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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  

 
 
 

  

   
  ’t KKiirrkkeebblleeddjjee

Allerzielen 2019 
 

 We noemen de namen  
 hardop, één voor één 
 in de wetenschap: 
 God vergeet er geen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
‘ 
 
Met elk blad dat valt, valt meer licht op aarde…’ Deze gedachte is ons in deze tijd van 
het jaar op het lijf geschreven. Het wordt vroeg avond, kouder en overdag baden we 
niet meer in het zonlicht. Dat de bomen hun bladeren laten vallen maakt inderdaad 
dat zij het licht niet meer tegenhouden, zoals datzelfde bladerdek in de hete zomer 
een heerlijke beschutting kan bieden. Maar het moeilijke ervan is dat we die bladeren 
verliezen en kwijt raken… we moeten loslaten om door te kunnen.   
 

Het is niet voor niets dat we in deze tijd van het jaar onze lieve doden gedenken. Ze 
zijn er niet meer en wij missen hen. Zij zijn die bladeren van de volle zomer die van 
onze boom gevallen zijn. En toch… schijnt het licht als nooit tevoren, anders in ieder 
geval. Gods licht waarin zij geborgen zijn en dat ook ons roept om te leven in dat licht.  
Het mysterie van het licht vertelt ons van de diepste levensgeheimen: als de zon 
volop schijnt zijn de bladeren er ter beschutting en bescherming en om het ons zo 
aangenaam mogelijk te maken. Maar als het licht afneemt vallen ook de bladeren…  
 

Het lijkt wel of licht en bladeren volledig op elkaar inspelen. Laat dat dan een beeld 
zijn van ons Godsvertrouwen: Gods licht schijnt daar waar wij het nodig hebben en 
het past zich aan in ons leven. Maar het roept ons ook tot het ware en volle Licht! In 
dit geloof vieren we graag Allerheiligen en Allerzielen.   
 

Allerheiligen & Allerzielen ’19  
  
 vrijdag 1 november 19.00 uur Waubach 
 zaterdag 2 november 19.00 uur Waubach 

Allerzielenviering & zegening graven 

  Zondag 27 oktober 15.00 uur dienst te Waubach gevolgd door 
zegening graven aldaar. Om 16.30 u zegening kerkhof Lauradorp 
   Zondag 3 november  15.00 uur dienst te Rimburg gevolgd         
     door zegening graven aldaar.  
       Om 16.30 u zegening kerkhof A’bosch                  - zie ook binnenin - 

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

 
Jaargang 2019  nr. 10 

18 okt. t/m 15 nov. 
 
 

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



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

Klikgebit, kunstgebit op implantaten
Een nieuw kunstgebit en de daarbij horende nazorg

Aanpassen van uw kunstgebit
Vergoeding rechtstreeks door zorgverzekeraar

BEHANDELING AAN HUIS

BEL VOOR EEN GRATIS ADVIES GESPREK
Kerkberg 2a  •  6374 ES Landgraaf

Tel. 045-533 33 55  •  www.pro-tand.eu

Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus

VERGOEDING 
RECHTSTREEKS 
DOOR 
ZORGVERZEKERAAR

Stichting
Garantiefonds
Mondzorg

Organisatie van
Nederlandse
Tandprothetici

Klikgebit, kunstgebit op implantaten

Een nieuw kunstgebit en de daarbij horende nazorg

Aanpassen van uw kunstgebit

BEHANDELING AAN HUIS

Tandprothetische praktijk 
Daniël van der Zwaag

BEL VOOR EEN GRATIS ADVIESGESPREK

Charles Frehenstraat 6 • 6374 EM Landgraaf

Tel. 045-533 33 55 (werkdagen tussen 9 en 12 uur)

Vrijblijvend advies

Klikgebit, kunstgebit op implantaten

Voorlichting over verzorging en gebruik van het kunstgebit

Een nieuw kunstgebit en de daarbij horende nazorg

Aanpassen van uw kunstgebit

Vergoeding rechtstreeks door zorgverzekeraar.
Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus!

Tandprothetische praktijk 
Daniël van der Zwaag

BEL VOOR EEN GRATIS ADVIESGESPREK

Charles Frehenstraat 6 • 6374 EM Landgraaf

Tel. 045-533 33 55 (werkdagen tussen 9 en 12 uur)

Vrijblijvend advies

Klikgebit, kunstgebit op implantaten

Voorlichting over verzorging en gebruik van het kunstgebit

Een nieuw kunstgebit en de daarbij horende nazorg

Aanpassen van uw kunstgebit

Vergoeding rechtstreeks door zorgverzekeraar.
Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus!

Tandprothetische praktijk 
Daniël van der Zwaag

BEL VOOR EEN GRATIS ADVIESGESPREK

Charles Frehenstraat 6 • 6374 EM Landgraaf

Tel. 045-533 33 55 (werkdagen tussen 9 en 12 uur)

Vrijblijvend advies

Klikgebit, kunstgebit op implantaten

Voorlichting over verzorging en gebruik van het kunstgebit

Een nieuw kunstgebit en de daarbij horende nazorg

Aanpassen van uw kunstgebit

Vergoeding rechtstreeks door zorgverzekeraar.
Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus!

tandprotheticus
Daniël van der Zwaag

tandarts
Susann Ritter

BEL VOOR EEN GRATIS ADVIES GESPREK
Charles Frehenstraat 6 • 6374 EM Landgraaf
Tel. 045-533 33 55 (werkdagen tussen 9 en 12 uur)

10
 J

A
A

R
 I

N
L
A

N
D

G
R

A
A

F

Tandprothetische praktijk 
Daniël van der Zwaag

BEL VOOR EEN GRATIS ADVIESGESPREK

Charles Frehenstraat 6 • 6374 EM Landgraaf

Tel. 045-533 33 55 (werkdagen tussen 9 en 12 uur)

Vrijblijvend advies

Klikgebit, kunstgebit op implantaten

Voorlichting over verzorging en gebruik van het kunstgebit

Een nieuw kunstgebit en de daarbij horende nazorg

Aanpassen van uw kunstgebit

Vergoeding rechtstreeks door zorgverzekeraar.
Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus!

Tandprothetische praktijk 
Daniël van der Zwaag

BEL VOOR EEN GRATIS ADVIESGESPREK

Charles Frehenstraat 6 • 6374 EM Landgraaf

Tel. 045-533 33 55 (werkdagen tussen 9 en 12 uur)

Vrijblijvend advies

Klikgebit, kunstgebit op implantaten

Voorlichting over verzorging en gebruik van het kunstgebit

Een nieuw kunstgebit en de daarbij horende nazorg

Aanpassen van uw kunstgebit

Vergoeding rechtstreeks door zorgverzekeraar.
Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus!

Tandprothetische praktijk 
Daniël van der Zwaag

BEL VOOR EEN GRATIS ADVIESGESPREK

Charles Frehenstraat 6 • 6374 EM Landgraaf

Tel. 045-533 33 55 (werkdagen tussen 9 en 12 uur)

Vrijblijvend advies

Klikgebit, kunstgebit op implantaten

Voorlichting over verzorging en gebruik van het kunstgebit

Een nieuw kunstgebit en de daarbij horende nazorg

Aanpassen van uw kunstgebit

Vergoeding rechtstreeks door zorgverzekeraar.
Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus!

