Parochiecluster

Ubach over Worms
Secretariaat parochies:

di. woe. vr. 10.00-12.00 uur
Kerkberg 7 531.23.78
info@rk-ubachoverworms.nl
Pastoor : H. Notermans

pastoor@rk-ubachoverworms.nl

Misintenties

Weekdag € 12,50 -Weekend € 27,50

Kosters via pastorie, of:
Waubach-Groenstraat:
531.04.49
J. Post
Abdissenbosch:
Via pastorie
Rimburg:
532.39.96
F. Weijers
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
H. Jozef – Waubach
Dhr. F. Speck: fspeck@home.nl en/of
Mevr. K. Hermans:
kwahermans@gmail.com
H. Bernadette - Abdissenbosch
Zie Waubach
H. Drievuldigheid – Rimburg
Dhr. C. Schurer 531.41.40
Gemeentelijk kerkhof - Lauradorp
Dhr. R. Dörenberg 56.95.222

www.rk-ubachoverworms.nl

Adverteren in dit blad?
Oplage: 6.000 huis aan huis

’t Kirkebledje

Biddend verbonden

In deze onzekere tijd biedt ons geloof kracht
en vertrouwen. Laten wij ons -meer dan ooitbiddend met elkaar verbonden voelen.
In verband met de ontwikkelingen rondom het
Coronavirus (COVID-19) vragen de bisschoppen de
parochie, geloofsgemeenschappen, hun pastorale
kader en de gelovigen om onderstaand gebed te
bidden.

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.
Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen
die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden,
dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar
bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen
mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is
voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de
kwetsbaarheid van ons bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen
overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.

H. Bernadette
Abdissenbosch
H. Joseph
Waubach-Groenstraat
H. Drievuldigheid
Rimburg
H. Theresia & Don Bosco
Lauradorp
Jaargang 2020 nr. 4
17 april t/m 15 mei
75 jaar Vrijheid
Op 4 mei herdenken
we de slachtoffers
van de Tweede
Wereldoorlog.
Op 5 mei vieren we
de Bevrijding.
Dit jaar mogen we
heel speciaal dankbaar zijn
dat we al 75 jaar
in vrijheid mogen leven.
Laten we God
daarvoor danken
en bidden dat wij
onze vrijheid
op een goede manier
invullen:
met zorg en aandacht
voor onze naasten,
dichtbij en veraf.
Zo laten we zien
die vrijheid waard te zijn
en dat alle mensen
kinderen van dezelfde
Vader zijn.

Door Christus onze Heer.
Amen.

Alle publieke vieringen afgelast t/m Pinksteren

DE KRACHT
VAN DE
GRAFISCHE
Landgraaf
MIX

Havikweg 3
531.22.73
Havikweg 3

|

6374 AZ Landgraaf

045 531
22 73 | www.hamerslandgraaf.nl
info@hamerslandgraaf.nl

www.hamerslandgraaf.nl

In reactie op de aangescherpte maatregelen van de overheid tegen de verspreiding
van het coronavirus op 23 maart, hebben de Nederlandse bisschoppen aanvullende
maatregelen getroffen. Alle publieke liturgievieringen, ook die in kleine kring door de
week, worden voor de gehele Paastijd, tot en met Pinksteren (op 31 mei) afgelast.
De H. Missen op zondag (11.30 uur vanuit Waubach) en woensdag (19.00
eveneens vanuit Waubach) kunt u wekelijks volgen op internet via
www.rk-ubachoverworms.nl Voor de meest actuele situatie en online missen,
verwijzen wij u naar voornoemde website. Wij rekenen op uw begrip!
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bij 6.000 adressen tegen
aantrekkelijke tarieven?
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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.
Daarna per uitgave voor 1/8 pagina
€ 31,00, voor 1/4 pagina € 50,00 en
voor 1/2 pagina € 85,00.
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Voor meer informatie mail naar:
marika69@home.nl
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Klikgebit, kunstgebit op implantaten

Hovenstraat 137 - 6374 HC Landgraaf - Tel. 045-5311448

Parochie - agenda

Overzicht reguliere H. Missen:

In verband met het Coronavirus
vervallen alle reguliere missen.
De Hoogmis op zondag
(11.30 uur) is via onze website te
volgen!
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

Overzicht TV-Missen Waubach 2020:
Aanvang: 10.00 uur
Zondag 10 mei (nieuwe datum, geen
publieke viering)
Zondag 12 juli
Zondag 09 augustus
Zondag 13 december
Wij vragen u vriendelijk om uiterlijk 09.45 uur
in de kerk aanwezig te zijn!

