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Zalig Pinksteren!

Wees welkom om Pinksteren
met ons mee te vieren
Heer, raak mij aan met uw adem,
reik mij uw stralend licht,
wijs mij nieuwe wegen,
geef op uw waarheid zicht.
Raak met uw adem mijn onrust
tot ik de rust hervind.
Al mijn wonden heelt Gij:
Gij ziet in mij uw kind.
Wees ook de Geest die mij aanvuurt
en al mijn twijfels bant.
Als geroepen kom ik:
mijn tijd is in uw hand.
Kom en doorstraal mijn dagen,
Geest van God uitgegaan,
die mijn ogen opent
voor wie nu naast mij staan.
Heer, raak ons aan met uw adem,
geef ons een vergezicht!
Draag ons op uw vleugels,
zegen ons met uw licht!
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Eerste 6 advertenties per uitgave voor 1/8 pagina
€ 34,50, voor 1/4 pagina € 53,50 en voor
1/2 pagina € 88,50.
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Klikgebit, kunstgebit op implantaten

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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Parochie - agenda

Pinksteren
E.H. Communie Waubach
Samenloop voor Hoop
Sacramentsdag, processie Waubach
Schoolmis An d’r Put
Processie Rimburg
Kampmis Jong Nederland
TV mis, Bisschop Harrie Smeets
H. Mis Warderkapel
Schoolmis An d’r Put
H. Mis aan de Groenstrater kapel
E. H. Communie 2019
Waubach: zondag 16 juni 9.15 uur
Processies 2019
Waubach: zondag 23 juni
Rimburg: zondag 30 juni

TV Missen 2019

Nb Mis om 10.30 uur te Waubach!
Op deze zondagen géén H. Mis in Rimburg
7 juli - LMK Sint Joseph
25 augustus - Volkszang
20 oktober– Kon. Fanfare Eendracht Waubach
22 december - Canto Rinato olv Ton Kropivsek

Tijdens de H. Missen op Hemelvaartsdag
is de naam van onze nieuwe priester
bekend gemaakt. Het kerkbestuur heet
pastoor Harry Notermans van harte
welkom en kijkt uit naar een mooie en
vruchtbare samenwerking.
Op deze pagina vindt u een artikel,
waarin pastoor Notermans zichzelf
voorstelt. De datum waarop onze nieuwe
parochieherder wordt geïnstalleerd wordt
zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

Woordje pastoor Notermans
Aangenaam kennismaken, ik ben pastoor Harry Notermans.
Of beter: aangenaam weerzien! Want ik kom niet van ver; ik ben
opgegroeid in Schaesberg, waar ik heb gewoond vanaf mijn geboorte
(1965) totdat ik in 1983 begon aan de priesteropleiding op Rolduc.
Na mijn wijding in 1991 werd ik kapelaan in Helden-Dorp en later in
Heer-Maastricht. In 1996 volgde mijn benoeming als pastoor van
Stramproy. Gaandeweg kwamen daar nog drie buurdorpen bij:
Tungelroy, Altweerterheide en Swartbroek. Al een aantal jaren zijn we
steeds verder op weg om een parochiecluster te worden. Maar
daarover hoef ik u niets uit te leggen; datzelfde proces heeft u al
doorgemaakt onder uw vorige pastoor Ed Smeets.
Met hem deel ik trouwens het een en ander, bovenal de passie voor
muziek. Die heb ik van huis uit meegekregen: mijn vader was organist
in de H. Familiekerk in Schaesberg (die helaas sinds vorig jaar geen
kerk meer is). Als scholier heb ik daar nog meegezongen in het
gemengd koor, en later werd ik dirigent van het studentenkoor op
Rolduc.
Mijn voorganger heeft in het parochiecluster Ubach over Worms,
samen met catechiste Marion Kockelkoren en veel vrijwilligers, altijd
serieus werk gemaakt van catechese aan kinderen en volwassenen.
Ook daarvoor klopt mijn hart sneller en dit pak ik dan ook heel graag
op, samen met u!
Nog een passie is wandelen, of eigenlijk pelgrimeren. Sinds 2011
lopen we vanuit het cluster Stramproy elk jaar een gedeelte van de
Camino naar Santiago. We denken over een jaar of zes aan te komen.
Ik kan dus nog niet weg uit Stramproy. Of zullen we in de nieuwe
situatie samen op weg gaan, vanuit hetzelfde geloof dat we al lang
delen? Ik kijk ernaar uit om die weg met u te gaan en u beter te leren
kennen!
Met hartelijke groeten,
pastoor Harry Notermans

