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15 mei t/m 12 juni

Weekdag € 12,50 -Weekend € 27,50

Ik geef je Mijn Geest

Kosters via pastorie, of:

Ik geef je Mijn vrede.
Ik reik jou Mijn hand.
Ik geef je Mijn sterkte.
Door mij houd je stand.
Ik geef je genade,
een teken van trouw.
Ik ben als een Vader.
Ik ben er voor jou.

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
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6374 AZ Landgraaf

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

www.hamerslandgraaf.nl

Vijftig dagen na Pasen viert de Kerk Pinksteren.
Daarmee komt een einde aan de Paastijd en
begint als het ware het echte werk voor de Kerk.
Daarom wordt ook wel eens gezegd dat de Kerk
met Pinksteren haar eigen 'geboortefeest' viert.
Na het sterven en het verrijzen van Christus, dat we
met Pasen vierden, voelden de leerlingen van Jezus
zich lange tijd onzeker. Ze wisten niet goed hoe ze
verder moesten. Jezus had beloofd een helper te
sturen: zijn Heilige Geest. Het evangelie vertelt hoe ze
op de 50e dag van Pasen allemaal vervuld werden van
die Heilige Geest en daarna predikend naar buiten
traden. Vandaar de uitdrukking dat Pinksteren ‘de
geboorte’ van de Kerk is. Sinds dat eerste Pinksterfeest
zijn volgelingen van Jezus niet opgehouden om over
Hem te vertellen. De naam 'Pinksteren' komt van het
Griekse 'pentèkostè, dat 'vijftigste' betekent.
Volgens het evangelie van Johannes belooft Jezus zijn
apostelen op de avond vóór zijn lijden en dood dat Hij
hen de Geest zal zenden. De Geest zal hen voor altijd
met Vader en Zoon verbinden en hen helpen getuigenis
af te leggen over de verrezen Jezus. Volgens de
Handelingen der Apostelen daalde de Geest uiteindelijk
inderdaad op de apostelen neer. De evangelist Lucas
beschrijft hoe: "Toen de dag van Pinksteren aanbrak,
waren zij allen op één plaats bijeen. Plotseling kwam er
uit de hemel een geraas alsof er een hevige wind
opstak, en het vulde heel het huis waar zij waren.
Lees verder op pagina 3.

Ik geef je Mijn blijdschap.
Ik geef je Mijn kracht.
Ik geef je Mijn uitzicht,
het licht in de nacht.
Ik geef je Mijn warmte,
een vuur in de kou.
Ik geef je Mijn liefde.
Ik ben er voor jou.
Ik geef je Mijn toekomst.
Ik geef je Mijn troost.
Want ik zal beschermen
wat zwak is en broos.
Ik geef je Mijn stilte,
die nimmer benauwt.
In Mij mag je rusten.
Ik ben er voor jou.
Ik geef je Mijn
vriendschap.
Een arm om je heen.
Ik geef je Mijn woord.
Je bent nooit meer alleen.
Ik geef je Mijn leven,
omdat ik van je hou.
Ik geef je Mijn Geest,
want ik ben er voor jou.

Alle publieke vieringen afgelast t/m 7 juni

Alle publieke liturgievieringen, ook die in kleine kring door de week, worden voor de
periode tot en met 7 juni 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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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 12 juli
Zondag 09 augustus
Zondag 13 december
Wij vragen u vriendelijk om uiterlijk 09.45 uur
in de kerk aanwezig te zijn!
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