Waarom mei de Mariamaand is
De meimaand is traditioneel de Mariamaand. Maar waarom eigenlijk?
Helemaal precies is dat niet bekend, maar zeer waarschijnlijk heeft het
met de naam van de maand te maken. Deskundigen denken dat de
naam mei afgeleid is van de Griekse godin Maia. Die naam betekende
oorspronkelijk ‘moeder’ en kreeg later de betekenis van ‘vroedvrouw’.
De Romeinen vereerden deze Griekse moedergodin om de natuur tot
bloei te laten komen. Daarom noemden ze de maand waarin het
voorjaar zich nadrukkelijk manifesteert Maius. In het Latijn is die
naam ook verwant aan maior (groter) en maiestas (aanzien, pracht,
hoog in aanzien, verheven zijn). In de Middeleeuwen ontstond in Italië
het gebruik om de maand mei aan de Moeder van God Maria te
wijden. Alle oudere betekenissen van het woord maia en mei passen
perfect bij Maria, die bij veel mensen hoog in aanzien staat en als
hemelse moeder vereerd wordt.
In de jaren zestig van de vorige eeuw wijdde paus Paulus VI zelfs een
speciale encycliek aan de Mariamaand mei (Menso Maio = Over de
maand mei). Daarin schrijft hij dat de Mariaverering nooit los gezien
kan worden van haar zoon Christus: “Omdat Maria immers met recht
beschouwd kan worden als de weg die ons voert tot Christus, is elke
ontmoeting met haar vanzelf ook een ontmoeting met Christus.”
Daarmee sluit de Mariaverering in mei ook weer nauw aan bij de
Paastijd die tot Pinksteren duurt.

E. H. Communie 2020
De Wegwijzer
zaterdag 19 sept. om 11.30 uur
De Speurneus
zondag 20 sept. om 11.30 uur
An d’r Put
zondag 27 sept. Om 09.15 uur
Vormsels 2020
Abdissenbosch: nieuwe datum volgt
Waubach: nieuwe datum volgt
Sacramentsprocessies 2020 ovb
Waubach: zondag 14 juni 09.30 uur
Rimburg: zondag 21 juni 10.00 uur

Als gevolg van de maatregelen
rondom het Coronavirus kunnen de
volgende activiteiten geen doorgang
vinden:
-Dagbedevaart Banneux (13 mei 2020)
-Passiespelen Tegelen (mei 2020)
-Vervolg Pelgrimstocht (april 2020)

Alle voorjaarsbedevaarten van het
Huis voor de Pelgrim zijn in verband
met de coronacrisis geannuleerd. Dit
betekent dat alle geplande reizen tot
en met 30 juni niet doorgaan. Dit
heeft gevolgen voor de bedevaarten
naar Lourdes in mei, maar ook voor
de reizen naar Bourgogne, Banneux,
Rome en Ierland die in april, mei en
juni zouden plaatsvinden.
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Bovenstaande afbeeldingen graag passend weergeven (1/2 pagina) in verband met wegvallen
advertentie Yarden!

Voor iedereen een
passend afscheid.

Mona Slob en Guido Waltmans

Wij komen kosteloos en vrijblijvend bij u langs
om uw uitvaartwensen te bespreken. Bel ons
gerust voor een afspraak.
Ook als u niet of elders verzekerd bent.
Monuta Lindeman
Stationsplein 67
6372 GR Landgraaf
T 045 - 569 61 61
E landgraaf@monuta.nl
I monuta.nl/landgraaf
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Het is via internet mogelijk de zondagsmis vanuit de kerk in Waubach rechtstreeks thuis te volgen. Op onze site
vindt u een link waardoor u bij de uitzending terecht komt. Ook terugkijken nadien is mogelijk. Behalve via onze
parochiesite vindt u de uitzending ook op:

Overleden

08-04: Frits Wassen (78 jaar)

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

Gedoopt

Sinds de vorige uitgave van het parochieblad, telt
onze parochie geen nieuwe dopelingen. Laten wij
daarom bidden voor alle kinderen die het doopsel al
eerder mochten ontvangen.
Dat onze dopelingen opgroeien tot goede mensen en
gelovige christenen. Dat zij van God en hun
medemensen gaan houden, met heel hun hart.