Op zaterdag 22 juni en zondag 23
juni vindt de volgende editie van de
SamenLoop voor Hoop plaats. Onze
parochie draagt dit evenement een warm
hart toe. Langs de looproute bestaat
tevens de mogelijkheid om gebruik te
maken van een kapel. Wees welkom!
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de uur
bedevaartgangers
en door
de
een
voor
doorkoffietafel
het dorp, Om
11.30
is de H. Mis, gevolgd
een koffietafel voor de bedevaartgangers en de
genodigden.
Er zijnvoor
verschillende
optredens voorzien
een koffietafel
de bedevaartgangers
en en
de
genodigden. Er zijn verschillende optredens voorzien en
de
dag eindigtErmet
Plechtig Lof
met ogenzegening
genodigden.
zijneen
verschillende
optredens
voorzien en
de dag eindigt met een Plechtig Lof met ogenzegening
door
de Hulpbisschop.
Aanmelden
kan
totogenzegening
11 juni op
de dag
eindigt met een
Plechtig Lof
met
door de Hulpbisschop. Aanmelden kan tot 11 juni op
Voortot informatie
blindendagsweikhuizen@gmail.com.
door de Hulpbisschop. Aanmelden kan
11 juni op
blindendagsweikhuizen@gmail.com. Voor informatie
kunt
u ook bellen 046-4432242.
blindendagsweikhuizen@gmail.com.
Voor informatie
kunt u ook bellen 046-4432242.
kunt u ook bellen 046-4432242.

(Martin
Cudellstraat)
te Eygelshoven.
(Martin
Cudellstraat)
te Eygelshoven.
(Martin
Cudellstraat)
te Eygelshoven.
19 juli
Op 19OpOpjuli
19 juli

Dennis
Janssen
Dennis
Janssen
Dennis
Janssen
& &&
Tamara
Noorbeek
Tamara
vanvan
Noorbeek
Tamara
van Noorbeek

(Wormdalweg)
te Rimburg.
(Wormdalweg)
te Rimburg.
(Wormdalweg)
te Rimburg.

Aannemersbedrijf
H.E.J. Szablewski

Advertenties
Advertenties
Advertenties

BOUWEN MET EEN AANNEMER!
H.E.J. Szablewski
Gravenweg 167 | 6374 BA Landgraaf
045 532 40 21 | 06 50 62 37 56
szablewski@home.nl
www.aannemersbedrijfszablewski.nl
OOK VOOR WONINGAANKOOP ADVIES

Hovenstraat 137 - 6374 HC Landgraaf - Tel. 045-5311448
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Laatste Academie Rolduc over de
‘schepping-uit-het-niets’

Op vrijdag 28 juni vindt in de reeks Academie Rolduc
de laatste lezing van dit seizoen plaats. Filosoof Hubert
Timmermans spreekt dan over de schepping. Hij gaat
met name in op het idee van de ‘schepping uit het
niets’, of zoals het in moderne wetenschappelijke
termen heet: ‘universe from nothing’. De discussie
draait om de oude filosofische vraag waarom er ‘iets’ is
en niet niets’.