Vervolg van pagina 1
Er verschenen hun vurige tongen, die zich verspreidden en zich op
ieder van hen neerzetten. Zij raakten allen vol van heilige Geest en
begonnen te spreken in vreemde talen, zoals de Geest hun ingaf"
(Handelingen 2, 1-4). Deze gebeurtenis is sindsdien uitgelegd als
een teken dat de liefde van God niet voor één volk, maar voor alle
mensen op de hele wereld bedoeld is.
In het Nieuwe Testament wordt nog een andere manier beschreven,
waarop de apostelen de Geest ontvangen. Het Evangelie van
Johannes beschrijft dat de apostelen op de avond van Pasen bij
elkaar zaten en dat Jezus aan hen verscheen en hen uitzond met de
woorden: “Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik jullie.”
Johannes vervolgt: “Na deze woorden ademde Hij over hen.
‘Ontvang de heilige Geest,’ zei Hij. 'Als jullie iemand zijn zonden
vergeven, dan zijn ze ook vergeven; als jullie ze niet vergeven, dan
blijven ze behouden' (Johannes 20, 19-23).” De Heilige Geest wordt
hier dus gelijkgesteld met de adem van Christus. Als het goed is
‘ademt’ de Kerk de geest van Jezus.
Pinksteren is een van de oudste feesten van de christelijke kerk. Het
wordt al sinds de derde eeuw officieel gevierd. Toch is het nooit zo
populair geworden als Pasen en Kerstmis, hoewel Pinksteren
minstens zo belangrijk is. Misschien komt dat door dat met
Pinksteren niets tastbaars gevierd wordt. De Heilige Geest is niet te
zien of aan te raken. Toch ervaren veel mensen zijn aanwezigheid.
In de religieuze kunst wordt de Heilige Geest vaak afgebeeld als
duif, windvlaag of in de vorm van vurige tongen die de apostelen de
kracht gaven voor hun geloof uit te komen.

Koninklijke onderscheiding voor onze pastoor
In zijn preek van vrijdagochtend 24 april, besteedde pastoor
Notermans nietsvermoedend aandacht aan de jaarlijkse lintjesregen
rondom Koningsdag. Het was dan ook een grote verrassing toen de
loco-burgemeester van de gemeente Weert bekend maakte, dat onze
parochieherder zichzelf ook tot de gedecoreerden mag rekenen.
Pastoor Notermans is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
In zijn vorige parochies zette hij zich in voor het vluchtelingenwerk,
de samenvoeging van vier parochies en vervulde hij een kartrekkersrol
binnen de pelgrimsgroep. Ook binnen ons eigen cluster is pastoor
Notermans op diverse gebieden actief. Eveneens een welgemeend
proficiat aan onze parochianen: Lenie Haarbosch, Joep Glerum en Jo
Speth die ook koninklijk werden onderscheiden.
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Parabel van de Pinksterbloem
arabel van de Pinksterbloem

‘k Hoorde zwermen bijen zoemen
Hoorde zwermen
bijen
zoemen
op een
mooie
dag in mei
een mooie dag
in mei
bij wel
duizend pinksterbloemen
wel duizend in
pinksterbloemen
een grazig groene wei.
een grazig groene
wei.
Door de
bijen rijk bestoven
oor de bijen rijk
bestoven
groeide ’t pinksterbloemenperk
oeide ’t pinksterbloemenperk
en het is niet te geloven:
het is niet te‘Wat
geloven:
doen bijen toch knap werk’.
at doen bijen toch knap werk’.
En toen dacht ik: ‘Pinksterbloemen
toen dacht ik:
‘Pinksterbloemen
zomaar
ergens in het veld
maar ergens Straks
in het veld
dan zijn het er miljoenen
raks dan zijn als
hetze
erworden
miljoenen
opgeteld.
s ze worden opgeteld.
Als de bijen ze bestuiven,
s de bijen ze is
bestuiven,
het nooit zo mooi geweest
het nooit zo mooi
Zullengeweest
pinksterbloemen wuiven
llen pinksterbloemen
wuiven
op het Pinksterbloemenfeest'.
het Pinksterbloemenfeest'.
Maar door gif, insecticiden
aar door gif, insecticiden
dreigen bijen uitgeroeid.
eigen bijen uitgeroeid.
Moet je pinksterbloemen wieden
oet je pinksterbloemen
wieden
omdat er geen
bloem meer bloeit.
mdat er geen Dus
bloem
meer
bloeit.
door
bijen
te beschermen
us door bijen bij
te beschermen
het mooie pinksterbed
het mooie pinksterbed
kunnen zij weer verder zwermen,
nnen zij weerwordt
verder
dezwermen,
pinksterbloem gered.
ordt de pinksterbloem gered.
Dichter: Hans Cieremans
chter: Hans Cieremans
Bron: www.gedichtensite.nl
on: www.gedichtensite.nl