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 situatie het toelaat,
informeren wij u over de nieuwe datum.

H. Doopsel in onze kerken
Indien u een afspraak wilt maken voor het doopsel
van uw kind, kunt u contact opnemen met het
parochiekantoor. ( 5312378).
Dinsdag, dond. & vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur.

Doopzondagen 2020
10 mei, 14 juni, 5 juli, 9 augustus
13 september, 4 oktober, 8 november en 13 dec.
Voorbereidingsavonden 2020:
woensdag 6 mei, maandag 22 juni,
maandag 24 augustus en maandag 19 oktober
Aanvang 20.00 uur in de pastorie.

Om nog eens terug te lezen: de Vastenboodschap van bisschop Harrie Smeets

Het verhaal van de zondeval is vaak uitgebeeld. Bij de uitbeelding van de verboden vrucht kozen de kunstenaars steevast
voor een appel. Daarom denken wij bij dit verhaal van de verboden vrucht aan een appel. Maar dat staat er niet. Het gaat niet
om een appelboom, het gaat om de boom van kennis van goed en kwaad.
Wat hier – heel in het begin van de bijbel – als eerste zonde, als oerzonde, als erfzonde te boek staat, is het eten van de
boom van kennis van goed en kwaad. De zonde van de eerste en van elke mens is dat hij zelf wil bepalen wat goed is en wat
kwaad, wat goed voor hem is en wat hem kwaad zal doen. Het woord erfzonde is niet uit het niets ontstaan: de verleiding om
zelf te bepalen wat goed is en wat kwaad, zit in ieder mens, ze zit in onze genen.
Dat zit in ons van jongs af aan: zet een kind een bord groente en een pot snoep voor en laat het kind zelf kiezen, dan is
duidelijk wat er gebeurt. Het kind verwart dan twee begrippen met elkaar: het verwart dan iets wat lekker is met iets wat
goed is. De ouders weten doorgaans gelukkig beter en zullen het kind die keuze dan ook niet geven. “Toen zag de vrouw dat
het goed eten was van de boom, dat het een lust voor het oog was en dat het aantrekkelijk was,” hoorden we in de eerste
lezing. Ze eet dan van de vrucht: de eerste mensen maken de denkfout dat wat aantrekkelijk is, ook goed is voor hen.
De reclame-industrie drijft op die gedachte: dat alles wat aantrekkelijk is, ook goed is. We eten een overdosis van vruchten
die aantrekkelijk lijken, van wat goed lijkt, maar we worden erdoor op het verkeerde been gezet: we raken er immers niet
door verzadigd, maar hebben altijd meer nodig. En dat geldt niet alleen voor het materiële, maar ook voor het immateriële: er
zijn tv-reclames die oproepen om naast je eigen partner er nog een tweede liefde op na te houden. Het is letterlijk wat in de
lezing staat: “De mens zag hoe aantrekkelijk het was ervan te eten en nam ervan.”
Aantrekkelijk misschien, maar niet goed te noemen. En wat geldt voor spullen en voor relaties, geldt net zo goed voor
rijkdom of voor macht. Sommige zaken lijken de mens goed te doen, maar laten ons uiteindelijk innerlijk verarmd, ontevreden
of smerig achter.
We staan aan het begin van de Veertigdagentijd: een tijd om tot inkeer te komen. Een goede gelegenheid om onze keuzes,
onze waarden en normen te herijken in het licht van Gods eeuwig woord. Licht van Christus dat er niet alleen is om te laten
zien waar onze keuzes verkeerd waren, maar dat er evenzeer is om ons vergeving te schenken. Licht van Christus dat juist
gekomen is om onze duisternis weg te nemen, om ons te vergeven als we verkeerde keuzes maakten.
Van harte wens ik u een goede voorbereiding op Pasen toe, opdat we als mensen in wie Christus de onschuld hersteld heeft,
onze levensweg mogen vervolgen. Roermond, + Harrie Smeets, bisschop van Roermond
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Je komt als geroepen
Je komt als geroepen. Ja, jij daar! Ik weet dat je
misschien andere plannen hebt. Maar God heeft je
nodig voor de mensen van Zijn Kerk. Jij bent de
geknipte persoon om Zijn boodschap uit te dragen.
Hij weet ook wel dat je niet alles kunt, maar je hebt
talenten die goed van pas komen. Goed dat je er
bent, want je komt als geroepen!
Op zondag 3 mei viert de Kerk de Wereldgebedsdag
voor Roepingen, kortweg Roepingenzondag
genaamd. Over de hele wereld wordt dan gebeden
voor mensen die zich geroepen mogen voelen voor
een taak in de kerk als priester, diaken of religieus.
Heb je zelf wel eens gedacht: zou dat iets voor
mij zijn? Kom eens langs om te praten, je
komt als geroepen!
In de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond wordt
op Roepingenzondag van 13.00 uur tot 16.00 uur
een gebedsmiddag gehouden met eucharistische
aanbidding, geleid door verschillende religieuze
gemeenschappen.
De middag wordt om 16.00 uur afgesloten met een
vesperdienst met bisschop Harrie Smeets.
De dienst is niet toegankelijk voor publiek.

