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Parochiecluster 
Ubach over Worms 

 

  
Secretariaat parochies: 
di. t/m vr. 10.00-12.00 uur 

Kerkberg 7  531.23.78 
 

Pastoor : H. Notermans 
 pastoor@rk-ubachoverworms.nl  

 

Misintenties 
Weekdag € 12,50 -Weekend € 27,50 

 

 Kosters via pastorie, of: 
Waubach-Groenstraat: 

J. Post  531.04.49 
Abdissenbosch: 

M. Rutten  546.48.77 
Rimburg: 

F. Weijers   532.39.96 
Lauradorp: 

A. Erps  531.45.38 
 

Parochieassistenten  
H. Verhaeg & M. Dietzenbacher 

Catecheet M. Kockelkoren  
 

Kerkbijdrage 
Par. H. Jozef 
     NL15 INGB 0003 8555 00 
     NL54 RABO 0151 7021 36 
Par. HH.Theresia en Don Bosco 
     NL64 INGB 0001 0493 78 
     NL57 RABO 0151 7022 76 
Par. H. Bernadette 
     NL88 INGB 0001 0488 49 
     NL50 RABO 0151 7007 53 
Par. H. Drievuldigheid 
     NL48 INGB 0001 5643 48 
     NL74 RABO 0151 7040 07 

 

Kerkhofadministratie 
Parochiekantoor  531.23.78 

Kerkhofbeheer 
H. Jozef – Waubach 
     Via parochiekantoor 
H. Bernadette - Abdissenbosch 
     Via parochiekantoor 
H. Drievuldigheid - Rimburg 
     C. Schurer  531.41.40 
Gemeentelijk  kerkhof - Lauradorp 
     R. Dörenberg  56.95.222 
 
 

www.rk-ubachoverworms.nl 
 

Adverteren in dit blad? 
Oplage: 6.000 huis aan huis 

 
 
 

 
 

 
Havikweg 3 Landgraaf 

   531.22.73 
 

info@hamerslandgraaf.nl 
www.hamerslandgraaf.nl  
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Advertenties   
 
 
LET OP: Voor de pagina met misintenties dienen ook nog advertenties te 
worden geplaatst!  
Weijers, van Bree, Willems, MFC An d’r Put 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Jaargang 2019  nr. 9 
13 sept. t/m 18 okt. 

 
 

Bouwgeschiedenis Kapel Groenstraat 
  

De kapel dateert uit 1925 en werd gebouwd naar een ontwerp van architect 
Bartels ter vervanging van een eerdere kapel uit 1848. De bouwgrond werd 
ter beschikking gesteld door de familie Schnitzler. De kapel dient als rustaltaar 
bij de jaarlijkse sacramentsprocessie. Verder vindt hier jaarlijks de processie 
met het Heilig-Kruisrelikwie plaats. 
 
Exterieur: 
De kapel geeft een open indruk. De grote rondboogtoegang wordt gesteund 
door twee pilaren. Een halfhoog ijzeren hek sluit de kapel af. De absis is 
halfrond en wordt gedekt door kunstleien. 
 
Interieur: 
De achterwand bestaat uit grijze natuursteen. Op het altaar staat een groot 
kruisbeeld, geflankeerd door beelden van Maria en Johannes. 
 
De kapel is ook beschreven in:'t Kapelke... Kapellen langs velden en wegen in 
Zuid-Limburg / Vera Hamers - Kempen Uitgevers, 1999. ISBN 9066571012 

 
 

Zaterdag 14 september om 19 uur jaarlijkse H.Mis 
Kapel Groenstraat b.g.v. Kruisverheffing.  

 

 
Op verzoek van de KRO 

starten alle TV-Missen vanaf 
20 oktober een half uurtje 
eerder. Dit betekent dat de 

TV-Missen om 10.00 uur 
zullen beginnen.  

 
Indien u de TV-Mis wilt 

bijwonen, stellen wij het op 
prijs wanneer u een kwartier 
voor aanvang aanwezig bent. 

 

Mistijden per september 2019 
Zoals u in het vorige parochieblad heeft kunnen lezen, zijn de 
doordeweekse missen vanaf begin september weer hervat. Hierbij de 
mistijden nog eens op een rijtje: 
Zondag 10.00 uur Rimburg / 11.30 uur Waubach 
Maandag en woensdag 19.00 uur Waubach 
Dinsdag 10.30 uur Heereveld 
Vrijdag 09.00 uur Waubach, Zaterdag 18.00 uur Abdissenbosch 
Zaterdag 18.00 uur Abdissenbosch 

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



De SkyLounge ligt op een centrale plaats op 
Park ter Waerden. Een mooie horecagelegenheid 
waar mensen elkaar dagelijks ontmoeten onder 

het genot van een drankje en een hapje. Voor en 
na het sporten, een wandeling of fi etstocht.

 
Tevens is het de perfecte locatie 

voor recepties, feesten, teamuitjes, 
ko�  etafels en om te vergaderen.

  

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 

Recepties  |  Feesten  |  Teamuitjes  |  Ko�  etafels  |  Vergaderen

Jo Wita heet jullie
van harte welkom.