Dit gedicht is een parabel,
Dit gedicht is een
parabel,
want
als pinksterbloem zijn wij
want als pinksterbloem
zijn wij
rijk bestoven,
het is geen fabel
rijk bestoven, het
is
geen
fabelda’s de bij.
door de Vader,
door de Vader, En
da’s
destuifmeel
bij.
het
is genade
En het stuifmeel
is genade
door
Gods Geest op ons gestort
door Gods Geest
ons
enop
het
gifgestort
dat is het kwade
en het gif dat isdat
hetdoor
kwade
ons bestreden wordt.
dat door ons bestreden wordt.
‘k Hoorde zwermen bijen zoemen
‘k Hoorde zwermen
bijen
zoemen
op een
mooie
dag in mei
op een mooie dag
in
mei
bij wel duizend pinksterbloemen
bij wel duizend in
pinksterbloemen
een grazig groene wei.
in een grazig groene
wei.
Door de
bijen rijk bestoven
Door de bijen rijk
bestoven
wint
de pinksterbloem terrein
wint de pinksterbloem
‘t is het terrein
wonder van geloven
‘t is het wonderom
vanGods
geloven
pinksterbloem te zijn
om Gods pinksterbloem te zijn

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

Bertie Weijers-Dautzenberg (84 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

02-05: Mevr. Saskia Groothedde
Wij wensen u toe dat u zich door het H. Doopsel
verbonden mag voelen met het geloof in de Heer en
dat u Zijn kracht op uw levenspad mag ervaren.
Van harte gefeliciteerd!

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, woens. & vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur.

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

Heilige Corona, bid voor ons….

Wat velen niet weten: 'Corona' of 'Korona' /
'Stephania' is ook de naam van een relatief
onbekende heilige van de katholieke kerk, die
waarschijnlijk rond 160 in Egypte of in Syrië of in
Antiochië is geboren en die op 16-jarige leeftijd het
martelaarschap onderging en vooral in Oostenrijk en
Beieren wordt vereerd. De vroegchristelijke
martelares stierf waarschijnlijk rond 177 op 16-jarige
leeftijd in de tijd van vervolging van christenen
samen met haar vader, St. Victor van Siena. Volgens
andere bronnen was Corona zelfs de vrouw van de
martelaar Victor. Ze werd gearresteerd omdat ze
probeerde mensen te troosten die werden gemarteld.
Haar dood was erg wreed. De herdenkingsdag van de
jonge heilige is 14 mei. De heilige wordt vooral
vereerd in Oostenrijk, Beieren en Bohemen, waar
zelfs pelgrimstochten zijn. St. Corona am Schöpfl, St.
Corona am Wechsel, de bedevaartskerk St. Corona bij
Staudach en de bedevaartkerk Handlab zijn bekend.
De verering is ook gedocumenteerd in Wenen, de
Oostenrijkse munteenheid werd tot 1924 genoemd
naar de heilige "kroon". Karel de Grote vereerde de
heilige op zo'n manier dat hij corona-relikwieën naar
Aken bracht en de heilige tot co-patroonheilige van
het “Aachener Marienstift” maakte.
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En nu het verbazingwekkende: de heilige is de
patroonheilige van schatgravers en ook
verantwoordelijk voor epidemieën en stormen.
Corona is ook verantwoordelijk voor standvastigheid
in het geloof en voor geldzaken.
Gebed tot de Heilige Corona:
Almachtige God, die genadig neerziet op Uw volk en
altijd bekommerd zijt om de zieken en de zwakken;
Uw Zoon Jezus Christus heeft zieken de handen
opgelegd en hun zonden vergeven.
Zie genadig neer op hen die nederig voor U staan en
bidden om genezing. We bidden U in deze tijd van
epidemie en nood, sta met Uw liefde en goedheid Uw
volk bij. Wend deze ziekte van ons af, laat hen die
erdoor getroffen zijn weer genezen, bescherm hen
die door Uw goedheid, tot nu toe, ervan bewaard zijn
gebleven en laat de plaag niet verder om zich heen
grijpen.
Heilige Maria, heil van de zieken, bid voor ons!
Heilige Corona, bid voor ons! Heilige Sebastiaan,
bid voor ons! Heilige Rochus, bid voor ons! Amen!