Waarom Pasen en Pinksteren eigenlijk
toch op één dag vallen…….
Af en toe hoor je de uitdrukking nog wel eens als iemand
vraagt wanneer er iets gaat gebeuren dat bijna
onmogelijk is. “Als Pasen en Pinksteren op één dag
vallen,” luidt dan het antwoord. “Nooit dus,” wordt
daarmee bedoeld. Maar eigenlijk klopt dat niet, want
Pasen en Pinksteren hebben alles met elkaar te maken en
vallen op een bepaalde manier ook samen.
Het feest van Pasen beperkt zich niet alleen tot Eerste
en Tweede Paasdag. Pasen is zo belangrijk, dat er niet
alleen een octaaf van Pasen bestaat (acht dagen om
Pasen te vieren), maar zelfs een Paastijd die maar liefst
zeven weken ofwel vijftig dagen duurt, tot Pinksteren.
Het Paasfeest is dus eigenlijk pas afgelopen met
Pinksteren.
Maar er is nog een andere reden waarom je kunt zeggen
dat Pasen en Pinksteren op één dag vallen.
Het evangelie van Pinksteren begint met te vertellen dat
Jezus op de eerste dag van de week aan zijn leerlingen
verscheen. Wie in het Johannesevangelie deze tekst
opzoekt, ontdekt dat deze direct na het verhaal van het
lege graf op Paasmorgen staat. De evangelist Johannes
stapt onmiddellijk over van de ochtend naar de avond
van “de eerste dag van de week”. In dezelfde tekst zendt
Jezus de leerlingen uit om zijn boodschap aan de hele
wereld te gaan verkondigen. Precies wat we met
Pinksteren vieren.
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Een welgemeend woord van dank aan
alle parochianen die -op welke wijze
dan ook- een bijdrage hebben
geleverd aan de Vastenactie 2020!
Alsnog doneren aan de Vastenactie is
ook mogelijk per bank:
NL54RABO0151702136
Dit is overigens fiscaal aftrekbaar!
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Een toelichting bij het bidden van het Rozenkransgebed
Vroeger werd de rozenkrans veel gezamenlijk in de gezinnen gebeden. Tegenwoordig wordt hij
hoofdzakelijk gebeden tijdens bedevaarten, in kleine groepen in de parochie en bij mensen thuis, of gewoon
individueel. Veel katholieken dragen de rozenkrans altijd bij zich.
De kracht van de rozenkrans ligt in de eenvoud en in de herhaling. Door steeds weer het Onze Vader te bidden
met de tien Weesgegroeten (de “tientjes van de rozenkrans”) ontstaat een cadans en een soort concentratie. Hierin kun
je de geheimen uit het leven van Jezus overdenken en verdiepen. Je kunt aan de “tientjes van de rozenkrans” ook
intenties verbinden. Mensen aan wie je je gebed hebt beloofd of noden in de wereld die je ziet, kun je zo op voorspraak
van Maria aan God voorleggen.
De Nederlandse bisschoppen riepen in 2018 op om elke maand op een speciale dag de rozenkrans te bidden met als
intentie: de vrede in de wereld. De oproep volgde op het 100-jarig jubileum van de verschijningen van de Heilige Maagd
Maria in Fatima (13 mei – 13 oktober 2017). Paus Franciscus vraagt zo vaak mogelijk de rozenkrans te bidden, “omdat
dit gebed helpt de aanwezigheid van Christus in ons leven te kunnen herkennen” (ontmoeting met delegaties uit Maria
bedevaartsoorden, 8 oktober 2016).
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Wist u dat de rozenkrans is ontstaan in kloosters, waar elke week alle 150 Psalmen werden gebeden?
Voor lekenbroeders of -zusters verving men de Psalmen door het bidden van 150 maal het Onze Vader. In de
middeleeuwen werd dit steeds vaker het Weesgegroet. Geleidelijk aan verbond men dit gebed met de overweging van
momenten uit het leven van Jezus. Dit zijn de “geheimen” van de rozenkrans.
Vijf blijde geheimen hebben te maken met de geboorte van Jezus. Vijf droevige geheimen gaan over het lijden en
sterven van Jezus. Vijf glorievolle geheimen staan stil bij de verrijzenis van Jezus. Vijf geheimen van het licht hebben te
maken met het openbaar leven van Jezus. Deze twintig geheimen omvatten het hele leven van Jezus. Daarom
wordt de rozenkrans ook wel een “samenvatting van heel het Evangelie” genoemd.
De blijde geheimen zijn:
•
•
•
•
•