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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BEHANDELING AAN HUIS

BEL VOOR EEN GRATIS ADVIES GESPREK
Kerkberg 2a  •  6374 ES Landgraaf
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Limburgse Koordagen oktober 2019 
 
Alle zangers en liefhebbers van koormuziek 
opgelet: van 4 tot en met 6 oktober worden 
in de Theaterhotel De Oranjerie in 
Roermond de Limburgse Koordagen 
gehouden. Er zijn tal van activiteiten, zoals 
conferenties, diverse workshops en 
concerten. Zowel voor zangers als 
luisteraars is er veel te beleven en te 
genieten. Wees op tijd met aanmelden, 
want de inschrijvingen stromen binnen! 
Meer informatie vindt u op: https://www.vnk-limburg.nl/limburgse-
koordagen/  
 

Een oogje in het zeil houden 
 
De afgelopen periode is het kerkhof in Waubach 
meerdere keren het doelwit geweest van vandalen. 
Zo werd onlangs een aantal graven vernield en 
moest de brandweer uitrukken voor een 
coniferenbrand. Op het kerkhof in Rimburg werden 
wij geconfronteerd met diefstal van daklood. 
Uiteraard betreurt het kerkbestuur het ten zeerste 
dat de rust van onze dierbaren niet door iedereen 
wordt gerespecteerd. De situatie is onder de 
aandacht gebracht van de politie. Daarnaast hopen 
wij door de inzet van cameratoezicht dergelijk gedrag een halt toe te 
roepen. Tot slot roepen wij ook de hulp in van onze  
parochianen. Indien u getuige bent van een verdachte  
situatie, vragen wij u dan ook om direct contact op te nemen  
met de politie. Bij voorbaat dank voor uw medewerking!  
 

Bernadettefeest Abdissenbosch 
 
Op zaterdag 5 oktober vindt het jaarlijkse 
Bernadettefeest in Abdissenbosch plaats. Het 
feest start om 19.00 uur met een H. Mis in de 
kerk van Abdissenbosch, gevolgd door een 
lichtprocessie. De stoet gaat van start ter 
hoogte van het Jagerspad en wordt muzikaal 
begeleid door Schutterij Sint Joseph en fanfare 
Abdissenbosch. Wees welkom! 
 
 
 
 

Kerkdeurcollecte Zonnebloem 
 

Parochie - agenda 
14-09 H. Mis aan de Groenstr. kapel 19.00 u. 
05-10 Bernadettefeest Abdissenbosch 
09-10 Dagbedevaart Banneux 
27-10 Zang koor Sobornost 
27-10 Allerheiligen/Allerzielen  
Waubach en Lauradorp 
03-11 Allerheiligen/Allerzielen 
Rimburg en Abdissenbosch 
03-11 Paardenzegening Heihof 
11-11 Opening carnavalsseizoen  
24-11 Christus Koning 
01-12 Eerste Advent 
 
Misrooster vanaf 8 september 2019: 
 
Zondag 10,00 u. Rimburg / 11.30 u. Waubach 
Maandag 19.00 u. Waubach 
Dinsdag 10.30 u. Heereveld 
Woensdag 19.00 u. Waubach 
Vrijdag 09.00 uur Waubach 
Zaterdag 18.00 u. Abdissenbosch 
 
 

 
 

KRO-TV Missen 2019  
Nb Mis om 10.00 uur te Waubach! 

Op deze zondagen géén H. Mis in Rimburg 
 

  
20 oktober– Kon. Fanfare Eendracht Waubach 
22 december - Canto Rinato olv Ton Kropivsek 
 

 
 
 

Een woord van dank 
 

Het kerkbestuur dankt de hoogeerwaarde 
heer deken Steph Nevelstein van het 
dekenaat Kerkrade voor zijn inzet als 
administrator van ons parochiecluster. Tijdens 
de afgelopen maanden beschikten wij niet 
over een eigen pastoor. In die periode lag de 
verantwoordelijkheid voor ons cluster in 
handen van deken Nevelstein. Wij danken 
hem voor zijn betrokkenheid en advies. 
Tevens een woord van dank aan pastoor van 
Dooren en deken Kuijer. Beide priesters 
zorgden ervoor dat zoveel mogelijk missen, 
processies en bijzondere vieringen doorgang 
konden vinden. Dank voor uw inzet en alle 
goeds toegewenst! 
 
 
 
 

 Traditiegetrouw zal ook dit jaar een deurcollecte plaatsvinden, 
waarvan de opbrengst bestemd is voor de Zonnebloem. 
Vrijwilligers van de Zonnebloem zullen op zondag 15 september na 
afloop van de H. Mis in Rimburg en Waubach om een kleine 
bijdrage vragen.  
 