Oproep tot verbondenheid

Veel katholieken hebben één of meerdere bedevaartplaatsen waar zij (meer dan) graag naar toe gaan, in ons
eigen land of in andere landen, omdat zij er in leven en door
geloof verrijkt en gesterkt worden. Vanwege het coronavirus
hebben de bedevaartplaatsen grotendeels hun poorten
moeten sluiten en verreweg de meeste vieringen en
activiteiten moeten opschorten.
De door de Nederlandse bisschoppen erkende
bedevaartorganisaties – Huis voor de Pelgrim, VNB, NLZ en
de Militaire Lourdes Bedevaart – hebben door het
coronavirus veel bedevaarten moeten annuleren. Dit heeft
grote impact voor deze organisaties en hun medewerkers,
alsook voor de degenen die voor hun levensonderhoud
afhankelijk zijn van de ontvangst van pelgrims.
Heilzaam
Hulpbisschop Herman Woorts, bisschopreferent voor de
bedevaarten namens de Nederlandse
Bisschoppenconferentie, spreekt de hoop uit dat
bedevaarten in de nabije toekomst weer mogelijk zijn als
het coronavirus overwonnen is. ‘Dit zal dan mede dankzij
genoemde bedevaartorganisaties en hun medewerkers zijn.
Ook vele bisschoppen, priesters, diakens, pastoraal werkers
en vrijwilligers willen zich er weer (meer dan) graag voor
inzetten, in het bijzonder voor degenen voor wie onze
bedevaarten zo heilzaam zijn.’
Mgr. Woorts wijst op alternatieve mogelijkheden: ‘Nu wij
niet naar bedevaartplaatsen kunnen gaan en ook niet – dat
geldt pijnlijk genoeg voor de meeste gelovigen – naar de
vieringen in onze kerken en kapellen in onze parochies en
kloosters, zoeken velen verbinding via de televisie, internet,
livestream of anderszins. Diverse bedevaartplaatsen bieden
via internet een directe verbinding aan. Twee mogelijkheden
wil ik noemen, bij wijze van voorbeeld: in het Heiligdom van
Lourdes is 24 uur per dag een camera gericht op de Grot
van de verschijningen van Maria. Zowel
eucharistievieringen, meditaties en het rozenkransgebed
zijn er te volgen, in diverse talen, waaronder in het
Nederlands.’
In gebed verbonden
‘Juist de kracht van ons gezamenlijk gebed is ten tijde van
deze coronacrisis essentieel en de verbinding met onze
bedevaartplaatsen kan ons daarin dragen en stimuleren: te
weten dat we in gebed verbonden zijn, waar ook ter wereld.
Maria en al onze heiligen bidden met ons mee. Zij delen
immers in de verrijzenis van onze Heer en zijn ons
voorgegaan naar het hemels Heiligdom’, aldus de
bisschopreferent.
Nieuwsbrief en online magazine bisdom
Wie graag op de hoogte blijft van het kerkelijke nieuws in
Limburg kan zich gratis abonneren op de wekelijkse
nieuwsbrief van het bisdom Roermond. Deze wordt elke
vrijdag verstuurd met het actuele nieuws uit die week.
Een keer per maand verschijnt ook het digitale magazine
Clavis met meer achtergronden. Abonneren kan heel
eenvoudig: ga naar de website www.bisdom-roermond.nl en
klik op het envelopje rechts in beeld. Er opent dan een
menu, waarmee iedereen zich gratis kan aanmelden voor de
nieuwsbrief en het magazine. Veel leesplezier!
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(Geen) plaats in de herberg?

Artikel van pastoor Notermans

Het onderstaande artikel is geschreven door pastoor Notermans en verscheen in het Nederlands Dagblad op 28 april 2020
Afgelopen vrijdag werd ik verrast met een telefoontje, net als drieduizend andere Nederlanders die
de koning wilde onderscheiden voor hun engagement bij vragen en noden in de maatschappij. In
mijn geval onder meer mijn inzet voor Vluchtelingenwerk in Weert en Vluchtelingenmaatje in mijn
vorige parochie Stramproy. Ik kan dit lintje nog niet opspelden. Ten eerste door de coronabeperkingen
(de lintjes zijn fysiek nog niet aangekomen). Ten tweede: dat lintje zit pas goed wanneer we een actuele
coronacrisis hebben aangepakt: verwelkoming van 250 vluchtende kinderen, die in Griekenland leven in
omstandigheden waaraan we onze eigen kinderen geen minuut zouden overlaten.