De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan
Maria.
Maria bezoekt haar nicht Elisabeth.
Jezus wordt geboren in een stal van Bethlehem.
Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen.
Jezus wordt in de tempel wedergevonden.

De droevige geheimen zijn:
•
•
•
•
•

Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader.
Jezus wordt gegeseld.
Jezus wordt met doornen gekroond. .
Jezus draagt zijn kruis naar de berg van
Calvarie.
Jezus sterft aan het kruis.

De glorievolle geheimen zijn:
•
•
•
•
•

Jezus verrijst uit de doden.
Jezus stijgt op ten hemel
De Heilige Geest daalt neer over Maria en de
apostelen.
Maria wordt in de hemel opgenomen.
Maria wordt in de hemel gekroond.

De geheimen van het licht zijn:
• Jezus wordt gedoopt in de Jordaan.
• Jezus openbaart zich op de bruiloft te Kana.
• Jezus verkondigt het Rijk Gods en roept op tot
bekering.
• Jezus verandert van gedaante op de berg Tabor.
• Jezus stelt de Eucharistie in tijdens het Laatste
Avondmaal.

Maandag-blijde geheimen-Dinsdag-droevige geheimen-Woensdag-glorievolle geheimenDonderdag-geheimen van het licht-Vrijdag-droevige geheimenZaterdag-blijde geheimen-Zondag-glorievolle geheimen

8

8

Verbonden in de Geest
Na de Verrijzenis verscheen Jezus nog 40 dagen
aan Zijn leerlingen tot de dag dat Hij vóór hun
ogen naar de Hemel ging. Hij had beloofd de
Helper te sturen, de H. Geest die op hun
neerdaalde als vlammetjes. Dat vieren we met
Pinksteren. In de Geest zijn we nog steeds met
Jezus en met elkaar verbonden zelfs als we
elkaar niet zien of niet dichtbij kunnen zijn. Dat
doen we vooral met bidden tot God en voor
elkaar.
Momenteel bidden we veel voor de mensen die
onder het Corona-virus te lijden hebben.
Er zijn door het virus ook veel eenzame mensen
die geen bezoek mogen ontvangen, omdat ze
extra kwetsbaar zijn. Hebben jullie een idee hoe
we hun onze verbondenheid kunnen laten voelen
of wat doen jullie misschien nu al voor hen?
Schrijf het op en mail naar:
info@rk-ubachoverworms.nl of gooi een briefje
in de brievenbus van de Pastorie aan Kerkberg 7.
In de volgende editie van het “Heilig Hangplekje”
plaatsen we jullie ideeën en reacties en gaan we
er mee aan de slag!
Verzinnen jullie ook een leuke naam voor onze
mascotte, het kerkmuisje…… Wij zijn benieuwd!