Tandprothetische praktijk 
Daniël van der Zwaag

BEL VOOR EEN GRATIS ADVIESGESPREK

Charles Frehenstraat 6 • 6374 EM Landgraaf

Tel. 045-533 33 55 (werkdagen tussen 9 en 12 uur)

Vrijblijvend advies

Klikgebit, kunstgebit op implantaten

Voorlichting over verzorging en gebruik van het kunstgebit

Een nieuw kunstgebit en de daarbij horende nazorg

Aanpassen van uw kunstgebit

Vergoeding rechtstreeks door zorgverzekeraar.
Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus!

www.pro-tand.eu

Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus

VERGOEDING 
RECHTSTREEKS 
DOOR 
ZORGVERZEKERAAR

Stichting
Garantiefonds
Mondzorg

Organisatie van
Nederlandse
Tandprothetici

Klikgebit, kunstgebit op implantaten

Een nieuw kunstgebit en de daarbij horende nazorg

Aanpassen van uw kunstgebit

BEHANDELING AAN HUIS

Tandprothetische praktijk 
Daniël van der Zwaag

BEL VOOR EEN GRATIS ADVIESGESPREK

Charles Frehenstraat 6 • 6374 EM Landgraaf

Tel. 045-533 33 55 (werkdagen tussen 9 en 12 uur)

Vrijblijvend advies

Klikgebit, kunstgebit op implantaten

Voorlichting over verzorging en gebruik van het kunstgebit

Een nieuw kunstgebit en de daarbij horende nazorg

Aanpassen van uw kunstgebit

Vergoeding rechtstreeks door zorgverzekeraar.
Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus!

Tandprothetische praktijk 
Daniël van der Zwaag

BEL VOOR EEN GRATIS ADVIESGESPREK

Charles Frehenstraat 6 • 6374 EM Landgraaf

Tel. 045-533 33 55 (werkdagen tussen 9 en 12 uur)

Vrijblijvend advies

Klikgebit, kunstgebit op implantaten

Voorlichting over verzorging en gebruik van het kunstgebit

Een nieuw kunstgebit en de daarbij horende nazorg

Aanpassen van uw kunstgebit

Vergoeding rechtstreeks door zorgverzekeraar.
Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus!

Tandprothetische praktijk 
Daniël van der Zwaag

BEL VOOR EEN GRATIS ADVIESGESPREK

Charles Frehenstraat 6 • 6374 EM Landgraaf

Tel. 045-533 33 55 (werkdagen tussen 9 en 12 uur)

Vrijblijvend advies

Klikgebit, kunstgebit op implantaten

Voorlichting over verzorging en gebruik van het kunstgebit

Een nieuw kunstgebit en de daarbij horende nazorg

Aanpassen van uw kunstgebit

Vergoeding rechtstreeks door zorgverzekeraar.
Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus!

tandprotheticus
Daniël van der Zwaag

tandarts
Susann Ritter

BEL VOOR EEN GRATIS ADVIES GESPREK
Charles Frehenstraat 6 • 6374 EM Landgraaf
Tel. 045-533 33 55 (werkdagen tussen 9 en 12 uur)

10
 J

A
A

R
 I

N
L
A

N
D

G
R

A
A

F

Tandprothetische praktijk 
Daniël van der Zwaag

BEL VOOR EEN GRATIS ADVIESGESPREK

Charles Frehenstraat 6 • 6374 EM Landgraaf

Tel. 045-533 33 55 (werkdagen tussen 9 en 12 uur)

Vrijblijvend advies

Klikgebit, kunstgebit op implantaten

Voorlichting over verzorging en gebruik van het kunstgebit

Een nieuw kunstgebit en de daarbij horende nazorg

Aanpassen van uw kunstgebit

Vergoeding rechtstreeks door zorgverzekeraar.
Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus!

Tandprothetische praktijk 
Daniël van der Zwaag

BEL VOOR EEN GRATIS ADVIESGESPREK

Charles Frehenstraat 6 • 6374 EM Landgraaf

Tel. 045-533 33 55 (werkdagen tussen 9 en 12 uur)

Vrijblijvend advies

Klikgebit, kunstgebit op implantaten

Voorlichting over verzorging en gebruik van het kunstgebit

Een nieuw kunstgebit en de daarbij horende nazorg

Aanpassen van uw kunstgebit

Vergoeding rechtstreeks door zorgverzekeraar.
Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus!

Tandprothetische praktijk 
Daniël van der Zwaag

BEL VOOR EEN GRATIS ADVIESGESPREK

Charles Frehenstraat 6 • 6374 EM Landgraaf

Tel. 045-533 33 55 (werkdagen tussen 9 en 12 uur)

Vrijblijvend advies

Klikgebit, kunstgebit op implantaten

Voorlichting over verzorging en gebruik van het kunstgebit

Een nieuw kunstgebit en de daarbij horende nazorg

Aanpassen van uw kunstgebit

Vergoeding rechtstreeks door zorgverzekeraar.
Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus!

Tandprothetische praktijk 
Daniël van der Zwaag

BEL VOOR EEN GRATIS ADVIESGESPREK

Charles Frehenstraat 6 • 6374 EM Landgraaf

Tel. 045-533 33 55 (werkdagen tussen 9 en 12 uur)

Vrijblijvend advies

Klikgebit, kunstgebit op implantaten

Voorlichting over verzorging en gebruik van het kunstgebit

Een nieuw kunstgebit en de daarbij horende nazorg

Aanpassen van uw kunstgebit

Vergoeding rechtstreeks door zorgverzekeraar.
Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus!

www.pro-tand.eu

Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus

VERGOEDING 
RECHTSTREEKS 
DOOR 
ZORGVERZEKERAAR

Stichting
Garantiefonds
Mondzorg

Organisatie van
Nederlandse
Tandprothetici

Klikgebit, kunstgebit op implantaten

Een nieuw kunstgebit en de daarbij horende nazorg

Aanpassen van uw kunstgebit

BEHANDELING AAN HUIS

Tandprothetische praktijk 
Daniël van der Zwaag

BEL VOOR EEN GRATIS ADVIESGESPREK

Charles Frehenstraat 6 • 6374 EM Landgraaf

Tel. 045-533 33 55 (werkdagen tussen 9 en 12 uur)

Vrijblijvend advies

Klikgebit, kunstgebit op implantaten

Voorlichting over verzorging en gebruik van het kunstgebit

Een nieuw kunstgebit en de daarbij horende nazorg

Aanpassen van uw kunstgebit

Vergoeding rechtstreeks door zorgverzekeraar.
Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus!

Tandprothetische praktijk 
Daniël van der Zwaag

BEL VOOR EEN GRATIS ADVIESGESPREK

Charles Frehenstraat 6 • 6374 EM Landgraaf

Tel. 045-533 33 55 (werkdagen tussen 9 en 12 uur)

Vrijblijvend advies

Klikgebit, kunstgebit op implantaten

Voorlichting over verzorging en gebruik van het kunstgebit

Een nieuw kunstgebit en de daarbij horende nazorg

Aanpassen van uw kunstgebit

Vergoeding rechtstreeks door zorgverzekeraar.
Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus!

Tandprothetische praktijk 
Daniël van der Zwaag

BEL VOOR EEN GRATIS ADVIESGESPREK

Charles Frehenstraat 6 • 6374 EM Landgraaf

Tel. 045-533 33 55 (werkdagen tussen 9 en 12 uur)

Vrijblijvend advies

Klikgebit, kunstgebit op implantaten

Voorlichting over verzorging en gebruik van het kunstgebit

Een nieuw kunstgebit en de daarbij horende nazorg

Aanpassen van uw kunstgebit

Vergoeding rechtstreeks door zorgverzekeraar.
Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus!

tandprotheticus
Daniël van der Zwaag

tandarts
Susann Ritter

BEL VOOR EEN GRATIS ADVIES GESPREK
Charles Frehenstraat 6 • 6374 EM Landgraaf
Tel. 045-533 33 55 (werkdagen tussen 9 en 12 uur)

10
 J

A
A

R
 I

N
L
A

N
D

G
R

A
A

F

Tandprothetische praktijk 
Daniël van der Zwaag

BEL VOOR EEN GRATIS ADVIESGESPREK

Charles Frehenstraat 6 • 6374 EM Landgraaf

Tel. 045-533 33 55 (werkdagen tussen 9 en 12 uur)

Vrijblijvend advies

Klikgebit, kunstgebit op implantaten

Voorlichting over verzorging en gebruik van het kunstgebit

Een nieuw kunstgebit en de daarbij horende nazorg

Aanpassen van uw kunstgebit

Vergoeding rechtstreeks door zorgverzekeraar.
Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus!