In zijn verhaal zal Timmermans ingaan op de
argumenten voor en tegen het idee dat God de wereld
uit het niets geschapen heeft. Binnen het hedendaagse
filosofische en natuurkundige debat wordt de vraag
naar de schepping gezien als een van de
belangwekkende knelpunten waarop wetenschap en
religie elkaar raken. De vraag naar het ontstaan van de
schepping is daarmee nog steeds het grootste mysterie
van de mensheid.
Academie Rolduc is een lezingenreeks die dit seizoen
voor de vijfde keer wordt gehouden. Elke maand is er
een andere spreker over een religieus of
maatschappelijk thema. De lezingen zijn voor iedereen
toegankelijk. Deelname kost vijf euro per avond, ter
plekke te voldoen. De lezing begint om 19.00 uur.
Aanmelden vooraf is gewenst en kan via de mail:
academie.rolduc@gmail.com

Bisschop Smeets gaat
eerste priesters wijden

Op de zaterdag na Pinksteren (15 juni) vindt in de
kathedraal in Roermond zoals gebruikelijk de
priesterwijding plaats. Het is dit jaar de eerste keer
dat bisschop Harrie Smeets deze plechtigheid leidt.
De diakens Marco Figliola en Cesar Cortes Oviedo
zijn de eerste kandidaten die door hem tot priester
worden gewijd.
Marco Figliola (32) komt uit Italië en Cesar Cortes
Oviedo (35) uit Honduras. Beiden behoren tot de
gemeenschap van de Neocatechumenale Weg, die
sinds een aantal jaren in Limburg is gevestigd. Zij
worden gewijd tot priester van het bisdom
Roemrond. Figliola werkt als kapelaan in
Roermond en Herten en Cortes Oviedo is
verbonden aan de parochies in Roermond-NoordOost.
De priesterwijding begint op zaterdag 15 juni om
10.30 uur in de Sint-Christoffelkathedraal aan de
Markt in Roermond. Iedereen is van harte welkom.
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TV-Mis
Het is via internet mogelijk de zondagsmis vanuit de kerk in Waubach rechtstreeks thuis te volgen. Op onze site
vindt u een link waardoor u bij de uitzending terecht komt. Ook terugkijken nadien is mogelijk. Behalve via onze
parochiesite vindt u de uitzending ook op:

Overleden

29-05: Joke van Cuijk-van Slingerland,
Heereveld (84 jr.)
30-05: Miep Logister-Urlings, vh. Kerkstr. (96 jr.)
Heer Jezus, aan U hebben wij hen toevertrouwd.
Breng hen behouden thuis in het huis van de Vader
waar plaats is voor velen. Zegen ook ons met de
vrede die Gij ons geven kunt. Wees de stille luwte in
de storm van ons hart. Moge uw Geest ons sterken
om weer uit te varen, uw toekomst tegemoet.
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. Zodra de datum van de volgende
bijeenkomst bekend is, brengen wij u middels het
parochieblad op de hoogte.

H. Doopsel in onze kerken
U bent welkom voor het doopsel van uw kind een
afspraak te maken via de pastorie ( 5312378).

Gedoopt
19-05: Moira en Lina Nennie, van Doesburglaan
Water, het is zo vanzelfsprekend. Het is zo
onuitputtelijk. We maken er elke dag gebruik van.
We staan er eigenlijk nooit bij stil. En toch is het een
wonder. Misschien raakt het ons wel als we intens
genieten: een wandeling op het strand, een waterval,
een meanderende rivier; of als we in de zomer
smachten naar wat verfrissing: een glas koud water,
een duik in het water…. het wonder van het water!
Water. Oersymbool van leven en aarde, oersymbool
van Gods Schepping. In water omhelzen wij Gods
levenskracht. In water omhelst God zijn schepselen.
Gezegend zijt Gij, God, almachtige Vader: Gij hebt
het water geschapen, krachtig en rein, als een bron
waaruit leven ontspringt. Gezegend zijt Gij, God,
ééngeboren Zoon Jezus Christus: uit uw zijde vloeide
water en bloed, uit uw sterven en verrijzen werd de
Kerk geboren. Gezegend zijt Gij, God, heilige Geest:
Gij hebt Christus bij de doop in de Jordaan gezalfd,
ook wij worden in uw kracht gedoopt. Proficiat aan
allen!