Op deze plaats vind je elke
keer een puzzelstukje.
Knip het uit en bewaar het
goed. Als je alle 6
puzzelstukjes hebt
verzameld, krijg je een
heel mooi plaatje.
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“MOJITO”

TULBAND VAN
DE MAAND
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Liturgische diensten Ubach over Worms
Vrijdag
Abdissenbosch
Zaterdag
Abdissenbosch
Zondag

17 apr
19.00 uur
18 apr

Waubach

11.30 uur

Dinsdag
Woensdag
Waubach
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Abdissenbosch
Zondag
Rimburg

21 apr
22 apr
19.00 uur
23 apr
24 apr
25 apr

Waubach

11.30 uur

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Waubach
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Abdissenbosch
Zondag
Rimburg

27 apr
28 apr
29 apr
19.00 uur
30 apr
01 mei
02 mei

Waubach

11.30 uur

Woensdag

06 mei

Waubach

19.00 uur

Vrijdag
Zaterdag
Abdissenbosch
Zondag
Rimburg

08 mei
09 mei

Waubach

10.00 uur

Dinsdag
Woensdag
Waubach
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Abdissenbosch
Zondag
Rimburg
Waubach

12 mei
13 mei
19.00 uur
14 mei
15 mei
16 mei

19 apr

26 apr
10.00 uur

03 mei

10 mei

17 mei
11.30 uur

H. Vormsel BS “De Wegwijzer” dit wordt uitgesteld

!!!!

Vervalt !!
BELOKEN PASEN–ZONDAG VAN DE GODDELIJKE BARMHARIGHEID
oud. Arthur en Annie Goossens-Pelzer; jrdst. oud. Pierre en Fien Dassen-Geenen (st);
Twan Rinkens en Trees Rinkens-Simons en oud. Simons-Erens (st); oud.
Eijgelshoven-Korfage vw. trouwdag (st); André Quaedvlieg verj, dochter Els (st); oud.
Speck-Herbergs en Trautje en Nelly Speck (st); ter ere van de H. Bernadette (st);
H. ANSELMUS, BISSCHOP EN KERKLERAAR
jrdst. Sjef Specker;
ST. JORIS, MARTELAAR
H. FIDELIS VAN SIGMARINGEN, PRIESTER EN MARTELAAR
H. MARCUS, EVANGELIST
Vervalt !!
DERDE ZONDAG VAN PASEN
Vervalt !!
Samenzang Jan Evertsen (st); Mon Valent; overl. echtp. Schnitzeler-Meens en overl.
fam. Dortants-Meens (st); Johann Heuschen en Helena Heuschen-Belillas (st);
H. PETRUS CANISIUS, PRIESTER EN KERKLERAAR
H. PETRUS CHANEL- H.LODEWIJK MARIA GRIGNION VAN MONTFORT, PRIESTERS
H. CATHARINA VAN SIENA, MAAGD EN KERKLERARES
oud. Martin en Maria Dortants-Jungen, dochter Mia en schoonzoon Zef (st);
H. PIUS V, PAUS
H. JOZEF, DE ARBEIDER
H. ATHANASIUS, BISSCHOP EN KERKLERAAR
Vervalt !!
VIERDE ZONDAG VAN PASEN–ROEPINGENZONDAG
Vervalt !!
Samenzang oud. Iep Janssen en Els Janssen-Herberigs en dochter Netty (st); jrdst.
Pierre Vossen, tevens Bertie Vossen-Maessen (st); jrdst. oud. Anton en Catharina
Gielen-Dautzenberg (st); Zef en Mia Vaessen-Kusters (st); Wiel Vaessen (st); oud.
Pierre en Johanna Simons-Douven;
H. DOMINICUS SAVIO
jrdst. Gertrud Jansen-Krämer (st); Sjaak Dejalle en dochter Ria Römkens-Dejalle;
oud. Adams-Schuncken (st);
HH. WIRO, PLECHELMUS EN OTGER
Vervalt !!
VIJFDE ZONDAG VAN PASEN
Vervalt !!
TV MIS mmv. solist Anass Habib zeswekendienst Bertha Houtmans-Nauts; Sjaak
Dejalle en dochter Ria Römkens-Dejalle; Sjef en Tinie Haan-Lutgens en wed. oud.
(st); oud. Sjir en Tonny Moonen-Lipperts en dochter Chantalle; oud. Zef en Bertie
Severens-Van den Oever; jrdst. Mien Hol-Quadvlieg (st); jrdst. oud. Bernard Abel en
Helena Janssen en zoon Bern (st); oud. Ger en Greetje Wijshijer-van Ommen; Maria
Wauben-Impelmans; vr. alle harde werkers die zich inzetten in deze zware tijd;
H. PANCRATIUS, MARTELAAR
H. MAAGD MARIA VAN FATIMA- H. SERVATIUS, BISSCHOP
oud. Adams-Schuncken (st); oud. Plum-Heinen en dochter Mia (st);
H. MATTIAS, APOSTEL
ALLE HEILIGE BISSCHOPPEN VAN MAASTRICHT
Vervalt !!
ZESDE ZONDAG VAN PASEN
Vervalt !!
Anni Gottschalk-Stevens verj, tevens fam. Hellenbrandt; Jo de Lang; Hermie Bogman
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Extra uitzendingen Kerkdienst gemist!