'Jonge gezinnen staan klaar om enkele kinderen te begroeten.'
Neem kamp Moria, gebouwd voor 3000 mensen, waar nu 24.000 mensen opgepropt bij elkaar
zitten. Eén douche voor 500 personen, één toilet voor 160 mensen. Staan daar ook anderhalvemeterbordjes? Je kunt op twee handen aftellen wanneer daar een vreselijke infectie zal uitbreken;
voor het coronagevaar heb je aan één hand genoeg …
Toch sprak staatssecretaris Broekers-Knol zich afgelopen week uit tegen de eenmalige opvang van
250 kinderen uit Griekse kampen. Zij wil inzetten op structurele oplossingen: hygiënemaatregelen
en onderwijs ter plekke. Hier móeten toch alle vier regeringspartijen in koor haar toeschreeuwen
dat al sinds het IS-jaar 2015 de klok tikt om aan structurele oplossingen te werken! En bovendien:
Nederland zou de absolute primeur hebben om in Griekenland iets structureels voor elkaar te
krijgen, sinds de ‘Turkije-deal’ van maart 2016.
Vier jaar lang zien we al dat die deal niet werkt, voor geen meter. Trouwens: je dealt met een
autohandelaar, je dealt voor mijn part in drugs. Maar je dealt niet in mensen.
Zijn wij in Nederland (tot de coronacrisis aan de absolute wereldtop op begrotingsgebied) echt niet
in staat om 250 kinderen op te vangen? Is er geen plaats in de herberg? Jawel, die plaats is er zeker.
Ter illustratie: op zondag 10 mei (Zondag van de Oosterse Kerken) mag ik mijn pastorie laten zien
aan Leo Fijen en aan televisiekijkend Nederland in het wekelijkse Geloofsgesprek. Een
tweehonderd jaar oud rijksmonument, de vroegere dorpsschool. Vele malen te groot voor één
persoon. Fort Europa in dorpsformaat. Je kunt er zó acht kinderen huisvesten.
Maar kinderen moet je onderbrengen in gezinnen. Als kerkbestuur hebben we de pastorie
aangemeld bij Take Care B and B om één of twee volwassen vluchtelingen te huisvesten.
Tegelijkertijd staat een groep jonge gezinnen klaar om enkele kinderen te begroeten. Niet alleen
met vierkante meters vloeroppervlak, maar eveneens met ruimte in hun agenda (samen naar de
speeltuin, als dat weer kan) en ruimte in hun hart.
Onder 17 miljoen Nederlanders, op wie de minister-president in deze coronatijd terecht een appel
doet, zijn er verrassend velen van goede wil. Zie de grote Randstad-gemeenten die hun nek
durfden uitsteken, of ook onze buren, de Protestantse Gemeente Parkstad (Heerlen). Daarmee is de
rekensom al opgelost: 250 kinderen verwelkomen onder 17 miljoen inwoners betekent één kind op
68.000 Nederlanders.

Dorst
Maar een andere rekensom staat nog open: een meerderheid aan parlementariërs die de
staatssecretaris op betere gedachten brengen. Daarbij mogen we toch op zijn minst rekenen op de
twee christelijke coalitiepartners. ‘Ik had dorst en jij gaf mij te drinken; ik was naakt en jij hebt me
gekleed’ – wie zei dat ook weer? Doe je mond open, durf je te onderscheiden in christelijke
barmhartigheid, want alleen daardoor kan ons land er post-corona héél anders gaan uitzien.
Ditmaal zal het Kind toch wél een plaats krijgen in de herberg?
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Wat kunnen wij voor u doen?

•

We hebben nog lang met corona te maken. Bij alle
begrijpelijke en noodzakelijke maatregelen, willen we er
als parochie zoveel mogelijk voor u zijn. Wat is er wél
mogelijk?
•

•

•

Al jarenlang kunt u de zondagse
eucharistieviering (11.30 uur in Waubach)
online volgen via www.rk-ubachoverworms.nl.
Op dezelfde site zenden we voorlopig ook de
eucharistieviering uit op woensdagavond om
19.00 uur.
Op het moment van deze uitgave wachten we
nog op nieuwe voorschriften van de
bisschoppenconferentie voor ná de ‘intelligente
lockdown’. Intern zijn we al bezig met
vingeroefeningen voor als de kerkdeuren weer
open mogen. We missen u heel erg! En we
staan graag klaar om u weer te verwelkomen.
Zoals altijd zijn de kerken van Waubach en
Rimburg elke dag open. Veel mensen lopen
daar binnen voor een stil gebed en om een
kaarsje aan te steken.
De kerk van Abdissenbosch is in corona-tijd
open op maandag, woensdag en vrijdag van
15.00 tot 17.00 uur. Van harte welkom!