AKTIE KERKBALANS: BLIJF ONS STEUNEN

Doop, eerste communie, huwelijk, begrafenis: op alle belangrijke momenten in het leven is de kerk present. Op
zon- en feestdagen opent de kerk haar deuren. En is er in het dorp of de stad iets gaande, dan probeert de parochie
erbij te zijn. Dat zijn de zichtbare momenten. Maar als parochie doen we nog veel meer: zieken bezoeken,
eenzamen een hart onder de riem steken, rouwenden troosten of mensen die het niet makkelijk hebben een
helpende hand toesteken. Dat is allemaal niet zo zichtbaar. En dat hoeft ook niet, maar we doen het wel. Waarom?
Omdat we graag gehoor geven aan wat Jezus gezegd heeft: “Wat je voor de minsten der mijnen hebt gedaan, heb
je voor mij gedaan.” Waar het hart van vol is, loopt de mond van over… We doen het graag en vanuit ons hart.
Maar al dat werk, kost wel geld. Geld dat door de parochianen bij elkaar gebracht moet worden. Samen vormen we
de Kerk. Met uw hulp kunnen we al dat goede werk nog vele jaren blijven doen. Steun ons en doe mee aan de
kerkbijdrage. De parochie is erkend als ANBI-instelling. Dat betekent dat uw bijdrage aan de kerk fiscale voordelen
heeft. Op de voorkant van dit blad vindt u alle bankrekeningnummers waarop u een bijdrage kunt storten, waarvoor
hartelijke dank. Voor informatie kunt u ook terecht op het parochiekantoor in de pastorie
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Sacramentsprocessies 2019
te Waubach op 23 juni…
Op 23 juni trekt de jaarlijkse Sacramentsprocessie in Waubach-Groenstraat, route Hovenstraat, Schoolstraat,
Pastoor Welterstraat, rustaltaar bij Barbarabeeld, Burgemeester Beckersstraat, Hovenstraat, Groenewegje, Charles
Frehenstraat waarna weer informele ontmoeting op het erf van de familie Vaessen. De processie vertrekt na de Mis
van 9.30 uur. De volgorde: Schutterij St. Joseph, KF Eendracht Waubach & Fanfare St. Elisabeth Groenstraat, Meiverenigingen Groenstraat, communicanten, misdienaars en acolieten, Allerheiligste, flambouwdragers en escorte
schutters, overige schutters met hun nieuwe koning en vaandel, ouders communicanten en alle anderen. Sinds
2018 wordt er niet meer met bidstokken voorgebeden tijdens de processie, maar met een geluidsinstallatie. Voor de
communicanten is de processie tevens hun dankviering!

…en Rimburg op 30 juni
We vertrekken om 10.00 uur bij het rustaltaar aan de Kapelweien en trekken van daaruit via de Broekhuizenstraat
en Rinckberg naar Gremelsbrugge. Bij de Lindegracht houden we halt aan het rustaltaar. Op Gremelsbrugge wordt
de processie afgesloten met de Eucharistieviering. Na afloop is iedereen welkom in D’r Eck voor koffie en cake!
Opstelling: Schutterij St. Joseph, Fanfare Victoria, Kinderen, Processie-hemel en H. Sacrament, K.A.V.O, aanwezige
leden ZV Eendracht, overigen. Vanwege de processie zal op die dag tussen 9.30 uur en 12.00 uur het dorp zijn
afgesloten voor alle verkeer vanaf het begin van de Broekhuizenstraat tot en met de toegangsweg naar
Gremelsbrugge 2. Kinderen die willen meedoen in de processie zijn welkom! Graag even melden bij Gerrie Jorritsma
(telefoon 5311747).