Bij de Zonnebloem draait het om mensen. Al meer dan 70 jaar. We 
brengen ze bij elkaar. Staan voor ze klaar. En zetten alles op alles 
om mensen met een handicap een onvergetelijke dag te bezorgen. 
Een lichamelijke beperking hoeft wat ons betreft nooit een 
belemmering te zijn. We willen dat iedereen volop van het leven 
kan genieten.  Om dat voor elkaar te krijgen, denken we altijd in 
oplossingen. Dat geldt voor onze vrijwilligers, voor onze donateurs 
en voor de partners waarmee we samenwerken. Stuk voor stuk 
doen zij er alles aan om mensen een onvergetelijk moment te 
bezorgen. Wij danken u bij voorbaat voor uw steun! 
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O O K  V O O R  W O N I N G A A N K O O P  A D V I E S

Aannemersbedrijf
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Cursusaanbod Service Gilde Landgraaf 
 
Half september wordt er weer gestart en voor wie 
belangstelling heeft, is er voor elk wat wils. 
Zo zijn er nog plaatsen vrij bij de volgende cursussen: 
Kalligrafie op dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur, bridge 
voor zij die al een beginnerscursus hebben gevolgd, ook 
op dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur, decoupage op 
maandag van 11.00 tot 13.00 uur, Italiaans voor 
beginners op maandag van 9.30 uur tot 11.00 uur 
eveneens op maandag van 9.30 tot 11.00 uur start bij 
voldoende belangstelling Engels voor beginners. 
In oktober kunt u deelnemen aan een serie van lezingen 
met als titel: Een rondreis door de wereld van de muziek. 

De cursussen en workshops worden in het voor- en najaar 
voornamelijk gegeven in het Burgerhoes en enkele andere 
locaties in Landgraaf en Ubach-Palenberg. De bijdragen 
per leseenheid zijn bewust laag, namelijk 4,25 €. 
 
Aanmelden voor al die cursussen kan het beste via de 
website, zie inschrijving onder de verschillende cursussen. 
Natuurlijk kunt u informatie vragen via kantoor onder 
nummer 045- 569 56 80, maar u kunt ook eens een kijkje 
komen nemen in het Burgerhoes. Het kantoor is elke dag 
geopend van 9.00 tot 12.00 uur. Website 
www.gildelandgraaf.nl 
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 Maria Mater Kring 
 

De Maria Mater Kring: een plaats voor ontmoeting, bezinning en 
verdieping 
In het bisdom Roermond bestaan enkele Maria Mater Kringen.  
Dit zijn bijeenkomsten van vrouwen (jong en oud) die regelmatig bij elkaar 
komen voor ontmoeting, bezinning en verdieping. De Maria Mater Kring 
Kerkrade/Heerlen heeft haar vaste onderkomen in de gebouwen van het 
Seminarie Rolduc (Kerkrade). Ongeveer eens in de zes weken zijn wij daar op 
een dinsdag te gast. De dag begint om 9.30 uur met koffie/thee. Vervolgens is 
de ochtend gereserveerd voor een Bijbelse inleiding, gezamenlijk gebed (met 
name ook voor eigen kinderen en kleinkinderen) en het vieren van de 
eucharistie. Na de lunch is er telkens een gastspreek(st)er die over een 
maatschappelijk, godsdienstig of cultureel thema komt vertellen, met 
aansluitend uitwisseling en gesprek. De dag eindigt rond 15.00 uur. 
 
Het nieuwe seizoen van de Maria Mater Kring Kerkrade/Heerlen begint op 
dinsdag 24 september as. De overige bijeenkomsten in 2019 zijn  5 november 
en 10 december. Vrouwen en moeders uit onze regio (Zuid-Oost-Limburg) zijn 
van harte welkom om met de Maria Mater Kring kennis te maken en aan de 
dag deel te nemen.(deelname kost € 5,-).  
 
Voor meer informatie en opgave kunt u contact opnemen met:  
mw. R. Lemke (tel.045-5751965),  
mw. E. Koelman (tel. 06-26048245) 
of mw. I.v. Elssen (tel. 045-5718339). 
 

 20 okt. KRO televisiemis met  Kon. Fanfare Eendracht
Zoals aangekondigd zullen de 
landelijke TV-Missen voor Limburg 
vanuit Waubach verzorgd worden. 
Dat betekent dat dit jaar op 20 
oktober en 22 december op 
zondag slechts één Mis is en wel 
om 10.00 uur te Waubach. Op 20 
oktober wordt de H. Mis muzikaal 
opgeluisterd door Kon. Fanfare 
Eendracht Waubach. Pastoor 
Notermans en het kerkbestuur 
hopen van harte dat, zoals elke 
week, juist ook op deze zondag 
velen present zullen zijn om, samen 
met de vele tienduizenden thuis, de 
zondagsliturgie te kunnen vieren. 
Wees welkom! 
 

 
Zangvereniging Eendracht Rimburg geeft 

Nazomer Concert 
Op zondag 22 september organiseert Zangvereniging 
Eendracht uit Rimburg een nazomer concert    
in zaal D’r Eck te Rimburg. Aanvang is om 19.00 uur.Ter 
afsluiting van de zomer zal zangvereniging Eendracht onder 
leiding van Jan Zaad en met begeleiding van Esther Zaad een 
gevarieerd programma ten gehore brengen. De werken zijn 
voor een deel nieuw.  Daarnaast is gekozen voor mooie 
recente en oudere liederen van bekende componisten. Aan 
het concert zal verder deelnemen het vocaal ensemble 
Andiamo  uit Weert, dat bestaat uit acht zangers die zich ten 
doel gesteld hebben onderscheidende muziek te maken. Het 
ensemble staat onder leiding van Tim Schulteis. Hun 
repertoire bestaat uit meerstemmige klassieke en moderne 
werken. Tijdens de avond zullen meerdere talentvolle jonge 
pianisten van de Muziekschool Heerlen hun kunnen aan u 
laten horen. Zangvereniging Eendracht uit Rimburg nodigt u 
van harte uit om van dit gevarieerde concert te komen 
genieten. De toegang is gratis maar een vrijwillige gave wordt 
op prijs gesteld. 
 5
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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: 
 