Tandprothetische praktijk 
Daniël van der Zwaag

BEL VOOR EEN GRATIS ADVIESGESPREK

Charles Frehenstraat 6 • 6374 EM Landgraaf

Tel. 045-533 33 55 (werkdagen tussen 9 en 12 uur)

Vrijblijvend advies

Klikgebit, kunstgebit op implantaten

Voorlichting over verzorging en gebruik van het kunstgebit

Een nieuw kunstgebit en de daarbij horende nazorg

Aanpassen van uw kunstgebit

Vergoeding rechtstreeks door zorgverzekeraar.
Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus!

Tandprothetische praktijk 
Daniël van der Zwaag

BEL VOOR EEN GRATIS ADVIESGESPREK

Charles Frehenstraat 6 • 6374 EM Landgraaf

Tel. 045-533 33 55 (werkdagen tussen 9 en 12 uur)

Vrijblijvend advies

Klikgebit, kunstgebit op implantaten

Voorlichting over verzorging en gebruik van het kunstgebit

Een nieuw kunstgebit en de daarbij horende nazorg

Aanpassen van uw kunstgebit

Vergoeding rechtstreeks door zorgverzekeraar.
Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus!

Tandprothetische praktijk 
Daniël van der Zwaag

BEL VOOR EEN GRATIS ADVIESGESPREK

Charles Frehenstraat 6 • 6374 EM Landgraaf

Tel. 045-533 33 55 (werkdagen tussen 9 en 12 uur)

Vrijblijvend advies

Klikgebit, kunstgebit op implantaten

Voorlichting over verzorging en gebruik van het kunstgebit

Een nieuw kunstgebit en de daarbij horende nazorg

Aanpassen van uw kunstgebit

Vergoeding rechtstreeks door zorgverzekeraar.
Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus!

www.pro-tand.eu

Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus

VERGOEDING 
RECHTSTREEKS 
DOOR 
ZORGVERZEKERAAR

Stichting
Garantiefonds
Mondzorg

Organisatie van
Nederlandse
Tandprothetici

Klikgebit, kunstgebit op implantaten

Een nieuw kunstgebit en de daarbij horende nazorg

Aanpassen van uw kunstgebit

BEHANDELING AAN HUIS

Tandprothetische praktijk 
Daniël van der Zwaag

BEL VOOR EEN GRATIS ADVIESGESPREK

Charles Frehenstraat 6 • 6374 EM Landgraaf

Tel. 045-533 33 55 (werkdagen tussen 9 en 12 uur)

Vrijblijvend advies

Klikgebit, kunstgebit op implantaten

Voorlichting over verzorging en gebruik van het kunstgebit

Een nieuw kunstgebit en de daarbij horende nazorg

Aanpassen van uw kunstgebit

Vergoeding rechtstreeks door zorgverzekeraar.
Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus!

Tandprothetische praktijk 
Daniël van der Zwaag

BEL VOOR EEN GRATIS ADVIESGESPREK

Charles Frehenstraat 6 • 6374 EM Landgraaf

Tel. 045-533 33 55 (werkdagen tussen 9 en 12 uur)

Vrijblijvend advies

Klikgebit, kunstgebit op implantaten

Voorlichting over verzorging en gebruik van het kunstgebit

Een nieuw kunstgebit en de daarbij horende nazorg

Aanpassen van uw kunstgebit

Vergoeding rechtstreeks door zorgverzekeraar.
Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus!

Tandprothetische praktijk 
Daniël van der Zwaag

BEL VOOR EEN GRATIS ADVIESGESPREK

Charles Frehenstraat 6 • 6374 EM Landgraaf

Tel. 045-533 33 55 (werkdagen tussen 9 en 12 uur)

Vrijblijvend advies

Klikgebit, kunstgebit op implantaten

Voorlichting over verzorging en gebruik van het kunstgebit

Een nieuw kunstgebit en de daarbij horende nazorg

Aanpassen van uw kunstgebit

Vergoeding rechtstreeks door zorgverzekeraar.
Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus!

tandprotheticus
Daniël van der Zwaag

tandarts
Susann Ritter

BEL VOOR EEN GRATIS ADVIES GESPREK
Charles Frehenstraat 6 • 6374 EM Landgraaf
Tel. 045-533 33 55 (werkdagen tussen 9 en 12 uur)

10
 J

A
A

R
 I

N
L
A

N
D

G
R

A
A

F

Tandprothetische praktijk 
Daniël van der Zwaag

BEL VOOR EEN GRATIS ADVIESGESPREK

Charles Frehenstraat 6 • 6374 EM Landgraaf

Tel. 045-533 33 55 (werkdagen tussen 9 en 12 uur)

Vrijblijvend advies

Klikgebit, kunstgebit op implantaten

Voorlichting over verzorging en gebruik van het kunstgebit

Een nieuw kunstgebit en de daarbij horende nazorg

Aanpassen van uw kunstgebit

Vergoeding rechtstreeks door zorgverzekeraar.
Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus!

Tandprothetische praktijk 
Daniël van der Zwaag

BEL VOOR EEN GRATIS ADVIESGESPREK

Charles Frehenstraat 6 • 6374 EM Landgraaf

Tel. 045-533 33 55 (werkdagen tussen 9 en 12 uur)

Vrijblijvend advies

Klikgebit, kunstgebit op implantaten

Voorlichting over verzorging en gebruik van het kunstgebit

Een nieuw kunstgebit en de daarbij horende nazorg

Aanpassen van uw kunstgebit

Vergoeding rechtstreeks door zorgverzekeraar.
Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus!

Tandprothetische praktijk 
Daniël van der Zwaag

BEL VOOR EEN GRATIS ADVIESGESPREK

Charles Frehenstraat 6 • 6374 EM Landgraaf

Tel. 045-533 33 55 (werkdagen tussen 9 en 12 uur)

Vrijblijvend advies

Klikgebit, kunstgebit op implantaten

Voorlichting over verzorging en gebruik van het kunstgebit

Een nieuw kunstgebit en de daarbij horende nazorg

Aanpassen van uw kunstgebit

Vergoeding rechtstreeks door zorgverzekeraar.
Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus!

Tandprothetische praktijk 
Daniël van der Zwaag

BEL VOOR EEN GRATIS ADVIESGESPREK

Charles Frehenstraat 6 • 6374 EM Landgraaf

Tel. 045-533 33 55 (werkdagen tussen 9 en 12 uur)

Vrijblijvend advies

Klikgebit, kunstgebit op implantaten

Voorlichting over verzorging en gebruik van het kunstgebit

Een nieuw kunstgebit en de daarbij horende nazorg

Aanpassen van uw kunstgebit

Vergoeding rechtstreeks door zorgverzekeraar.
Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus!

www.pro-tand.eu

Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus

VERGOEDING 
RECHTSTREEKS 
DOOR 
ZORGVERZEKERAAR

Stichting
Garantiefonds
Mondzorg

Organisatie van
Nederlandse
Tandprothetici

Klikgebit, kunstgebit op implantaten

Een nieuw kunstgebit en de daarbij horende nazorg

Aanpassen van uw kunstgebit

BEHANDELING AAN HUIS

Tandprothetische praktijk 
Daniël van der Zwaag

BEL VOOR EEN GRATIS ADVIESGESPREK

Charles Frehenstraat 6 • 6374 EM Landgraaf

Tel. 045-533 33 55 (werkdagen tussen 9 en 12 uur)

Vrijblijvend advies

Klikgebit, kunstgebit op implantaten

Voorlichting over verzorging en gebruik van het kunstgebit

Een nieuw kunstgebit en de daarbij horende nazorg

Aanpassen van uw kunstgebit

Vergoeding rechtstreeks door zorgverzekeraar.
Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus!