‘Uitvindster’ Sacramentsdag
150 jaar heilig

Op 20 en 23 juni viert de katholieke kerk Sacramentsdag. In veel
Limburgse parochies trekt dan ook weer de sacramentsprocessie. Het
is dit jaar 150 jaar geleden dat de ‘uitvindster’ van Sacramentsdag
werd heilig verklaard.
Het betreft Juliana van Cornillon uit Luik. Zij leefde in de 13 eeuw. In
die tijd behoorde het hele gebied dat we nu Limburg noemen bij het
bisdom Luik. Daarmee is Juliana dus ook een beetje ‘van ons’. Zij was
priorin van het Augustinessenklooster op de Corneliusberg (Cornillon)
vlakbij Luik.
Haar de ‘uitvindster’ van Sacramentsdag noemen is misschien een
beetje vreemd, maar niet helemaal onterecht. Juliana had altijd een
sterke devotie voor het Heilig Sacrament. Op een dag zag ze in een
visioen de maan met een hap eruit. Pas twee jaar later begreep zij de
betekenis ervan: de maan was de kerk, waaraan nog iets heel
belangrijks ontbrak: een feestdag ter ere van het Heilig Sacrament.
Nog tijdens haar leven werd het feest in 1246 in het bisdom Luik (en
dus ook in Limburg) ingevoerd. Dit gebeurde mede door toedoen van
aartsdiaken Jacques Pantaléon van Luik. Toen deze in 1261 zelf tot
paus werd gekozen, voerde hij het feest in 1264 voor de hele kerk in.
Juliana maakt dat niet meer mee. Ze overleed in 1258 en werd in
1869 heilig verklaard. Dankzij haar vindt op de tweede zondag na
Pinksteren op veel plaatsen de sacramentsprocessie plaats.
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Kuddedieren met een eigen wil column mgr. Smeets
SCHAAPHERDER
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foto: ook ik ben maar een schaap…..
+ Harrie Smeets, bisschop van Roermond

ZIJN WIJ KUDDEDIEREN

Jezus zegt van zichzelf dat hij de goede herder is: ‘Ik
ken de mijnen en de mijnen kennen mij.’ Binnen dat
     Ǥ     
         
  ǣ      
ǤǤ
    Ǣ    
Ǥ Hoewel…. als de mode ons voorschrijft dat
     
ǡ 
 Ǥ       
jonge mannen ‘in’ is om de zijkant van het hoofd zo
scheren, dan doen massa’s dat. Hoezo
ǫ
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7 juli KRO
televisiemis door
bisschop Smeets

Zoals aangekondigd zullen de landelijke TV
Missen voor Limburg vanuit Waubach verzorgd
worden. Dat betekent dat dit jaar op 7 juli, 25
augustus, 20 oktober en 22 december op
zondag slechts één Mis is en wel om 10.30 uur
te Waubach. Op 7 juli verzorgt bisschop Harrie
Smeets samen met deken Smeets de Heilige Mis
in Waubach. Deze mis zal muzikaal opgeluisterd
worden door het Landgraafs Mannenkoor St.
Joseph. De bisschop, deken en kerkbestuur
hopen van harte dat, zoals elke zondag, juist ook
op deze zondag velen present zullen zijn om,
samen met de vele tienduizenden thuis, de
zondagsliturgie te kunnen vieren!

Kirkeklatsch…

◊ ‘Voor diegene die het ‘echt’ niet vol kan houden: een toilet op het kerkplein.
Moet dit echt? ◊ Petje op of petje af, hoe zit dat ook alweer tijdens de mis … ◊ Is dur nuie al bekend?
Ut is waal sjtil in de mès, wut ut zinge toch gemis…

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

WIJ ZIJN ELKE DAG
OM 7.00 UUR OPEN

10

dag

Liturgische
Liturgische
dienstendiensten
Ubach over
Ubach
Worms
over Worms
Zondag
09 jun

urg

Rimburg
10.00 uur

bach

Waubach
11.30 uur

ndag
eveld
bach
rdag
mond
dag

Maandag
10 jun
Heereveld
10.00 uur
Waubach
11.30 uur
Zaterdag
15 jun
Roermond
10.30 uur
Zondag
16 jun

bach

Waubach
09.15 uur

urg

Rimburg
10.00 uur

bach

Waubach
11.30 uur

bach
dag
rdag
bach
dag

Waubach
14.00 uur
Dinsdag
18 jun
Zaterdag
22 jun
Waubach
15.00 uur
Zondag
23 jun

bach

Waubach
09.30 uur

urg
ndag
bach
dag
dag
urg

Rimburg
10.00 uur
Maandag
24 jun
Waubach
09.00 uur
Dinsdag
25 jun
Zondag
30 jun
Rimburg
10.00 uur