 
 

Gedoopt en gezonden 
  
“Gedoopt en gezonden: De missie van de Kerk van Christus in de wereld.” Dit is het thema van de Buitengewone 
Missiemaand die wordt gehouden in oktober 2019. Het benadrukt dat de roeping tot missie geworteld is in de doop 
en gericht is op allen die zijn gedoopt. Missie is een ‘gezonden zijn’ dat leidt tot een bekering van zowel degene die 
gezonden is, als van hen die hun boodschap ontvangen: in Christus is ons leven een missie!” (Paus Franciscus, 
toespraak op 1 juni 2018). Het Missionair Beraad Parkstad belegt op zaterdag 12 oktober 2019 van 10.00 tot 14.00 
uur een studieochtend over deze Bijzondere Missiemaand en het thema ervan. Hoe kan de Bijzondere Missiemaand 
bijdragen om met elan verder te gaan met het missionaire werk en/of de MOV-groep in de parochie? We hebben 
HEH vicaris Vincent Goulmy, vicaris Missiezaken van het bisdom Roermond, bereid gevonden ons op deze dag te 
begeleiden.  
 
De studieochtend wordt gehouden in het parochiezaaltje van de parochie St-Joseph Heerlerbaan,  
C. Meulemanstraat 1, 6418 PD Heerlen (paadje rechts naast de kerk nemen en daarna trappen omlaag).  
 
 
 
Het programma is als volgt:  
 
09.30 uur: Zaaltje open  
10.00 uur: Welkom  
10.10 uur: Inleiding door vicaris Vincent Goulmy  
11.15 uur: Verder praten in groepen  
12.00 uur: Lunch  
12.45 uur: In gesprek met vicaris Vincent Goulmy 
14.00 uur: Afsluiting  
 
U bent van harte welkom! 
 
 

Overleden 
03-09: Irma Reumkens-Huijnen, Heereveld (92 jr.) 
 
Sterkte aan de betreffende familie! 
Laten wij tevens bidden voor allen die al langere tijd 
aan de zorg van de Heer zijn toevertrouwd. 
 
Heer, Gij laat over uw mensen steeds weer het licht 
opgaan van uw liefde. Laat voor onze dierbaren die de 
duisternis van de dood zijn ingegaan, en die nu in 
Christus rusten, uw dag aanbreken van eeuwig licht. 
 

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 15 september bent u 
na afloop van de mis in Waubach welkom bij Jong 
Nederland!  
 

Gedoopt 
 

Sinds de vorige uitgave van het parochieblad zijn in 
ons cluster geen kinderen gedoopt. Bidden wij 
daarom voor alle dopelingen van de afgelopen 
periode. 
 
God, wij danken U voor het wonder van het leven dat 
Gij aan ons hebt toevertrouwd. Laat deze kinderen 
groot en krachtig worden in onze vaak harde wereld. 
Bescherm hen tegen verkeerde invloeden. Laat hen 
proeven en ervaren dat Gij uw reddende hand nooit 
terugtrekt. Geef dat wie deze wereld maken, hen 
voor mogen gaan in alles wat waar is en echt. Laat 
hen opgroeien als uw kinderen, onder de hoede van 
uw sterke nabijheid. 
 
 

Doopzondagen 2019 
 

Zondag 06 oktober 2019 
Zondag 20 oktober 2019 

Zondag 17 november 2019 
Zondag 15 december 2019 

       

H. Doopsel in onze kerken 
 

U bent welkom voor het doopsel van uw kind een 
afspraak te maken via de pastorie ( 5312378). 
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Lezing leven in Goddelijke Wil 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bezoek de Lambertuskerk in Kerkrade op Monumentendag 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Goedele de Maeyer uit België gaat in het 
cultuurhuis van Landgraaf (voormalige Heilige 
familie kerk) een interessante lezing houden over 
hoe te leven in de Goddelijke Wil. 
Voor deze lezing wil ik u van harte uitnodigen! 
Geen stoffige en geleerde taal, maar een uitleg en 
benadering zoals we die uit de bijbel kennen en 
een manier van leven in Gods Wil zoals we die 
nog niet eerder hebben gehoord. 
Diegene die dit Goddelijk verhaal de wereld in 
heeft gebracht en in opdracht van Jezus heeft 
opgeschreven is Luisa Piccarreta uit Italië. 
Vanwege haar grote eenvoud, kleinheid koos 
Jezus haar al op heel jonge leeftijd uit om, na zijn 
moeder, Luisa te leren leven in het Rijk van de 
Goddelijke wil. 
Zij was een zeer bijzondere vrouw! En leidde een 
gewoon leven dat toch buitengewoon was. 
Aan haar heeft onze lieve heer geleerd hoe we 
kunnen leven zoals God het bedoeld heeft. HET IS 
EEN MANIER VAN LEVEN, Jezus en de heilige 
maagd Maria verschenen aan haar en onderrichte 
haar over deze Goddelijke Wil. Dit moet je precies 
zo opschrijven zo zei Jezus !!  Dit was zijn wens, 
omdat dit onderricht ten goede zou komen, niet 
alleen aan u zelf ,maar aan de gehele mensheid.  
Luisa Piccarreta heeft heel veel moeten lijden en 
is ook een van de weinige mensen die van God de 
stigmata heeft gekregen. Vele jaren leefde ze 
uitsluitend van de heilige hostie die de priester 
haar iedere dag kwam brengen. Tijdens deze 
lezing zal Goedele de Maeyer ons uitleggen wat 
leven in de Goddelijke Wil inhoudt. Geen zorgen, 
het is niet heel moeilijk. God laat ons immers 
niets doen wat we niet zouden kunnen. Lieve 
mensen dit is een groot geschenk.  
 