Zoals velen van u reeds weten, is het mogelijk om via internet de Zondagsmis vanuit de H. Jozef kerk in Waubach
rechtstreeks vanaf 11.30 uur thuis te volgen.
Als u niet zelf naar de kerk kunt komen – en dat is door de aangescherpte regelgeving rondom het Corona-virus
helaas op ons allemaal van toepassing – of als u de preek van Pastoor Notermans nog eens rustig terug wilt
bekijken, dan kunt u via onze website www.rk-ubachoverworms.nl onderstaande link aanklikken:

KerkTV
waardoor u via de optie “live” of in geval van terugkijken de optie “archief” bij de uitzending terecht komt. Naast de
mogelijkheid van de link op onze parochiesite, kunt u de uitzending ook “live” en achteraf bekijken op:

Natuurlijk kunt u op de parochiesite ook de podcasts terug luisteren.
Pastoor Notermans houdt elke maandag en woensdag van 10.00 tot 11.00 uur telefonisch huisbezoek.
Op die momenten krijgt u hem rechtstreeks aan de telefoon op de pastorie (5312378).
Onze parochie neemt deel aan het project #nietalleen ( www.nietalleen.nl ) waar u met concrete hulpvragen terecht
kunt.
Verbondenheid is een groot goed voor onze geloofsgemeenschap en juist daarom hebben we gemeend er goed aan
te doen naast de reguliere Zondagsmis in deze onzekere en moeilijke tijden nu ook iedere woensdag de
Avondmis van 19.00 uur op bovenstaande manieren aan u aan te bieden zolang de Corona-crisis voortduurt.
We willen u bemoedigen en steunen door op deze wijze als het ware de kerk tot in uw huiskamer te brengen, zodat
u in ieder geval in de gelegenheid wordt gesteld om de Geestelijke Communie te kunnen ontvangen.
Dit alles wordt – naast een aantal “reserve”-vrijwilligers - vooral mogelijk gemaakt door Jaco en Phil Simons. We
willen hierbij dan ook een welgemeend woord van dank aan hen uitspreken voor hun nooit aflatende
beschikbaarheid op de zondagen en vaste toewijding bij het maken van de camera opnames in de kerk.

Avondsluiting kerkhof Waubach

In de strijd tegen vandalisme en ongewenst kerkhofbezoek, is het kerkhof van Waubach (naast de H. St. Jozefkerk)
vanaf heden tijdens de avonduren gesloten. U kunt het kerkhof dagelijks bezoeken tussen 08.30 en 19.00 uur.
Voor vragen of opmerkingen m.b.t. het kerkhof verwijzen wij u naar onze kerkhofbeheerders. De contactgegevens
vindt u in de colofon op de voorpagina.

Aanpassing opening parochiekantoor

In de praktijk is gebleken dat de oorspronkelijke openingsdagen van het parochiekantoor door alle betrokkenen als
prettiger werden ervaren. Het kantoor is daarom per 1 mei weer geopend zoals u het gewend was: dinsdag,
woensdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur.

Op onze site rk-ubachoverworms.nl
of:

Het volgend

Kirkebledje

verschijnt op 15 mei en wel voor de periode tot 12 juni.

Misintenties s.v.p. inleveren tot uiterlijk woensdag 3 juni liefst middels een briefje
in de brievenbus van de pastorie (Kerkberg 7) of achter in de kerk van Rimburg.
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