Tandprothetische praktijk 
Daniël van der Zwaag

BEL VOOR EEN GRATIS ADVIESGESPREK

Charles Frehenstraat 6 • 6374 EM Landgraaf

Tel. 045-533 33 55 (werkdagen tussen 9 en 12 uur)

Vrijblijvend advies

Klikgebit, kunstgebit op implantaten

Voorlichting over verzorging en gebruik van het kunstgebit

Een nieuw kunstgebit en de daarbij horende nazorg

Aanpassen van uw kunstgebit

Vergoeding rechtstreeks door zorgverzekeraar.
Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus!

Tandprothetische praktijk 
Daniël van der Zwaag

BEL VOOR EEN GRATIS ADVIESGESPREK

Charles Frehenstraat 6 • 6374 EM Landgraaf

Tel. 045-533 33 55 (werkdagen tussen 9 en 12 uur)

Vrijblijvend advies

Klikgebit, kunstgebit op implantaten

Voorlichting over verzorging en gebruik van het kunstgebit

Een nieuw kunstgebit en de daarbij horende nazorg

Aanpassen van uw kunstgebit

Vergoeding rechtstreeks door zorgverzekeraar.
Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus!

tandprotheticus
Daniël van der Zwaag

tandarts
Susann Ritter

BEL VOOR EEN GRATIS ADVIES GESPREK
Charles Frehenstraat 6 • 6374 EM Landgraaf
Tel. 045-533 33 55 (werkdagen tussen 9 en 12 uur)

10
 J

A
A

R
 I

N
L
A

N
D

G
R

A
A

F

Tandprothetische praktijk 
Daniël van der Zwaag

BEL VOOR EEN GRATIS ADVIESGESPREK

Charles Frehenstraat 6 • 6374 EM Landgraaf

Tel. 045-533 33 55 (werkdagen tussen 9 en 12 uur)

Vrijblijvend advies

Klikgebit, kunstgebit op implantaten

Voorlichting over verzorging en gebruik van het kunstgebit

Een nieuw kunstgebit en de daarbij horende nazorg

Aanpassen van uw kunstgebit

Vergoeding rechtstreeks door zorgverzekeraar.
Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus!

Tandprothetische praktijk 
Daniël van der Zwaag

BEL VOOR EEN GRATIS ADVIESGESPREK

Charles Frehenstraat 6 • 6374 EM Landgraaf

Tel. 045-533 33 55 (werkdagen tussen 9 en 12 uur)

Vrijblijvend advies

Klikgebit, kunstgebit op implantaten

Voorlichting over verzorging en gebruik van het kunstgebit

Een nieuw kunstgebit en de daarbij horende nazorg

Aanpassen van uw kunstgebit

Vergoeding rechtstreeks door zorgverzekeraar.
Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus!

Tandprothetische praktijk 
Daniël van der Zwaag

BEL VOOR EEN GRATIS ADVIESGESPREK

Charles Frehenstraat 6 • 6374 EM Landgraaf

Tel. 045-533 33 55 (werkdagen tussen 9 en 12 uur)

Vrijblijvend advies

Klikgebit, kunstgebit op implantaten

Voorlichting over verzorging en gebruik van het kunstgebit

Een nieuw kunstgebit en de daarbij horende nazorg

Aanpassen van uw kunstgebit

Vergoeding rechtstreeks door zorgverzekeraar.
Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus!

Tandprothetische praktijk 
Daniël van der Zwaag

BEL VOOR EEN GRATIS ADVIESGESPREK

Charles Frehenstraat 6 • 6374 EM Landgraaf

Tel. 045-533 33 55 (werkdagen tussen 9 en 12 uur)

Vrijblijvend advies

Klikgebit, kunstgebit op implantaten

Voorlichting over verzorging en gebruik van het kunstgebit

Een nieuw kunstgebit en de daarbij horende nazorg

Aanpassen van uw kunstgebit

Vergoeding rechtstreeks door zorgverzekeraar.
Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus!

www.pro-tand.eu

1
2
 J

A
A

R
 IN

LA
N

D
G

R
A

A
F

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 

2

  

 

    

 3 

 

Bereikbaarheid pastoor Notermans 
 
Voor het opgeven van misintenties en het stellen van algemene 
vragen, kunt u terecht bij de medewerkers van het parochiekantoor. 
Het kantoor is van dinsdag tot en met vrijdag geopend tussen 10.00 
en 12.00 uur. Telefoon: 045-5312378.   
E-mail: info@rk-ubachoverworms.nl Op bovengenoemde tijden kunt u 
het kantoor ook bezoeken (Kerkberg 7 te Waubach). 
 
Indien u pastoor Notermans persoonlijk 
wilt spreken, kunt u een afspraak maken via 
het parochiekantoor of telefonisch contact 
opnemen via het eerder vermelde 
telefoonnummer. 
 
Pastoor Notermans is tevens bereikbaar op 
het volgende e-mailadres: pastoor@rk-ubachoverworms.nl  
Wanneer het telefoonnummer van het parochiekantoor niet bereikbaar 
is, wordt u doorverbonden met de voicemail. U hoort dan op welk 
spoednummer pastoor Notermans te bereiken is. Tevens bestaat de 
mogelijkheid om een bericht in te spreken. 
 

Diakenwijding Pawel Zelazny 
 
Op zaterdag 26 oktober wordt een nieuwe diaken voor ons bisdom 
gewijd. Het betreft de uit Polen afkomstige priesterstudent Pawel 
Zelazny. De wijding wordt verricht door bisschop Harrie Smeets en 
vindt plaats in de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond. De viering 
begint om 10.30 uur. Iedereen is van harte welkom. 

 
De 28-jarige wijdeling is lid 
van de gemeenschap van de 
Neocatechumenale Weg.  
 
Hij volgt zijn priester-
opleiding op Rolduc en 
woont in het diocesaan 
missionair grootseminarie 
Redemptoris Mater in Cadier 
en Keer.  
 
Na zijn diakenwijding krijgt 
hij een pastorale benoeming 
in één van de 
parochieclusters in Limburg. 
 
 

 

 Ziekenhuisbezoek 
Wanneer iemand voor een langere periode in het ziekenhuis wordt 
opgenomen, stelt men in veel gevallen prijs op een bezoekje van 
familieleden of andere belangstellenden. Ook pastoor Notermans 
probeert met enige regelmaat het ziekenhuis te bezoeken. Daarnaast is 
het ook mogelijk om (ernstig) zieke parochianen in de vertrouwde 
thuisomgeving te bezoeken. De diaconiegroep staat voor u klaar! Geeft 
u zelf even door wanneer iemand een bezoekje op prijs stelt.  
 

Vervolg TV-Missen in 2020 
Sinds januari 2019 heeft ons parochiecluster de eer om een aantal TV-
Missen te mogen verzorgen voor de landelijke KRO-televisie. Vele 
vrijwilligers en verenigingen bundelden hun krachten, met prachtige 
Eucharistievieringen als resultaat. Het kerkbestuur maakt dan ook met 
enige trots bekend, dat de KRO ook in 2020 meerdere TV-Missen vanuit 
Waubach zal uitzenden. Verdere bijzonderheden volgen zo spoedig 
mogelijk.  