 

Ook al heeft men er hier nog niet veel over gehoord, 
toch zijn haar boeken over de hele wereld verspreid. 
Verschillende boeken zijn in het Nederlands te 
verkrijgen met o.a. een biografie uitgegeven door het 
Vaticaan. Dit geeft ons de zekerheid dat na onderzoek, 
alles kloppen moet. Goedele de Maeyer heeft de gave u 
dit alles bijzonder goed uit te leggen, zij zal u 
aangenaam verrassen met een boodschap waarmee er 
een wereld voor u open gaat. 
 
Zet zondag 22 september, 14 uur in uw agenda, 
hopelijk zien we elkaar dan weer in het cultuurhuis in 
Landgraaf. Bent u geïnteresseerd, wilt u meer weten? 
Foldermateriaal ligt achter in de kerk. Hierop staat mijn 
telefoonnummer. Als het voor u lastig is om voor 
vervoer te zorgen kan dat eventueel geregeld worden. 
Bedankt voor uw aandacht en tot ziens! 
 

De maand september is weer Monumentenmaand. 
In dat kader is op zaterdag 21 september 
de Dekenale kerk H. Lambertus aan het Kerkplein 
opengesteld. Tussen 12.00 en 17.00 uur zijn 
vrijwilligers aanwezig die bezoekers het een en 
ander kunnen vertellen over de kerk en haar 
inrichting. Met name wordt verwezen naar de 
kunstwerken van Pierre Cuypers, de bekende  
architect en ontwerper uit Roermond. 
Op die dag is de nieuwe brochure “Geschiedenis 
van de St. Lambertuskerk” ter beschikking. 
In de vitrines in de kerk kan een aantal 
kerkschatten worden bewonderd. Onder 
begeleiding wordt de mogelijkheid geboden een 
bezoek te brengen aan de sacristie 
waar de kerkelijke gewaden worden bewaard. 
Ook de trap naar het oksaal kan worden 
beklommen. Daar bevindt zich het beroemde  
Müller-orgel uit 1848. Het orgel is weliswaar in 
restauratie, die dan wellicht nog niet is afgerond, 
maar  bezoekers kunnen toch een indruk krijgen 
van het prachtige orgel. Overigens, de huidige 
Lambertuskerk bestaat op 17 september van dit 
jaar 175 jaar en alléén al daarom is het alleszins 
de moeite waard deze kerk te bezoeken. 
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Installatie pastoor Notermans
 

 

 
 
 
 
 

Veel parochianen en het kerkbestuur hebben 
er maanden naar uitgekeken: de installatie 
van onze nieuwe pastoor. Op zondag 8 
september was het zover. Pastoor Notermans 
werd door deken Nevelstein tot pastoor van 
het parochiecluster Ubach over Worms 
geïnstalleerd. 
Onder begeleiding van schutterij Sint Joseph 
werd onze pastoor vanaf de Reeweg naar de 
pastorie begeleid. Na het afleggen van de Eed 
van Trouw, begaf de begeleidingsstoet zich 
naar de kerk van Waubach. Hier nam pastoor 
Notermans de sleutel van de kerk en het 
herdersschopje in ontvangst. Tijdens een 
drukbezochte installatiemis maakten vele 
parochianen voor het eerst kennis met onze 
nieuwe parochieherder, die overigens zeer 
muzikaal blijkt te zijn. De muzikale 
opluistering werd verder verzorgd door: 
Gospelkoor Gioia, Gemengd koor Don Bosco 
en Schola Rimburg. Na afloop van de mis, 
bood het kerkbestuur pastoor Notermans een 
receptie aan. Velen van u maakten van de 
gelegenheid gebruik om hem de hand te 
schudden. Het kerkbestuur dankt iedereen die 
op welke wijze dan ook een bijdrage heeft 
geleverd aan het welkom van pastoor 
Notermans en verheugt zich op de 
samenwerking! Het dankwoord van pastoor 
Notermans verschijnt in het volgende 
parochieblad. 
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Gods tafelmanieren     
 
 

Wist u dat de lezingen in de kerk gekoppeld zijn aan de 
zondagen van het kerkelijke jaar? Zo stond op zondag 1 
september (22e zondag door het jaar) het thema 
tafelmanieren centraal. Op deze pagina een beknopte 
samenvatting. 
 