•
•

•

•

•

•

Huisbezoek is nooit verboden geweest. Van
onze kant zijn we voorzichtig daarmee, en u zelf
misschien ook – zeker als u tot een risicogroep
behoort. Maar wanneer u graag een (1,5 meter)
bezoekje krijgt van de pastoor of een lid van de
diaconie-groep, bel dan gerust even met de
pastorie.
Nog meer geldt dat voor een ziekenbezoek.
We zijn graag bij u om samen te bidden en naar
uw verhaal te luisteren.
Heeft u liever geen bezoek aan huis, dan is er
wekelijks telefonisch huisbezoek. Elke
maandag en woensdag van 10.00 tot 11.00 uur
zit pastoor Notermans op de pastorie voor u
klaar aan de telefoon. Bel gerust (5312378).
Kerkelijke uitvaarten zijn ook nu mogelijk, zij
het met maximaal 30 aanwezigen. Dat betekent
een flinke beperking. Maar het betekent niet
minder aandacht voor de overledene en ook niet
minder mogelijkheden voor persoonlijke inbreng
in de viering. We helpen graag mee met
geluidsopnamen of andere oplossingen, zodat de
afwezigen toch zoveel mogelijk meekrijgen.
Ook doopvieringen en huwelijkssluitingen
blijven mogelijk met maximaal 30 aanwezigen;
neem tijdig contact met ons op voor een
afspraak en een goede voorbereiding.
Op onze website vindt u regelmatig een nieuwe
podcast, ingesproken door de pastoor of een
gastspreker. Vanwege mei-maand / Mariamaand / moederdag-maand nu een boeiende
serie over vrouwelijke componisten door Truus
Bahnen-van Dael.
Nieuw: omdat er in corona-tijd nogal eens snelle
veranderingen kunnen zijn, gaan we u vanaf nu
direct bijpraten via een digitale nieuwsbrief.
Schrijft u zich vrijblijvend in via de knop
‘Nieuwsbrief’ op onze website, of meld uw mailadres aan via een briefje aan de pastorie.

Uw kerkbijdrage: hartelijk dank!
Beste parochianen,
Ruim een half jaar na mijn pastoorsinstallatie kan ik u zeggen dat ik me al aardig thuisvoel in Ubach over
Worms. Ik sta versteld van de talloze tradities en gebruiken in onze parochies. Wat gebeurt er veel op het
gebied van geloofsvorming voor kinderen, jongeren en volwassenen. En wat zijn er veel enthousiaste
vrijwilligers actief in de kerkelijke vieringen, in het onderhoud van de kerken en begraafplaatsen, in de aandacht
voor zieken en hulpbehoevenden. Een levende parochiegemeenschap! Des te wranger is het dat we in coronatijd ook kerkelijk in een soort diepvries zijn beland. Omdat we in de toekomst graag weer op volle kracht verder
willen, vragen we – net als ieder jaar – met de actie Kerkbalans om uw financiële steun. Alleen door uw bijdrage
kunnen we zo’n vitale geloofsgemeenschap blijven. Al degenen die al jarenlang bijdragen, zijn we daarvoor heel
dankbaar. Als u nog niet meedoet, wilt u daarover misschien eens nadenken?
Uw steun – hoe klein of groot ook – betekent veel voor onze parochies en is bovendien aftrekbaar voor de
inkomstenbelasting. U vindt onze bankrekeningnummers op de voorpagina van dit parochieblad.
verlanglijstje: verbetering kerk-TV
Juist nu we nog veel sterker afhankelijk zijn van onze online-presentie, wordt het tijd om de TV-apparatuur in
onze kerk te vernieuwen. Die komt nog uit het SD-tijdperk (Waubach was één van de eersten met kerk-TV!),
terwijl in de meeste huiskamers nu op HD-kwaliteit wordt gekeken.
Voor de vernieuwing van de noodzakelijke apparatuur zijn we heel blij met uw steun.
Hartelijk dank!
pastoor Harry Notermans en kerkbestuur
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Ik heet
????????