Parochie - agenda 
20-10 Zrs. St. Petrus Claver te gast 
26-10 Koffie op kerkhof Waubach 
27-10 Sobornost te Waubach 11.30 u 
27-10 Allerzielenlof Waubach 
01-11 Allerheiligen 19 u Waubach 
02-11 Allerzielen 19 u Waubach 
02-11 koffie kerkhof A’bosch & R’burg 
03-11 Paardenzegening Heihof 
03-11 Allerzielenlof Rimburg 
11-11 Opening carnaval 19.00 uur Lauradorp 
14-11 H. Mis Ouderensoos Rimburg 09.00 uur 
24-11 Christus Koning 
01-12 Eerste adventszondag 
15-12 Adventsconcert ZV Eendracht Rimburg 
19-12 Biechtv. Vriendenkring R’burg 19.45 u 
20-12 Biechtv. Jongerengroep R’burg 20.15 u 
21-12 Zegening Kerstkindjes in de Mis 
22-12 Zegening Kerstkindjes in de Mis 
 
 
Kerstmis 2019 
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 10.30 H. Mis Waubach 
26-12 10.00 H. Mis Rimburg 
26-12 11.30 H. Mis Abdissenbosch 
 
 
 
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 
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BOUWEN MET EEN AANNEMER!
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szablewski@home.nl
www.aannemersbedrijfszablewski.nl
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Onder het motto “Herfstgasten” organiseert Robert Dörenberg een reeks 
interessante lezingen over natuur, cultuur en wetenschap. Er komen telkens 
diverse gastsprekers die vertellen over hun specifieke vakgebied.

M.F.C An d’r Put / Pastoor Scheepersstraat 3 Landgraaf (Waubach) 
19.30 uur Inloop/kassa open / 20.00 uur Start lezing / 22.00 uur Afsluiting.
Entreeprijs: € 5,00 (incl. koffie/thee bij binnenkomst en een lekkernij). 
Pinnen niet mogelijk.

Wel graag aanmelden vóór 28 oktober via e-mail: robertsgasten@gmail.com

Mede mogelijk gemaakt door: Bakkerij Aroma, Hamers Grafische Communicatie, 
Sempre Sempre italiaanse culinaire cadeauwinkel, Dörenberg Horse products & 
Construction, Bloemisterij Habets & M.F.C. An d’r Put Waubach.
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    Dankwoord pastoor Notermans 

 

 20 okt. KRO televisiemis met  Kon. Fanfare E endracht
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! 
 

 
Kardinaal Eijk houdt lezing over ethiek bij Academie Rolduc 

“Nu gaan we de mens maken, op Ons gelijkend.” Dit vers uit het boek Genesis heeft de 
positie van de mens in de wereld bepaald. Tot op heden hebben wetenschappers nooit de 
overtuiging van de gebrekkigheid en eindigheid van de mens als vergankelijk schepsel 
kunnen doen wankelen. Nu echter zijn zij op weg om de ‘nieuwe mens’ te scheppen, waarbij 
het menselijke erfgoed kan worden gemanipuleerd en kunstmatige hersenen kunnen worden 
vervaardigd. Nog even en het schepsel mens wordt tot zijn eigen schepper verheven. Welke 
kansen en gevaren schuilen in die technieken? Daarover spreekt kardinaal Eijk tijdens een 
bijeenkomst van Academie Rolduc op vrijdag 25 oktober. 
 
Dr. Wim Eijk is behalve aartsbisschop van Utrecht ook theoloog en arts. Hij staat bekend om 
zijn kennis van medische ethiek en de bio-ethiek. Academie Rolduc is een lezingenreeks over 
onderwerpen op het snijvlak van religie en maatschappij.  De lezingen worden gehouden in 
Abdij Rolduc in Kerkrade en zijn voor iedereen toegankelijk. Deelname kost vijf euro per 
avond, ter plekke te voldoen. De lezing van kardinaal Eijk begint om 19.00 uur. 
Aanmelden vooraf is gewenst en kan via: academie.rolduc@gmail.com 
 

Beste parochianen, 
  
De manier waarop u mij welkom hebt geheten bij 
mijn pastoorsinstallatie op zondag 8 september, was 
overweldigend. Wat een prachtige eucharistieviering, 
waarin de parochies zich van hun allerbeste kant 
hebben laten zien! 
Alles ging in het groot: een heel korps van 
misdienaars, diverse kerkkoren die ieder met hun 
eigen klank eer aan God hebben gezongen, een grote 
groep gelovigen uit alle vier de parochies… Als het 
mijzelf al niet zou zijn opgevallen, dan werd ik er wel 
aan herinnerd door veel familieleden en oud-
parochianen uit Stramproy e/o, die op deze dag zeer 
aangenaam verrast waren. 
Ook het werk in de parochies gebeurt in het groot. Er 
zijn veel structuren en activiteiten, waartussen ik 
mijn weg probeer te vinden – maar gelukkig zijn er 
ook heel veel vrijwilligers en vrijwilligsters die 
enthousiast meewerken en mij de juiste weg wijzen. 
  
 
 
Ook in huis begin ik een beetje de weg te vinden. Het voelde aanvankelijk nog wat vreemd, als een soort 
vakantiewoning (waar vind ik de soepkoppen, de filterzakjes…?). Maar doordat er zoveel te doen is binnen de 
kerken en ook daarbuiten, is het vakantiegevoel ondertussen wel overgegaan. 
Trekt u mij gerust aan de jas, want ik wil graag beter met u kennismaken! Dat zal de komende tijd zeker gaan 
lukken, want ondertussen heb ik al vaak gemerkt dat de parochianen van Ubach over Worms 
uitermate gemütlich zijn. Ik ga graag verder met u op weg! 
  
Uw pastoor Harry Notermans 
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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: 
 

 
  

Uitnodiging: informatiemiddag                              
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Overleden 
21-09: Tonny Moonen-Lipperts, Heereveld (86 jr.) 
 
Goede en betrouwbare God, uit Wie ons bestaan 
voortkomt en tot Wie allen terugkeren, uw liefde 
omspant verleden en toekomst, U draagt ieder mens 
in uw hart. Daarom vertrouwen wij U toe het leven en 
de dood van onze dierbaren. Moge hun naam en heel 
hun leven voorgoed opgetekend worden in het boek 
des levens en geschreven staan in de palm van uw 
hand. Sterkte aan de betreffende families! 
 

Ontmoetingen ‘Nao de Mes’ 
Wij willen elkaar de kans gunnen regelmatig op zondag 
na de Mis bij elkaar te komen om elkaar te ontmoeten 
en met elkaar bij een kop koffie te spreken over wat 
ons bezig houdt. Op zondag 8 december bent u na 
afloop van de mis in Waubach welkom bij Jong 
Nederland!  
 

Gedoopt 
 

29-09: Senn Huntjens, Don Boscolaan 
29-09: Nina Stille, Boerhavestraat 
06-10: Dex Pijls, Oudstraat 
06-10: Imilio Poeth, Vogelzankweg 
 
De menselijke ervaringen rond de geboorte van een 
kind zijn gekleurd met gevoelens van dankbaarheid 
en verantwoordelijkheid... Wanneer ouders hun 
kindje ten doop houden, willen ze hun dank 
uitspreken en hun verantwoordelijkheid op zich 
nemen... ze bekennen kleur! De doop wordt dan als 
een geloofsbelijdenis van de ouders rond het kind dat 
hun gegeven is: als gelovige mensen ontdekken zij 
immers achter dit alles, achter dit kind, het 
persoonlijke gelaat van de Gever van dit nieuwe 
leven... zij ontwaren en zien de levende God, die elke 
mens tot leven roept, tot alle geluk dat tussen 
mensen mogelijk is... Proficiat! 
 

