bezinning en boetvaardigheid. 
Gelovigen krijgen normaal gesproken een 
kruisje van as op het voorhoofd getekend. 
Daarmee tonen ze berouw voor hun zonden. 
Aswoensdag is het begin van de 40 dagen 
durende vastentijd. 
 
Het strooien van as op het hoofd van mensen is 
voorloper van het askruisje in de christelijke 
traditie. En dit jaar wordt er weer op 
teruggegrepen: door het strooien van as vindt 
er namelijk geen fysiek contact plaats. "Om te 
voorkomen dat de priester en de ontvanger te 
dicht bij elkaar komen, moeten beide personen 
een mondkapje dragen", vertelt vicaris Ed 
Smeets, lid van de Nationale Raad voor Liturgie.  
 
"Ook worden de woorden 'Gedenk, mens, dat gij stof zijt en tot stof zult wederkeren' dit jaar niet uitgesproken", 
aldus Smeets. "Op deze manier denken we dat het zeer verantwoord en veilig kan gebeuren". 
Drukte 
Volgens de vicaris zal het dit jaar een rustige Aswoensdag worden. "In veel kerken en parochies is Aswoensdag nog 
een begrip", vertelt Smeets "Ik weet niet anders dan dat de carnavalsverenigingen massaal op Aswoensdag present 
zijn in de viering. Dat zal dit jaar een stuk minder zijn", vreest de vicaris.                                
 

Kinderwoorddienst voortaan tweewekelijks 
Met ingang van dit jaar wordt de kinderwoorddienst tweewekelijks op zondag gehouden, en wel op de eerste en 
derde (en evt. vijfde) zondag van iedere maand. Zowel in Rimburg als in Waubach.  
Voor de komende tijd betekent dat: 31 januari, 7 en 21 februari, 7 en 21 maart, 4 en 18 april etc. 
 
Wat is de kinderwoorddienst? 
We nodigen iedereen heel hartelijk uit voor onze 
eucharistievieringen.  
Maar omdat kinderen van basisschoolleeftijd niet alles even 
gemakkelijk meekrijgen, vindt de woorddienst voor hen apart 
plaats in de sacristieruimte. We lezen het evangelie (het verhaal 
van Jezus) wat eenvoudiger voor. Je mag er zelf over 
meepraten! En vaak is er ook nog een mooi knutselwerkje, 
puzzeltje of zo om mee naar huis te nemen. 
 
Zeker een aanrader voor wie er nog nooit bij was.  
En wie al eerder meedeed, weet zelf hoe mooi het is. 
We zijn de moeders van de kinderwoorddienstgroep heel 
dankbaar voor alle moeite en creativiteit die ze steken in de 
kinderwoorddienst en de voorbereiding daarvan. 
 
 
 
 



GGaalliilleeaa  

Jezus heeft heel wat gewandeld. 
Na Zijn doopsel in de Jordaan liep 
Hij de woestijn in en bleef daar 40 
dagen om te bidden en zich voor 
te bereiden op Zijn lange tocht.  

Daarna wandelde Hij meer dan 
100 km terug naar het Meer van 
Galilea. Hier trok Hij samen met 
Zijn leerlingen rond om de mensen 
over God te vertellen en zieken te 
genezen. 

En dat allemaal op sandalen! 

Onze kleine kerkmuis heeft de 
wandelschoenen aangetrokken en 
gaat samen met Jezus op weg. Om 
zijn nek hangt een grote 
Jacobsschelp, want dat is het 
teken van de pelgrims. Pelgrims 
zijn mensen die op reis gaan naar 
een heilige plaats; ze gaan op 
bedevaart.  

En dat is niet nieuw. De Joden 
gingen één keer per jaar naar de 
tempel in Jeruzalem; kinderen 
vanaf 12 jaar mochten mee.  

De H. Drie Koningen waren de 
eerste pelgrims die op zoek waren 
naar Jezus Christus. Ook nu nog 
zijn er veel pelgrimsoorden: denk 
bijvoorbeeld maar aan Lourdes in 
Frankrijk, Onze Lieve Vrouwe 
Sterre der Zee in Maastricht of 
Santiago de Compostella in 
Spanje. 

Hebben jullie de kerststallentocht 
gelopen? Dat was ook een mini 
pelgrimstocht. Wil je ook samen 
met Jezus op pad?  

Neem Hem mee in je               ! 

 

 

 

            Nr.10, januari 2021 

 

 

 

 

 

OOpp  ppeellggrriimmssttoocchhtt  mmeett  JJeezzuuss  

Vind je het leuk om ook een kleine pelgrimstocht 
te maken? Dan wandel eens naar de St. Jozef kerk 
in Waubach. Waar vind je in de kerk dit 
standbeeld. Welke Heilige wordt er uitgebeeld? 
Oplossing volgend Heilig Hangplekje. 