Hecht u nog waarde aan goede omgangsvormen en 
manieren? Spreken met twee woorden, medemensen 
groeten; niet voorkruipen bij de bakker. Anderen netjes 
behandelen en zeker niet beledigen. Over dit onderwerp 
wordt heel verschillend gedacht. Mensen houden soms 
zo van hun vrijheid, dat zij menen, dat voor hen alles is 
toegestaan. Een samenleving zonder regels en goede 
vormen, is dat geen gevaar voor de leefbaarheid van 
ons menselijk samenleven? 
Jezus lijkt te spreken over dit soort regels en wel de 
omgangsvormen aan tafel. Kent u nog regels voor het 
aan tafel gaan? Houdt u een minimale vorm van 
wellevendheid aan? “Wanneer gij door iemand genodigd 
wordt, ga dan niet aanliggen op de voornaamste 
plaats.” 
Bij een eerste oppervlakkige lezing zou men inderdaad 
kunnen denken, dat Jezus ons een korte les geeft over 
goede manieren. Op zich zijn goede manieren nooit 
weg. Het getuigt zeker niet van wellevendheid, indien 
iemand zo maar de beste plaats inneemt. Je brengt op 
die manier de gastheer en waarschijnlijk ook jezelf in 
grote verlegenheid. 
Goede vormen ofwel etiquette, worden zij vaak niet 
juist daarom gehanteerd om bij anderen een goed 
figuur te slaan? En meestal willen wij juist een goed 
figuur slaan bij mensen die wij belangrijk vinden. 
Etiquette en tafelmanieren zijn vaak bedoeld om ons 
zelf in het zonnetje te zetten. Wij etaleren onszelf. En 
dan vaak niet alleen door middel van de aankleding 
maar juist ook door de keuze van de gasten. Kijk eens 
in wat voor kringen ik verkeer. Ik zal eens laten zien, 
wat ik allemaal klaarkrijg. 
De bedoelingen van de Heer liggen echter op een veel 
dieper niveau. Dat merken wij aan het woordje 
bruiloftsmaal. Jezus gebruikt telkens opnieuw het 
woord bruiloftsmaal om onze verhouding tot 
medemensen vanuit God te bekijken. Wij zijn als 
gedoopte christenen immers een familie, genodigd op 
de bruiloft van Gods Zoon. 
“Wanneer gij een maaltijd geeft”, zegt Jezus “nodig 
dan geen familie of vrienden uit. Het zou kunnen zijn 
dat zij op hun beurt u uitnodigen en dat gij het dus 
terugkrijgt.” Soms proberen mensen elkaar zelfs de 
loef af te steken in het bereiden van een maaltijd. 
Het evangelie wil precies de andere kant uit: “Maar als 
gij een gastmaal geeft, nodig dan armen, gebrekkigen, 
kreupelen en blinden uit.” Bij deze mensen, indien wij ze 
al zouden uitnodigen, verliest de etiquette en de goede 
smaak zijn winstgevende betekenis. Wat levert het ons 
hier op om eens flink uit te pakken? Het evangelie zit 
dus vandaag op een totaal andere golflengte: “Gelukkig 
zult gij zijn omdat zij het u niet kunnen vergelden.” 
En dan komt misschien het belangrijkste gedeelte van 
dit evangelie: “Het zal u vergolden worden bij de 
opstanding van de rechtvaardigen.” Elke 
Eucharistieviering is een uiting van ons geloof.  
De teksten van vandaag vragen niet alleen om te 
geloven in de rijkdom van de Eucharistie; zij nodigen 
ons ook uit om te geloven in het loon van God in het 
leven van alledag. God zal het u belonen. Dat betekent 

voor velen: je kunt het dus schudden. Vandaag worden 
wij uitgenodigd om dat Godsloon heel serieus te nemen. 
Goede vormen, etiquette, wat levert het ons op? Jezus 
spreekt vandaag over het hemelse ofwel Goddelijke 
loon. En de etiquette die Hij aanreikt, zijn de 
tafelmanieren van God zelf. Maaltijd houden betekent in 
het evangelie uiteindelijk, dat wij als kinderen van een 
gezin genodigd zijn aan Gods tafel: “Zalig die genodigd 
zijn aan de maaltijd des Heren.” Het betekent dat wij als 
zijn kinderen zijn tafelmanieren overnemen. 
Het laatste avondmaal is de plaats waar Gods 
tafelmanieren ingekleurd worden. Het is de maaltijd die 
naam gemaakt heeft niet door haar goede vormen maar 
door het voorbeeld van haar gastheer. Hij wast zijn 
leerlingen de voeten en zegt daarna: “Meen niet, dat Ik 
gekomen ben om gediend te worden maar om te 
dienen. Ik heb u een voorbeeld nagelaten; gij moogt in 
mijn voetstappen treden.” 
De etiquette die de Eucharistische maaltijd ons aanreikt 
is duidelijk. Geef jezelf. Geef, zoals Jezus zich gegeven 
heeft. En zijn zelfgave betekent niet alleen de dood. Het 
betekent de verrijzenis en een hemels leven. Wie in God 
zijn leven durft verliezen, zal het honderdvoudig 
terugvinden.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tekst: Bezinning op het Woord, inleidende teksten bij de 
dagelijkse liturgie 
Illustratie: Nelly Bube - De minste plaatsen op het feest 
(De bijbel in 1000 seconden)   
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Liturgische diensten Ubach over Worms 
  