bach

Waubach
11.30 uur

dag
dag

Dinsdag
02 jul
Vrijdag
05 jul

bach

Waubach
19.00 uur

dag
urg

Zondag
07 jul
Rimburg
10.00 uur

bach

Waubach
10.30 uur

09
HOOGFEEST
jun
HOOGFEEST
VAN PINKSTEREN
VAN PINKSTEREN
Zangver. Eendracht
Zangver. zeswekendienst
Eendracht zeswekendienst
Sjaak Delnoij;
Sjaak
JuupDelnoij;
LogisterJuup
(st);Logister
Pierre (st); Pierre
10.00 uur
Simons; Chris
Simons;
en Ivo Chris
Hermans;
en Ivo Hermans;
Gemengd Koor
Gemengd
Don Bosco
Koor Don
jrdst.Bosco
Muisjejrdst.
Michorius-Mous,
Muisje Michorius-Mous,
tevens moeder
tevens
Stephanie;
moeder Stephanie;
Sjaak DejalleSjaak
en dochter
DejalleRia
en Römkens-Dejalle;
dochter Ria Römkens-Dejalle;
overl. oud. Chris
overl.en
oud.
Marga
Chris
Kölgensen Marga KölgensQuaedvlieg
Quaedvlieg
jrdst. oud.
(st);Ton
jrdst.
en oud.
Gerda
Ton
de en
Haan-Weling
Gerda de Haan-Weling
(st); jrdst. oud.
(st);Jacob
jrdst.en
oud. Jacob en
11.30
uur (st);
Anna Heinen-Hanssen
Anna Heinen-Hanssen
(st); Maria Gertrud,
(st); Maria
Paulus
Gertrud,
Gerard
Paulus
en Mathias
GerardJoseph
en Mathias
Gillissen
Joseph Gillissen
(st); Zef en Mia
(st);Vaessen-Kusters
Zef en Mia Vaessen-Kusters
(st); Wiel Vaessen
(st); Wiel
(st);
Vaessen
Leo Moulen;
(st); Leo Moulen;
10
TWEEDE
jun
PINKSTERDAG-HEILIGE
TWEEDE PINKSTERDAG-HEILIGE
MARIA, MOEDER
MARIA,
VAN
MOEDER
DE KERK
VAN DE KERK
10.00
Koper-Quintet
uur Koper-Quintet
Fanfare Victoria
FanfareH.
Victoria
Mis
H. Mis
11.30
Volkszang
uur oud.
Volkszang
Martin en
oud.
Maria
Martin
Dortants-Jungen,
en Maria Dortants-Jungen,
dochter Mia,dochter
schoonzoon
Mia, schoonzoon
Zef (st);
Zef (st);
15 jun
10.30
Priesterwijding
uur
Priesterwijding
16
HOOGFEEST
jun
HOOGFEEST
VAN DE H. DRIE-EENHEID
VAN DE H. DRIE-EENHEID
1ste H. Communiemis
1ste H. Communiemis
BS “An d’r Put”
BS “An
László
d’r Put”
OrosziLászló
; oud.Oroszi
Wiel en
; oud.
Fien Wiel
Evertz-Simons
en Fien Evertz-Simons
09.15 uur
Lei Spiertz; een
Lei Spiertz;
intentie een
uit dankbaarheid;
intentie uit dankbaarheid;
Gregoriaans
Gregoriaans
Harrie Janssen
Harrie
en Wilhelmina
Janssen enMaria
Wilhelmina
Janssen-Hanssen;
Maria Janssen-Hanssen;
Ton van LaarTon
en van Laar en
10.00 uur
dochter Jenny;
dochter
Jan VanderBroeck;
Jenny; Jan VanderBroeck;
Gemengd Koor
Gemengd
Don Bosco
Koor Don
zeswekendienst
Bosco zeswekendienst
Mia Mevissen-Pelzer;
Mia Mevissen-Pelzer;
Peter Eggen;Peter
oud. Eggen; oud.
Ger en Greetje
GerWijshijer-van
en Greetje Wijshijer-van
Ommen en Maria
Ommen
Wauben-Impelmans;
en Maria Wauben-Impelmans;
oud. Iep en Els
oud. Iep en Els
Janssen-Herberigs
Janssen-Herberigs
en dochter Netty
en dochter
(st); jrdst.
NettyHeinz
(st); Jansen