Kijk! Er zitten twee St. 
Jacobsschelpen op zijn kleed. 
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             Liturgische diensten Parochiecluster Ubach over Worms 
Vrijdag 22 jan H. VINCENTIUS, DIAKEN EN MARTELAAR     
Waubach 09.00 uur oud. Plum-Heinen en dochter Mia (st); 
Zaterdag 23 jan
Abdissenbosch 18.00 uur
Zondag 24 jan DERDE ZONDAG DOOR HET JAAR

Waubach 10.00 uur

TV Mis Jan Evertsen (st); jrdst. oud. Hub en Ria Hinskens-Schmitz (st); jrdst. 
Jozef Senden (st); oud. Wiel en Mia Smeets-Toussaint; jrdst. Herm Schuivens; 
jrdst. Mieke Notermans-van Dael; Frans Dancsecs en Jo Gillissen; Jo Meessen 
en schoonzoon Roger en alle overledenen van de families Meessen en Gielen; Jo 
Tilmans verj. en oud. Piet en Tanja Tilmans-Reschedko; pastoor Ed Mutsaerts;

Maandag 25 jan BEKERING VAN DE HEILIGE APOSTEL PAULUS
Waubach 19.00 uur Sjef en Tinie Haan-Lutgens en wederz. ouders (st);
Woensdag 27 jan H. ANGELA MERCI, MAAGD
Waubach 19.00 uur
Donderdag 28 jan H. THOMAS VAN AQUINO, PRIESTER EN KERKLERAAR
Waubach 09.00 uur
Vrijdag 29 jan      
Waubach 09.00 uur
Zaterdag 30 jan
Abdissenbosch 18.00 uur jrdst. André Quaedvlieg, tevens dochter Els(st); 

Zondag 31 jan VIERDE ZONDAG DOOR HET JAAR – FEESTDAG VAN DE H. DON 
BOSCO

Rimburg 10.00 uur jrdst. Mia Hanssen-Palmen (st); jrdst. Lucie Schurer (st);

Waubach 11.30 uur
jrdst. Roos de Haan, overl. fam. (st); jrdst. Sjef Gerards, Bertha Gerards-Goffin, 
dochter Jenny en schoondochter Christie (st); Frans Dancsecs verj; jrdst. Mia 
Plum-Reinartz; 

Waubach H. Doopsel Senn Brűck en  Layla Theunissen 
Maandag 01 feb
Waubach 19.00 uur Sjaak Dejalle en dochter Ria Römkens-Dejalle;
Woensdag 03 feb H. BLASIUS, BISSCHOP EN MARTELAAR
Waubach 19.00 uur
Donderdag 04 feb
Waubach 09.00 uur
Vrijdag 05 feb H. AGATHA , MAAGD EN MARTELARES     
Waubach 09.00 uur oud. Martin en Maria Dortants-Jungen, dochter Mia en schoonzoon Zef (st);
Zaterdag 06 feb HH. PAULUS MIKI EN GEZELLEN, MARTELAREN
Abdissenbosch 18.00 uur jrdst. Zef en Mia Vaessen-Kusters (st); Wiel Vaessen (st);
Zondag 07 feb VIJFDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Rimburg 10.00 uur jrdst. Frans en Fien Verreck-Borghans en alle overleden familieleden;

Waubach 11.30 uur Sjef en Tinie Haan-Lutgens en wederz. oud. (st); Mariet Verboeket-Crombach 
en dochter Chantal (trouwdag);

Maandag 08 feb H. HIERONYMUS EMILIANI
Waubach 19.00 uur jrdst. Leo Vaessen (st);
Woensdag 10 feb H. SCHOLASTICA, MAAGD
Waubach 19.00 uur Leo Steinbusch;
Donderdag 11 feb O.L. VROUW VAN LOURDES
Waubach 09.00 uur echtp. Jacques en Elisabeth Verstappen-Vreuls (st);
Vrijdag 12 feb      
Waubach 09.00 uur
Zaterdag 13 feb
Abdissenbosch 18.00 uur
Waubach 19.15 uur zeswekendienst Mia Schmitz-Smeets;

zeswekendienst Jac Jongen
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Het volgend Kirkebledje  verschijnt op 19 feb. en wel voor de periode tot 19 mrt. 
Misintenties s.v.p. inleveren tot uiterlijk woensdag 10 feb. liefst middels een briefje  

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

Zondag 14 feb ZESDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Rimburg 10.00 uur oud. Pierre en Johanna Simons-Douven; fam. Peusens-L’Ortye (st);

Waubach 11.30 uur

zeswekendienst Marlies Hanssen-Frings; Sjaak Dejalle en dochter Ria Römkens-
Dejalle;  Fer en Maria Helsper-Starmans (st); Sjef en Treeske Reumkens-
Starmans en wederz. familie (st); jrdst. oud. Franken-Quaedvlieg en overl. 
familieleden (st); jrdst. Beppie van Mil-Krol (en verjaardag), tevens Jan van Mil 
en kleindochter Melany;

;Maandag 15 feb
Waubach 19.00 uur oud. Plum-Heinen en dochter Mia (st);
Woensdag 17 feb ASWOENSDAG VERPLICHTE VASTEN- EN ONTHOUDINGSDAG
Rimburg 17.30 uur
Waubach 19.00 uur
Donderdag 18 feb
Waubach 09.00 uur
Vrijdag 19 feb      
Waubach 09.00 uur
Zaterdag 20 feb
Abdissenbosch 18.00 uur zaliger pastoor Joseph Peters (st); 
Zondag 21 feb EERSTE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD

Rimburg 10.00 uur Hub Ubben, Tiny Ubben-Slaman, Juliana Ubben-Czerw en oud. Czerw-Dohmen 
en Hans Snijders (st);

Waubach 11.30 uur

 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.  
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