Vrijdag 13 sep H. JOHANNES CHRYSOSTOMUS 
Waubach 09.00 uur H. Mis 
Zaterdag 14 sep KRUISVERHEFFING 

Kapel in de 
Groenstraat 19.00 uur 

Ensemble Fanfare St. Elisabeth Peter Eggen; Mia Michorius-Plum; Muisje 
Michorius-Mous en moeder Stephanie; fam. Römkens-Ubaghs (st); Jo Quaedvlieg; Wil 
Nillesen en wederz. fam.; Joep Weijers; 

Zondag  15 sep VIER-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR 
Rimburg 10.00 uur Gregoriaans jrdst. Jozef Wassen (st); jrdst. Annie Rutten-Kaczmarek; Ad Kremer;   

Waubach 11.30 uur 

Volkszang (Kerkdeurcollecte Zonnebloem !!) oud. Martin en Maria Dortants-Jungen, 
dochter Mia en schoonzoon Zef (st); jrdst. Mia Stalman, tevens verj (st); jrdst. Gerard 
en Trautje Schurer-Plum, dochter Jos (st); jrdst. Jo Tilmans, oud. Piet en Tanja 
Tilmans-Reschedko; jrdst. Johanna Maria Dörenberg-Somers; jrdst. oud. Sjeng en Mia 
Vossen-Heinen; 

Maandag 16 sep HH. CORNELIUS, PAUS EN CYPRIANUS, BISSCHOP, MARTELAREN 
Waubach 19.00 uur Jozef Scholle; Lei Dörenberg; 
Dinsdag 17 sep H. LAMBERTUS, BISSCHOP EN MARTELAAR   Heereveld 10.30 uur H. Mis 
Woensdag 18 sep  
Waubach 19.00 uur  
Vrijdag 20 sep HH. ANDREAS KIM TAEGON, PRIESTER, EN PAULUS CHONG HASANG, EN GEZELLEN 
Waubach 09.00 uur Sjef en Tinie Haan-Lutgens en wed. oud. (st);  
Zaterdag 21 sep H. MATTEÜS, APOSTEL EN EVANGELIST 
Abdissenbosch 18.00 uur Volkszang overl. oud. Gärtener-Wolters (st); 
Zondag  22 sep VIJF-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR 
Rimburg 10.00 uur Gregoriaans 1ste jrdst. Dieter Bloi; Jan VanderBroeck;   

Waubach 11.30 uur 

Volkszang Jan Evertsen (st); Jo en Annie Franssen-Janssen; Resie Aretz-Videc verj; . 
Manfred Martens; Werner Abel (st); May en Lisa Wassen, kleindochter Cleo; jrdst. Jo 
Meessen, tevens schoonzoon Roger en alle overl. van de families Meessen en Gielen;  
Hans en Maurice Ederveen; Lei Spiertz verj; uit dankbaarheid bgv een 40-jarig 
huwelijksjubileum;  

Maandag 23 sep H. PIUS VAN PIETRELCINA, PRIESTER (PATER PIO) 
Waubach 19.00 uur jrdst. Zef Hamers, Mia Hamers-Dortants verj; 
Dinsdag 24 sep                            Heereveld 10.30 uur H. Mis 
Woensdag 25 sep  
Waubach 19.00 uur Cor Rutzerveld verj tevens overl. families Rutzerveld en Meulenberg (st);  
Vrijdag 27 sep H. VINCENTIUS DE PAUL, PRIESTER 
Waubach 09.00 uur oud. Martin en Maria Dortants-Jungen, dochter Mia en schoonzoon Zef;  
Zaterdag 28 sep H. WENCESLAUS, MARTELAAR 

Abdissenbosch 18.00 uur Volkszang overl. echtp. Schnitzeler-Meens en overl. fam. Dortants-Meens (st); jrdst.  
Frans Dancsecs; 

Zondag  29 sep ZES-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR 
Rimburg 10.00 uur Volkszang 

Waubach 11.30 uur 
Volkszang 1ste jrdst. Peter Eggen; 1ste jrdst. Peter Kleikers; Bern Abel (st); jrdst.  
oud. May en Jet Bisschops-Meertens (st); Truutje Knoben (st); oud. Ger en Greetje 
Wijshijer-van Ommen en Maria Wauben-Impelmans;  

Waubach 14.00 uur H. Doopsel Senn Huntjens, Don Boscolaan 
Waubach 14.45 uur H. Doopsel Nina Stille, Boerhavestraat 
Maandag 30 sep H. HIËRONYMUS, PRIESTER EN KERKLERAAR 
Waubach 19.00 uur  
Dinsdag 01 okt H. TERESIA V. H. KIND JEZUS, MAAGD EN KERKLERARES Heereveld 10.30 uur H. Mis 
Woensdag 02 okt HH. ENGELBEWAARDERS 
Waubach 19.00 uur  
Vrijdag 04 okt H. FRANCISCUS VAN ASSISI 