jrdst. Heinz
(st); Jansen
Frans Dancsecs
(st); Frans
enDancsecs en
11.30 uur
fam. Gillissen;
fam.
JanGillissen;
Gerards;Jan
Jo Haan;
Gerards;
Martin
Jo Haan;
en Maria
Martin
Dortants-Jungen,
en Maria Dortants-Jungen,
dochter Mia dochter Mia
Roth;
(st);Wil
Rudi
Nillesen
Roth; en
Wilwed.
Nillesen
fam.;
enPeter
wed. Kleikers;
fam.; Peter
leden
Kleikers;
en
leden en
en schoonzoon
en schoonzoon
Zef (st); Rudi
Zef
overl. leden overl.
huiskamerproject
leden huiskamerproject
flat An d’r Meswegh;
flat An d’r Meswegh;
14.00
H. Doopsel
uur Semm
H. Doopsel
Bemelmans,
Semm Bemelmans,
K. Doormanstraat
K. Doormanstraat
en Daani Schiffelers,
en Daani Schiffelers,
Kapittelstr. Kapittelstr.
18
Heereveld
jun
10.30
Heereveld
uur H.10.30
Mis uur H. Mis
22 jun
15.00
Pl. Huwelijksinzegening
uur
Pl. Huwelijksinzegening
van het bruidspaar
van hetIvo
bruidspaar
Heinen Ivo
en Kim
Heinen
Habets
en Kim Habets
23
SACRAMENTSDAG-HEILIG
jun
SACRAMENTSDAG-HEILIG
SACRAMENTSACRAMENT
V.H. LICHAAM
V.H.
ENLICHAAM
BLOED VAN
EN BLOED
CHRISTUS
VAN CHRISTUS
Sacramentsprocessie
Sacramentsprocessie
Jan EvertsenJan
(st);
Evertsen
Manfred(st);
Martens;
Manfred
oud.
Martens;
Sjeng en
oud.
Theresia
Sjeng en Theresia
Nievelstein-Becks
Nievelstein-Becks
(st); Werner(st);
AbelWerner
(st); Jacques
Abel (st);
en Elisabeth
Jacques en
Verstappen-Vreuls
Elisabeth Verstappen-Vreuls
(st);
(st);
09.30 uur
Hans WeelenHans
verj;Weelen
oud. Plum-Heinen
verj; oud. Plum-Heinen
en dochter Mia
en dochter
(st); SjefMia
en (st);
TinieSjef
Haan-Lutgens
en Tinie Haan-Lutgens
en wed. oud.en
(st);
wed.
echtp.
oud. Schnitzeler-Meens
(st); echtp. Schnitzeler-Meens
en overl. fam.
enDortants-Meens
overl. fam. Dortants-Meens
(st);
(st);
10.00
Gregoriaans
uur
Gregoriaans
Johann Heuschen
Johann
enHeuschen
Helena Heuschen-Belillas
en Helena Heuschen-Belillas
(st); overl. vrienden;
(st); overl. vrienden;
24
GEBOORTE
jun
VAN
GEBOORTE
DE H. JOHANNES
VAN DE H.DE
JOHANNES
DOPER DE DOPER
09.00
Schoolmis
uur An
Schoolmis
d’r Put An d’r Put
25 jun
Heereveld 10.30
Heereveld
uur H.10.30
Mis uur H. Mis
30
DERTIENDE
jun
DERTIENDE
ZONDAG DOOR
ZONDAG
HET JAAR
DOOR HET JAAR
10.00
Sacramentsprocessie
uur
Sacramentsprocessie
echtp. Wiel en
echtp.
Jet Kruyen-Hanssen
Wiel en Jet Kruyen-Hanssen
(st); Pierre Simons;
(st); Pierre Simons;
Gemengd Koor
Gemengd
Don Bosco
Koor Don
oud. Bosco
Nico enoud.
Resie
Nico
Aretz-Videc
en Resie en
Aretz-Videc
zoon Jos;en
jrdst.
zoonBern
Jos; jrdst. Bern
Abel (st); jrdst.
AbelHerribert
(st); jrdst.
en Herribert
Maria Sibilla
en Maria
Schiffers-Ringens
Sibilla Schiffers-Ringens
(st); jrdst. Marianne
(st); jrdst. Marianne
Lutgens en de
Lutgens