Rebus

Oplossing vorige rebus: heb de Here God lief met
heel je hart en al je kracht.

Pinksteren
In de vorige editie van het “Heilig Hangplekje”
hebben jullie gelezen dat Jezus voor de ogen van
Zijn volgelingen naar de Hemel verdween. Ze
waren nu alleen, maar gingen dagelijks naar de
tempel en verbleven in de bovenzaal waar ze ook
het laatste avondmaal hadden gevierd. Ze waren
erg bang voor de Joden. Op een dag hoorden ze
gebruis als van wind en tot hun grote verbazing
verschenen vurige tongen die op hun neerdaalden.
Opeens waren ze niet meer bang en ze konden in
alle talen spreken. Vanaf nu begonnen ze te leven
als Christenen en het Evangelie met vurige tongen
te verkondigen. Ze waren vervuld met de Heilige
Geest en dat zijn wij vandaag nog steeds.
Hoe merken wij dat? De Heilige Geest geeft ons
zijn Gaven, zo dat wij als echte volgers van Jezus
kunnen leven. Weten jullie het nog? De VISWOLK?
Het muisje heeft de Geest ook al opgemerkt , kijk
maar wat de hoofdletters betekenen.
Jullie hebben ons verteld dat jullie in deze
Coronatijd lieve kaartjes maken voor eenzame
mensen thuis, maar ook in verzorgingshuizen, dat
jullie voor hen bidden en contact hebben via de
sociale media. Super om te horen, want dat is
kracht van de Heilige Geest door jullie heen.
Kleur de tekening hiernaast zo mooi mogelijk in en
lever hem in. Dan plaatsen wij hem misschien wel
op het volgende “Heilig Hangplekje”.
Je mag het bezorgen in de brievenbus van de
Pastorie aan Kerkberg 7 of mail je creatie naar
info@rk-ubachoverworms.nl

Puzzelstukje 2: Knip het
uit en bewaar het goed.
Als je alle 6 puzzelstukjes
hebt verzameld, krijg je
een heel mooi plaatje.
Oplossing vorige woordzoeker: Gods Geest helpt mij!
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TULBAND VAN
DE MAAND

AARDBEIEN
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Liturgische diensten Ubach over Worms

Vrijdag
Zaterdag
Abdissenbosch
Zondag
Rimburg

15 mei
16 mei
18.00 uur
17 mei
10.00 uur

Waubach

11.30 uur

Maandag
Waubach
Woensdag

18 mei
19.00 uur
20 mei

Waubach

19.00 uur

Donderdag
Waubach
Vrijdag
Zaterdag
Abdissenbosch
Zondag
Rimburg

21 mei
11.30 uur
22 mei
23 mei
18.00 uur
24 mei
10.00 uur

Waubach

11.30 uur

Maandag
Waubach
Dinsdag
Woensdag
Waubach
Vrijdag
Zaterdag
Abdissenbosch
Zondag
Rimburg

25 mei
19.00 uur
26 mei
27 mei
19.00 uur
29 mei
30 mei
18.00 uur
31 mei
10.00 uur