Doopzondagen 2019/2020 
Zondag 17 november 2019 
Zondag 15 december 2019 

12 januari 2020 
2 februari 2020 
1 maart 2020 

Voorbereidingsavonden: 
maandag 4 november 2019, 20.00 uur 

maandag 6 januari 2020, 20.00 uur 
 
       

H. Doopsel in onze kerken 
 

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

Pelgrimeren over de Camino 
 
Sinds enkele jaren loopt pastoor Notermans samen met 
parochianen uit Stramproy en daarbuiten een meerdaagse 
pelgrimstocht over de Camino naar Santiago de Compostela. 
De groep is nog wel enkele jaren onderweg, en nodigt 
parochianen uit Ubach over Worms van harte uit om aan te 
sluiten. Ieder voorjaar lopen we in 10 dagen zo’n 200 km. 
Daarbij nemen we ook ruim tijd voor gebed, bezinning, 
groepsgesprek, de Franse keuken en culturele highlights 
onderweg. 
Via de Eifel, Luxemburg, de Bourgogne en het Massif Central 
zijn we inmiddels gekomen tot ver in Zuid-Frankrijk 
(Middeleeuws kloosterstadje Conques en Maria-heiligdom 
Rocamadour). 
 
Op zondag 10 november is de pelgrimsgroep te gast in de 
eucharistieviering van 11.30 uur in Waubach. Diezelfde dag 
om 15.00 uur is er bij de SkyLounge een info-middag 
waarbij het traject voor 2020 wordt gepresenteerd. Met een 
foto-presentatie kijken we terug op de tocht van afgelopen 
jaar. Er is uitleg over de geschiedenis en de spiritualiteit van 
de pelgrimstochten en er is antwoord op veel praktische 
vragen. 
 
U bent van harte uitgenodigd voor deze info-middag; 
het verplicht u tot niets. Graag tot dan! 
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Vrouwenochtend, interkerkelijke werkgroep Christenvrouwen in contact 
 
 
 

Waar? 
Baptistengemeente, Trichterweg 116, 

Brunssum 
 

Hoe laat? 
09.30 uur - 12.00 uur 

 
Entree?  

 € 5,- (inclusief koffie en vlaai) 
 

Info?  
Gerdine Baan, 06 - 46 61 54 91 

 
Kinderoppas en boekentafel aanwezig 

(tweedehands boeken voor verkoop zijn 
welkom) 

 

Service Gilde Landgraaf 
Cursus: een bijzondere muziekreis! 
 
Was Elvis Presley een rebel in die vijftiger jaren of 
paste hij juist in dat tijdsbeeld? Hoe kijken we 
naar de opkomst van bijvoorbeeld de Rolling 
Stones, The Beatles, de Kinks? Daar is veel over 
geschreven. Klassieke muziek wordt echter niet zo 
vaak geplaatst in de context en de tijdgeest 
waarin ze is gecomponeerd. 
 
Binnen welk kader past de muziek van Tsjaikovski 
of Ravel? Hoe verhouden hun composities zich bij 
hun ontstaan met de kunst of de actuele situatie 
van dat moment? Is er een verband met de 
kunstgeschiedenis en wat zijn de invloeden van de 
toenmalige politiek? 
Service Gilde Landgraaf verzorgt een serie 
inleidingen waarin door Truus Bahnen wordt 
ingegaan op dit boeiende vraagstuk.  
 
De cursus is gebaseerd op diverse thema’s.  
Denken we bij het woord “seizoenen” alleen maar 
aan Vivaldi of is dat onderwerp ook te beluisteren 
bij andere componisten? 
 
Zo worden onder meer thema’s belicht als het 
impressionisme, Russische componisten en 
programmamuziek. 
 
Truus Bahnen, die we binnen het Gilde kennen als 
docente Frans, is tevens professioneel opgeleid en 
jarenlang werkzaam geweest als violiste. 
Bovendien is zij een tante van pastoor Notermans. 
Zij streeft ernaar om de cursisten naast het 
luisteren naar muziek vooral nieuwsgierig te 
maken naar de wat minder betreden paden. 
In de cursus maakt zij gebruik van verschillende 
materialen zoals foto’s en muziekvoorbeelden. 
 
 
 
 

De lezingen vinden plaats op de volgende 
dinsdagmiddagen: 22 en 29 oktober en 5 en 12 
november van 14.30 u tot 16.00 u.  
 
U kunt zich inschrijven via het inschrijfformulier op de 
website: www.gildelandgraaf.nl 
Of u kunt op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur 
bellen naar 045-569 56 80. 
De bijdrage in de kosten is zoals gebruikelijk zeer laag, 
namelijk € 17 voor de vier lezingen. 
 

Vrouwenochtend interkerkelijke 
werkgroep Christenvrouwen 

in contact 
 

Woensdag 13 
november 2019 

 

Thema: Hoopvol 
leven in hopeloze 
omstandigheden 

Spreekster: Marina 
de Joode 
WELKOM ! 
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Woord van de bisschop
 

 
 
 
 
 
 

De afgelopen periode werd op zeer 
uiteenlopende manieren aandacht besteed 
aan de bevrijding van Limburg. 
In september zei bisschop Smeets hier het 
volgende over: 
 
Niet alles is zwart-wit 
We staan vlak voor de viering van 75 jaar 
bevrijding. Op heel wat plaatsen in ons 
bisdom zullen de slachtoffers worden 
herdacht, maar zal bovenal de vrijheid 
worden gevierd. In Limburg beginnen we nu 
in september, in Mesch: het eerst bevrijde 
kerkdorp. 
 
De meeste mensen die de oorlog bewust 
hebben meegemaakt, zijn inmiddels 
overleden. Het grote verhaal van de oorlog 
staat – goed gedocumenteerd – zwart op wit. 
Verleden jaar zomer hoorde ik een nieuw 
verhaal, een klein verhaal. Nooit geweten. 
 
Mijn vader, oudste van drie jongens, heeft dit 
verhaal twee maanden voor zijn sterven aan 
zijn jongste broer verteld. Deze oom vertelde 
het verleden jaar aan mij. Het speelde in 
september 1944, in Midden-Limburg. De 
boerderij van mijn grootouders lag in 
Grevenbicht op de smalle strook grond tussen 
de Maas en de sluis van het Julianakanaal. 
Toen de Duitsers zich terugtrokken, wilden zij 
een boot uit de Maas naar het hoger gelegen 
Julianakanaal brengen. Daarvoor was paard 
en wagen nodig.  
 
De militairen kwamen de boerderij in en 
eisten van mijn oma het trekpaard. Ze 
schatten goed in dat mijn vader, toen 16 jaar, 
dat paard moest kunnen mennen. “Also: der 
Sohn soll mitgehen,“ zei de man die het 
woord deed. Dat werd mijn oma, die bepaald 
niet bang was uitgevallen, toch wat te gortig. 
Zij verhief zich in haar volle lengte van 1.67 
meter en posteerde zich met haar 
indrukwekkende gewicht van ruim 100 kg 
tussen de Duitsers en haar eerstgeborene, in 
een klassieke verdedigingspose. Vervolgens 
deelde zij mee dat dit niet ging gebeuren. De 
militair hield voet bij stuk, maar voegde eraan 
toe: “Ich bring Ihren Sohn zurück.” Na een 
korte stilte, waarbij geen van beiden bewoog 
of sprak en er waarschijnlijk alleen maar 
blikken gewisseld werden, ging oma opzij en 
mijn vader ging mee met de Duitsers, om het 
paard te mennen. 
 