oud. Lutgens-Pelzer
en de oud. Lutgens-Pelzer
(st); jrdst. Frans
(st); Hol
jrdst.
(st);
Frans
jrdst.
Holoud.
(st);No
jrdst.
en Bertha
oud. No en Bertha
11.30 uur
Schiffers-Wolters;
Schiffers-Wolters;
oud. Martin en
oud.
Maria
Martin
Dortants-Jungen,
en Maria Dortants-Jungen,
dochter Mia dochter
en schoonzoon
Mia en schoonzoon
Zef; jrdst. oud.
Zef;Schunken-Bures,
jrdst. oud. Schunken-Bures,
zoon Piet en zoon
dochter
PietMia
en (st);
dochter
Gertrud
Mia (st);
Gillissen
Gertrud
(st);
Gillissen (st);
Sjaak DejalleSjaak
en dochter
DejalleRia
en Römkens-Dejalle;
dochter Ria Römkens-Dejalle;
02 jul
Heereveld 10.30
Heereveld
uur H.10.30
Mis uur H. Mis
05
H. jul
ANTONIUS
H.MARIA
ANTONIUS
ZACCARIA,
MARIA PRIESTER
ZACCARIA, PRIESTER
Kampmis Jong
Kampmis
Nederland
Jongoud.
Nederland
Martin en
oud.
Maria
Martin
Dortants-Jungen,
en Maria Dortants-Jungen,
dochter Mia en
dochter Mia en
19.00 uur
schoonzoon schoonzoon
Zef (st);
Zef (st);
07
VEERTIENDE
jul
VEERTIENDE
ZONDAG DOOR
ZONDAG
HET JAAR
DOOR HET JAAR
10.00
H. Misuur
vervalt
H. Mis
!! vervalt !!
TV-MIS !! Landgraafs
TV-MIS !! Landgraafs
Mannenkoor
Mannenkoor
St. Joseph zeswekendienst
St. Joseph zeswekendienst
Joke van Cuijk-van
Joke van Cuijk-van
Slingerland; Slingerland;
Sjef en TinieSjef
Haan-Lutgens,
en Tinie Haan-Lutgens,
wed. oud.(st);
wed.
Jo oud.(st);
en Annie Franssen-Janssen
Jo en Annie Franssen-Janssen
10.30
uur jrdst.
Sjef Speck;
Sjef Speck;
Hub Haenbeukers;
jrdst. Hub Haenbeukers;
Zef en Mia Vaessen-Kusters
Zef en Mia Vaessen-Kusters
(st); Wiel Vaessen
(st); Wiel Vaessen
(st); Leo Moulen;
(st); Leo
Wil Moulen;
Nillesen en
Wilwed.
Nillesen
fam.;
enoud.
wed.Speck-Herbergs
fam.; oud. Speck-Herbergs
en overl. familie;
en overl. familie;
Cleo Wassen,
Cleo
Marianne
Wassen,
Hahnraths
Marianneen
Hahnraths
Jo Wilms;en Jo Wilms;
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Kinderpagina: De Heer is mijn Herder

De Goede Herder
eentje die ruikt
naar de schapen
die als ze bang zijn
om te gaan slapen
ook in de nacht
voor ze blijft zorgen
maar die dan ook
de volgende morgen
weer voor ze uittrekt
naar lekker fris water
grasveldjes zoekt
en nog weer later
een plekje vindt
om veilig te slapen
zo eentje die goed
kan zorgen voor
schapen
zo eentje, heel
gewoon en klein,
die mag van mij
de Koning zijn

Op onze site rk-ubachoverworms.nl
of:

Het volgend

Kirkebledje

verschijnt op 5 juli en wel voor de periode tot 9 aug.

Misintenties s.v.p. inleveren tot uiterlijk woensdag 26 juni liefst middels een briefje
in de brievenbus van de pastorie (Kerkberg 7) of achter in de kerk van Rimburg .
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