Waubach 09.00 uur oud. Martin en Maria Dortants-Jungen, dochter Mia en schoonzoon Zef (st); vr. vrede 
in de wereld; waarna Uitstelling van H. Sacrament, aanbidding en rozenkrans  

Zaterdag 05 okt  

Abdissenbosch 19.00 uur 
Koor Liesse Zef en Mia Vaessen-Kusters (st); Wiel Vaessen (st); Leo Moulen; overl. 
oud. Gärtener-Wolters (st); jrdst. Jan en Mia Regterschot-Cornips, tevens verj. (st);  
jrdst. oud. Leo en Troutje Wolters-Janssen en dochter Annemie (st);  
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Zondag  06 okt ZEVEN-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR 
Rimburg 10.00 uur Gospelkoor Gioia oud. Huntjens-Mohr en Lenie; Paul Eggen; 

Waubach 11.30 uur Gemengd Koor Don Bosco Sjef en Tinie Haan-Lutgens en wed. oud. (st); jrdst. Tiny 
van den Oever (st);  

Waubach 14.00 uur H. Doopsel Dex Pijls, Oudstraat 
Maandag 07 okt HEILIGE MAAGD MARIA VAN DE ROZENKRANS 
Waubach 19.00 uur Sjaak Dejalle en dochter Ria Römkens-Dejalle; 
Dinsdag 08 okt                                  Heereveld 10.30 uur H. Mis 
Woensdag 09 okt HH. DIONYSIUS, BISSCHOP, EN GEZELLEN, MARTELAREN 
Waubach 19.00 uur  
Vrijdag 11 okt H. MAAGD MARIA MOEDER VAN DE KERK 
Waubach 09.00 uur  
Zaterdag 12 okt  
Abdissenbosch 18.00 uur Volkszang 
Zondag  13 okt ACHT-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR 
Rimburg 10.00 uur Gregoriaans Ad Kremer; Annie Rutten-Kaczmarek vw. de buurt;   

Waubach 11.30 uur 

Volkszang Sjaak Dejalle en dochter Ria Römkens-Dejalle; jrdst. Mariet Verboeket-
Crombach en dochter Chantal; oud. Johan en Trautje Franken-Vossen (st); jrdst. oud. 
Michorius-Sonjé (st); jrdst. oud. Wiel en Wies Reinartz-Souren (st); Wil Nillesen en 
wederz. fam.; 

Maandag 14 okt H. CALLISTUS I, PAUS 

Waubach 19.00 uur oud. Martin en Maria Dortants-Jungen, dochter Mia en schoonzoon Zef (st); Leny 
Scheeren-Janssen verj, tevens jrdst. Rini Eggen-Janssen en Joep Scheeren (st);  

Dinsdag 15 okt H. TERESIA VAN JEZUS, MAAGD EN KERKLERARES  Heereveld 10.30 uur H. Mis 
Woensdag  16 okt H. HEDWIG, KLOOSTERLINGE 
Waubach 19.00 uur  
Vrijdag 18 okt H. LUCAS, EVANGELIST 

Waubach 09.00 uur Sjef en Tinie Haan-Lutgens en wed. oud. (st); echtp. Jacques en Elisabeth 
Verstappen-Vreuls (st); jrdst. oud. Plum-Heinen, tevens dochter Mia (st);  

Zaterdag 19 okt H. PAULUS VAN HET KRUIS, PRIESTER 
Abdissenbosch 18.00 uur Volkszang 
Zondag  20 okt NEGEN-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR 
Rimburg 10.00 uur H. Mis vervalt !!  

Waubach 10.00 uur 
TV-MIS Kon. Fanfare Eendracht zeswekendienst Irma Reumkens-Huijnen; Jo en 
Annie Franssen-Janssen; Thei en Lisa Gielen-Smeets (st); oud. Notermans-Heinen en 
kleinzoon Bert Loo; Jeanny Simons-Remmen en Lau Gielen; Mon Valent;  

Rimburg 14.00 uur H. Doopsel Lot Peelen, Broekhuizenstraat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                            
 

Het volgend Kirkebledje  verschijnt op 18 okt. en wel voor de periode tot 15 nov. 
Misintenties s.v.p. inleveren tot uiterlijk woensdag 9 okt. 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: 

Hulp gevraagd bij verspreiding parochieblad 
Lauradorp 

Na jarenlang de verspreiding van het parochieblad in de wijk 
Lauradorp te hebben gecoördineerd, heeft de heer Toon Erps 
aangegeven dat hij op korte termijn zijn werkzaamheden zal 
beëindigen. Wij zijn daarom op zoek naar een vrijwilliger die bereid 
is om het parochieblad bij de bezorgers van de wijk Lauradorp af te 
geven. U bezorgt de parochieblaadjes niet huis-aan-huis, maar enkel 
bij de betreffende bezorgers. De medewerkers van het parochie-
kantoor voorzien u graag van verdere informatie. Het kerkbestuur 
dankt de heer Erps voor de jarenlange inzet voor onze parochie! 
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