Halverwege de trip van Maas naar kanaal, 
kwamen er Engelse jagers over. De Engelsen 
zagen de vijand en openden het vuur. De 
militair die mijn vader had opgeëist, sleurde 
hem bij het paard weg, en zorgde dat hij 
tijdens de aanval veilig buiten bereik van de 
geallieerde kogels bleef. Toen alles weer 
rustig was, ging de reis verder. Nadat de boot 
in het kanaal was gelegd, kon mijn vader naar 
huis terug.  
 

Hij hoefde niet alleen te gaan: de betreffende 
militair maakte zijn woord waar. Hij liep met 
hem mee tot op de boerderij, keek mijn oma 
aan en zei: ’Hier ist Ihr Sohn zurück’.            
 
Lag het aan het geweer van de man dat mijn 
oma opzij stapte en mijn vader mee liet gaan? 
Of heeft ze in de blikken, die ze zeker met deze 
Duitser gewisseld heeft, gezien dat hij meende 
wat hij zei? Of  was het een combinatie van 
allebei? We zullen het nooit weten. Het grote 
oorlogsverhaal staat zwart op wit. Maar 
blijkbaar was niet alles zwart-wit: de Duitser 
beschermde mijn vader en hield zijn woord door 
hem terug naar huis te brengen. Nee, niet alles 
is zwart-wit. Er zijn ook veelzeggende tinten 
grijs.  
 
 
 
+ Harrie Smeets, 
bisschop van Roermond 
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Rijk ben je met God, niet met geld 
 
 

In het parochieblad besteden wij regelmatig aandacht 
aan de liturgie van de zondag. Op zondag 22 september 
(25e zondag door het jaar) stond het thema “Rijk ben je 
met God, niet met geld” centraal.  
 
Een van de grote bedreigingen voor de Europese 
economie is zeker de oprukkende corruptie. Telkens 
opnieuw worden wij opgeschrikt door nieuwe 
onthullingen. Hoge functionarissen die enorme bonussen 
ontvangen oftewel een gouden handdruk. Maar ook in 
het klein wordt er heel wat gedaan dat het daglicht niet 
kan verdragen.  
 
De lezingen van vandaag spreken ook over corruptie. 
Corruptie is namelijk geen uitvinding van onze tijd; het 
is een negatief gegeven van alle tijden en eeuwen. 
Amos treedt als een moedig profeet op tegen allerlei 
ongerechtigheden: Hij zegt: ”Zij verkleinen de 
korenmaat, verhogen de prijs en men bedriegt de ander 
met een vervalste weegschaal.” Maar het ergste komt 
nog:”…zij kopen de kleine man voor geld en de arme 
voor een paar schoenen.”  
 
Meedogenloos rekent de profeet af met deze lieden: 
”Geen van hun daden zal Ik ooit vergeten”, zo spreekt 
God de Heer. En in het evangelie van vandaag wordt 
een onrechtvaardige rentmeester aangeklaagd, 
veroordeeld en ontslagen. Toch gaat het in de lezingen 
van vandaag niet zozeer over de aanpak van corruptie, 
hoe noodzakelijk dat ook is. Het belangrijkste zinnetje 
van vandaag lijkt mij het volgende te zijn:  
 
”De Heer prees het in de onrechtvaardige rentmeester 
dat hij met overleg had gehandeld”. En dan gaat het 
evangelie verder: “De kinderen van deze wereld 
handelen onderling met meer overleg dan de kinderen 
van het licht.” Kinderen van het licht. 
 
Daarmee bedoelt Jezus hen, die door hun Doopsel 
gekozen hebben voor het Rijk Gods. Maar weten deze 

mensen wat het Doopsel betekent en gaan ze ook altijd 
met overleg te werk?  
Wat doet die onrechtvaardige rentmeester eigenlijk? Hij 
woekert met alle middelen die hij ter beschikking heeft 
om zich vrienden te verwerven. Vrienden die hem zullen 
opnemen, wanneer hij door zijn werkgever op straat 
wordt gezet. 
 
Welnu zegt Jezus: doe jij evenzo! En welke vrienden 
heeft Jezus daarbij op het oog. Doet Hij mee aan de 
verkeerde vriendjespolitiek, onderdeel van de zo 
gevreesde corruptie? 
 
Ergens anders in het evangelie wordt duidelijk, wat 
Jezus eigenlijk bedoelt: ”Alles wat jij voor de kleine, 
arme en geringe mensen hebt gedaan, heb jij voor Mij 
gedaan.” Of: ”Wie een van deze kleinen opneemt in 
mijn naam, neemt Mij op.” Woekeren met de mammon,  
het geld ten bate van hen die niets hebben om door hen 
vrienden bij God te verwerven. 
 
“Geen knecht kan twee heren dienen, want hij zal dan 
de een haten en de ander liefhebben. Ofwel de een 
aanhangen en de ander verachten. Gij kunt niet God 
dienen en het geld.” Zo woekeren met het geld, dat wij 
door het dienen van de ander, met name de kleinen en 
geringen ons vrienden verwerven…opdat wanneer ons 
het geld komt te ontvallen, deze ons opnemen in Gods 
eeuwige tenten. 
 
Het is dus het omgekeerde van corruptie. Zo los komen 
van het geld, dat ik het een ander gun, met name die 
mensen die onder armoede gebukt gaan om zo bewust 
rijk te zijn bij God. En dat lukt alleen als wij woekeren 
met onze vermogens van verstand, hart en wil om te 
zien hoe rijk wij juist met God zijn. 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Geloofsgesprek met pastoor Harry 
Notermans op KRO-televisie 

 
Tijdens de drukbezochte receptie op zondag 8 
september hebben veel parochianen al kort kennis 
gemaakt met onze nieuwe pastoor. Ook in de dagen 
daarna volgden vele kennismakingsgesprekken en 
andere informele ontmoetingen. 
 
Wie geïnteresseerd is in de persoonlijke drijfveren 
van onze parochieherder, wordt geadviseerd naar de 
uitzending van het geloofsgesprek te kijken.  
 
Leo Feijen interviewde pastoor Notermans in de kerk 
van Waubach. Het interview wordt uitgezonden op 
zondag 20 oktober om 09.45 uur. Vervolgens 
begint de uitzending van de TV-Mis, die op 20 
oktober eveneens vanuit Waubach wordt 
uitgezonden. 
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Liturgische diensten Ubach over Worms 
  
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 en dochter Mia (st);  

Zaterdag 19 okt H. PAULUS VAN HET KRUIS, PRIESTER 
Abdissenbosch 18.00 uur Volkszang jrdst. Wijnand Dautzenberg en ouders;  
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; uit 
dankbaarheid bgv het 40 jarig huwelijksjubileum van Peter en Irene Cranen-Vellen, 
tevens levende en overl. familie Cranen-Vellen;  

Maandag 21 okt  
Waubach 19.00 uur  
Dinsdag 22 okt H. JOHANNES PAULUS II, PAUS              Heereveld 10.30 uur H. Mis 
Woensdag 23 okt H. JOHANNES VAN CAPESTRANO, PRIESTER 
Waubach 19.00 uur jrdst. Riet Hagenaars-van Gurp; 
Vrijdag 25 okt VERJAARDAG VAN ALLE KERKEN WAARVAN DE WIJDINGSDATUM NIET BEKEND IS 
Waubach 09.00 uur jrdst. Martin en Maria Dortants-Jungen, dochter Mia en schoonzoon Zef; 
Zaterdag 26 okt  
Roermond 10.30 uur Diakenwijding 
Abdissenbosch 18.00 uur Volkszang overl. oud. Gärtener-Wolters (st);  
Zondag  27 okt DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR 
Rimburg 10.00 uur Volkszang 