Waubach

11.30 uur

Maandag
Waubach
Dinsdag
Woensdag
Waubach
Vrijdag
Zaterdag

01 jun
11.30 uur
02 jun
03 jun
19.00 uur
05 jun
06 jun

Abdissenbosch

18.00 uur

Zondag
Rimburg

07 jun
10.00 uur

Waubach

11.30 uur

Maandag
Waubach

08 jun
19.00 uur

ALLE HEILIGE BISSCHOPPEN VAN MAASTRICHT
Vervalt !!
ZESDE ZONDAG VAN PASEN
Vervalt !!
Samenzang Anni Gottschalk-Stevens verj, tevens fam. Hellenbrandt; Jo de Lang;
Hermie Bogman; een intentie uit dankbaarheid en sterkte voor alle mensen in
deze coronacrisis;
H. JOHANNES I, PAUS EN MARTELAAR
Z. JOSEFA STENMANNS, MAAGD
Sjef en Tinie Haan-Lutgens en wed. oud. (st); Jozef Scholle en oud. ScholleScholtes; oud. Michorius-Sonjé en overl. familie;
HOOGFEEST VAN DE HEMELVAART VAN DE HEER
Samenzang echtp. Jacques en Elisabeth Verstappen-Vreuls (st);
H. RITA VAN CASCIA, KLOOSTERLINGE
Vervalt !!
ZEVENDE ZONDAG VAN PASEN
Vervalt !!
Samenzang Jan Evertsen (st); oud. Jo en Annie Franssen-Janssen; oud. Ed en
Maria VanderBroeck-Dörenberg (st); Ad Kremer; Hannie Dautzenberg-Hanssen;
fam. Hanssen-Collong en fam. Dautzenberg-Gielen;
H. GREGORIUS VII, PAUS
H. FILIPPUS NERI, PRIESTER
H. AUGUSTINUS VAN CANTERBURY, BISSCHOP
H. PAUS PAULUS VI H. Vormsel vervalt !!
Vervalt !!
HOOGFEEST VAN PINKSTEREN
Vervalt !!
Samenzang jrdst. Muisje Michorius-Mous, tevens moeder Stephanie; Mariet
Verboeket-Crombach en dochter Chantal; oud. Johan en Trautje Franken-Vossen
(st); Dieter Bloi;
TWEEDE PINKSTERDAG HEILIGE MARIA, MOEDER VAN DE KERK
Samenzang Sjaak Dejalle en dochter Ria Römkens-Dejalle;
HH. MARCELLINUS EN PETRUS, MARTELAREN
HH. CAROLUS LWANGA EN GEZELLEN, MARTELAREN
oud. Martin en Maria Dortants-Jungen, dochter Mia en schoonzoon Zef (st);
HH. BONIFATIUS, BISSCHOP, EN GEZELLEN, MARTELAREN
H. NORBERTUS, BISSCHOP
Samenzang Zef en Mia Vaessen-Kusters (st); Wiel Vaessen (st); Maria Gertrud,
Paulus Gerard en Mathias Joseph Gillissen (st);
HOOGFEEST VAN DE H. DRIE-EENHEID
Vervalt ! (tenzij de situatie het toelaat, zie website)
Samenzang Zef en Bertie Severens-Van den Oever verj; jrdst. Hub en Gerda
Lafleur-Smeets (st); jrdst. Frans en Sophie Quaedvlieg-Frösch en wed. ouders
(st); Sjef Speck; oud. Pierre en Johanna Simons-Douven;

11
11

Dinsdag
Woensdag
Waubach
Vrijdag
Zaterdag
Abdissenbosch
Zondag
Waubach
Rimburg
Rimburg

09 jun
10 jun
19.00 uur
12 jun
13 jun
18.00 uur

H. EFREM, DIAKEN EN KERKLERAAR

H. ANTONIUS VAN PADUA, PRIESTER EN KERKLERAAR
Samenzang Gertrud Gillissen (st);
SACRAMENTSDAG-HEILIG SACRAMENT V.H. LICHAAM EN BLOED
14 jun
VAN CHRISTUS
Samenzang waarna processie ovb Sjaak Dejalle en dochter Ria RömkensDejalle; Sjef en Tinie Haan-Lutgens en wed. oud. (st); overl. oud. Chris en Marga
09.30 uur
Kölgens-Quaedvlieg (st); oud. Sjeng en Theresia Nievelstein-Becks (st); jrdst.
oud. Jacob en Anna Heinen-Hanssen (st); Jo de Lang;
10.00 uur Vervalt !! (tenzij de situatie het toelaat, zie website)
15.00 uur H. Doopsel Lot Peelen

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).

Sacramentsprocessies even onzeker

Op dit moment bekijken we als kerkbestuur of het mogelijk is om de sacramentsprocessies (14 en 21 juni) te laten
doorgaan. Nederland komt immers langzaam weer van het slot, en de corona-maatregelen van de
bisschoppenconferentie gelden tot 7 juni. Natuurlijk betekent dat niet dat daarna alles weer kan. Als we de
processies laten doorgaan, dan is dat zeker in afgeslankte vorm (helaas), en ook zonder de gezellige nazit na afloop
(ook helaas). Mogelijk verschuiven we de processies naar een latere datum. We houden u op de hoogte via onze
website en via parochieblad en nieuwsbrief. Sorry voor de onduidelijkheid, dank voor uw begrip!

Op onze site rk-ubachoverworms.nl
of:

Het volgend

Kirkebledje

verschijnt op 12 juni en wel voor de periode tot 10 juli.

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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