Waubach 11.30 uur 

Koor Sobornost Jan Evertsen (st); Sjef Speck; Manfred Martens; jrdst. Hub in ’t 
Zandt,  Ietje in ’t Zandt-Huijsmans (st); oud. Sjeng en Theresia Nievelstein-Becks 
(st); oud. Simons-Theves en dochter Louisa, tevens oud. Boymans-Schunken en zoon 
Frans (st);  Leo en Anna Knubben-Sieben (st); Ton en Netty Strolenberg-Pelzer en 
Adèle Pelzer; oud. Ger en Greetje Wijshijer-van Ommen en Maria Wauben-
Impelmans; Jo Haan; Jo Peelen;  oud. Schleipfenbauer-van Duynhoven; jrdst. Gerard 
Notermans;   

Waubach  15.00 uur Volkszang Allerzielendienst waarna gravenzegening kerkhof Kerkstraat 
Lauradorp 16.30 uur Gebed en gravenzegening kerkhof Vogelzankweg 
Maandag 28 okt HH. SIMON EN JUDAS, APOSTELEN 
Waubach 19.00 uur  
Dinsdag 29 okt                                     Heereveld 10.30 uur H. Mis 
Woensdag 30 okt  
Waubach 19.00 uur  
Vrijdag 01 nov HOOGFEEST VAN ALLERHEILIGEN 
Waubach 19.00 uur Volkszang oud. Plum-Heinen en dochter Mia (st); jrdst. oud. Evertz-Simons (st);  
Zaterdag 02 nov ALLERZIELEN-GEDACHTENIS VAN ALLE OVERLEDEN GELOVIGEN 
Waubach 19.00 uur Volkszang Sjir Vaessen verj. (st); oud. Putmans-Lenssen en Dré Peters;  
Zondag  03 nov EEN-EN-DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR 

Rimburg 10.00 uur 
Gregoriaans Dieter Bloi; jrdst. Pierre Simons (st); Hub en Tiny Ubben-Slaman en 
overl. familieleden; jrdst. Hub Snijders en overl. familie; jrdst. oud. Dautzenberg-
Hendriks, tevens uit dankbaarheid:  

Waubach 

11.30 uur 

Ensemble 72 zeswekendienst Tonny Moonen-Lipperts; jrdst. Sjir Moonen en dochter 
Chantalle (st); Wim en Annie van Elburg en dochter Jolanda; jrdst. Jozef Scholle (st); 
Sjef en Tinie Haan-Lutgens en wed. oud. (st); Peter Eggen; jrdst. Piet en Trautje 
Gielen-Smeets (st); oud. Sjeng en Maria Thonon-de Kock; Hubert en Mia Michorius-
Scholle en oud. Michorius-Sonjé (st); Irma Reumkens-Huijnen; jrdst. Kitty Ringens-
Peters; oud. Speck-Herbergs en overl. familie; Cleo Wassen, Marianne Hahnraths en 
Jo Wilms; jrdst. Jan Gerards; jrdst. Peter Pelzer;  

Abdissenbosch 13.00 uur Paardenzegening Heihof 
Rimburg 15.00 uur Volkszang Allerzielendienst waarna gravenzegening kerkhof Brugstraat 
Abdissenbosch 16.30 uur Gebed en gravenzegening kerkhof Reeweg 
Maandag 04 nov H. CAROLUS BORROMEÜS, BISSCHOP 

Waubach 19.00 uur oud. Martin en Maria Dortants-Jungen, dochter Mia en schoonzoon Zef (st); Sjaak 
Dejalle en dochter Ria Römkens-Dejalle; 
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Dinsdag 05 nov                             Heereveld 10.30 uur H. Mis 
Woensdag 06 nov ALLE HEILIGE GELOOFSVERKONDIGERS IN ONZE STREKEN 
Waubach 19.00 uur  
Vrijdag 08 nov  
Waubach 09.00 uur  
Zaterdag 09 nov KERKWIJDING SINT JAN VAN LATERANEN 

Abdissenbosch 18.00 uur 
Volkszang Zef en Mia Vaessen-Kusters (st); vr. Wiel Vaessen (st); als jrdst. vr. 
Mathieu en Gerard Gilissen (st); als jrdst. vr. ouders Henk en Bertha Wilbrink-
Ringens; 

Zondag  10 nov TWEE-EN-DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR 
Rimburg 10.00 uur Gregoriaans Annie Rutten-Kaczmarek (buurt); 

Waubach 11.30 uur 
Gemengd Koor Don Bosco Sjaak Dejalle en dochter Ria Römkens-Dejalle; overl. 
oud. Chris en Marga Kölgens-Quaedvlieg (st); jrdst. Maria Nievelstein (st); jrdst. 
Mathieu Nievelstein en Lucia Peters (st); oud. Gortzen-Borjans;  

Maandag 11 nov H. MARTINUS VAN TOURS, BISSCHOP 

Lauradorp 19.00 uur jrdst. Els Quaedvlieg, André Quaedvlieg (st); oud. Speck-Herbergs en Trautje en Nelly 
Speck (st); bgv opening carnavalsseizoen 

Dinsdag 12 nov H. JOSAFAT, BISSCHOP EN MARTELAAR   Heereveld 10.30 uur H. Mis 
Woensdag 13 nov  
Waubach 19.00 uur Jo de Lang;  
Donderdag 14 nov  
Rimburg 09.00 uur leden en overl. leden van de Ouderensoos Rimburg 
Vrijdag 15 nov ALBERTUS DE GROTE, BISSCHOP EN KERKLERAAR 

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

Zaterdag 16 nov H. MARGARITA VAN SCHOTLAND 
Abdissenbosch 18.00 uur Volkszang 
Zondag  17 nov DRIE-EN-DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR 
Rimburg 10.00 uur Zangver. Eendracht Ad Kremer; Pierre Simons;  

Waubach 11.30 uur 

Fanfare St. Elisabeth Mia Michorius-Plum; Muisje Michorius-Mous en moeder 
Stephanie; jrdst. oud. Iep en Els Janssen-Herberigs en dochter Netty (st); jrdst. Hans 
Weelen (st);  jrdst. Hein Spiertz, Mientje Spiertz-Kleijnen (st); oud. Frans en Sophie 
Quaedvlieg-Frösch, tevens wed. ouders (st);  

Waubach 14.00 uur H. Doopsel Jayden Smieja, Heerlen 
 

 

 
 

 

                                                                            
 

Het volgend Kirkebledje  verschijnt op 15 nov. en wel voor de periode tot 13 dec. 
Misintenties s.v.p. inleveren tot uiterlijk woensdag 6 nov. 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: 

Avondmis op vrijdag 1 november: Allerheiligen 
Op vrijdag 1 november bent u welkom in de kerk van Waubach om 
samen de Eucharistie te vieren. De H. Mis begint om 19.00 uur.  
De ochtendmis van 09.00 uur komt op deze vrijdag te vervallen! 
 
Allerheiligen (Sollemnitas Omnium Sanctorum in het Latijn) is een 
christelijk feest dat op 1 november valt en gevierd wordt onder Rooms-
katholieken en Anglicanen. In de Rooms-Katholieke Kerk is het een 
hoogfeest. De Nederlandse bisschoppen hebben op de 
Bisschoppenconferentie van 8 juli 1989 besloten om het hoogfeest van 
Allerheiligen met ingang van 1 januari 1991 weer te vieren met een 
eucharistieviering op de dag zelf, op een tijdstip waarop veel gelovigen 
aanwezig kunnen zijn. 
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