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

’t Kirkebledje

Geestelijke Communie

pastoor@rk-ubachoverworms.nl

Misintenties

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

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. K. 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

Jaargang 2020 nr. 6
12 juni t/m 10 juli
Mijn Jezus, ik geloof
dat Gij in het
allerheiligste
Sacrament
tegenwoordig zijt.

Weekdag € 12,50 -Weekend € 27,50

H. Verhaeg & M. Dietzenbacher
Catecheet M. Kockelkoren

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

Door de coronacrisis vond er een hele tijd geen
eucharistieviering met kerkgangers plaats. Veel
gelovigen volgen de vieringen op televisie of internet.
Maar bij zo’n ‘digitale mis’ kun je natuurlijk niet de
communie ontvangen. Dit betekende dat duizenden
kerkgangers wekenlang geen communie hebben
gekregen. Als alternatief kent de Kerk de ‘geestelijke
communie’. Maar wat is dat nu eigenlijk?
De geestelijke communie is het verlangen van
gelovigen om de communie te ontvangen, zonder dat
dit fysiek kan. Het betekent eigenlijk: je zo zeer met de
eucharistieviering verbonden voelen, dat je de
communie in gedachten ontvangt. Dit kan door een mis
op televisie of internet zo intens mee te beleven, dat
het net is alsof je er echt bij bent en toch ter
communie gaat.

Ik bemin U boven
alles en wens U in
mijn hart te
ontvangen.
Maar ik kan dit nu
niet werkelijk doen;
daarom bid ik U:
kom tenminste op
geestelijke wijze in
mijn hart.
Ik omhels U, alsof Gij
reeds gekomen waart
en verenig mij geheel
en al met U.
Laat mij toch nooit
van U gescheiden
worden.

De geestelijke communie is geen sacrament maar ”de
zuiveren van hart, die vurig wensen dat hun het heilig
Sacrament mocht worden gegeven, ook als dit niet
mogelijk is, ontvangen de genade van het Sacrament
naar de maat van hun verlangen en gesteltenis”
(Johannes Tauler).
GEESTELIJKE COMMUNIE
“Er zal een uur komen, ja het is er al, dat de ware
aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en
waarheid” (Joh 4:23)

Publieke vieringen onder voorwaarden toegestaan!

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

Goed nieuws! Sinds 1 juni zijn publieke vieringen tot en met 30 personen
toegestaan. Per 1 juli mogen wij zelfs 100 kerkgangers ontvangen. Dit betekent dat
het weer mogelijk is om de Eucharistievieringen in onze kerken bij te wonen. Wel is
het nog steeds noodzakelijk om de geldende richtlijnen in acht te nemen. Verderop in
dit parochieblad leest u hier meer over. Wij heten u graag welkom tijdens de
reguliere missen (zie overzicht pagina 3). Het geduld van de bewoners van
zorgcentrum Heereveld wordt nog even op de proef gesteld. Zodra de directie van
Meander hiertoe besluit, worden ook hier de missen hervat.
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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.

Tandprot
Tandprot
Tandprothethishetcheetisischechepraktprakt
praktijk ijikjk

Dani
Dani
ë
l
van
ë
l
van
der
der
Zwaag
Zwaag
Klikgebit, kunstgebit op implantaten

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:

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 nog niet hervat
Woensdag 19.00 u. Waubach
Donderdag 09.00 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: 2 oktober
Waubach: 9 oktober
Sacramentsprocessies 2020
Waubach: zondag 14 juni geannuleerd
Rimburg: zondag 21 juni geannuleerd

Hoorzitting kerk Lauradorp

Goed nieuws voor de parochiegemeenschap van Lauradorp!
Nadat de H.H. Theresia en Don Bosco-kerk jarenlang slapende is
geweest, komt de fase van herbestemming steeds dichterbij.
Het kerkgebouw blijft hiermee behouden voor de gemeenschap en
krijgt bovendien een passende bestemming.
U heeft wellicht al eerder uit de pers vernomen dat er
vergevorderde plannen zijn om de kerk een nieuwe bestemming te
geven. Voordat het kerkgebouw echter aan de potentiële koper kan
worden overgedragen, wordt de kerk aan de eredienst onttrokken.
Hiermee verliest de kerk haar sacrale karakter en kan de
verkoopfase van start gaan.
Pastoor Notermans en de overige leden van het kerkbestuur
nodigen u van harte uit voor een hoorzitting op dinsdag 7 juli.
Deze hoorzitting maakt in alle gevallen onderdeel uit van de eerder
genoemde onttrekking aan de eredienst.
De hoorzitting start om 19.30 uur en wordt tevens bijgewoond
door deken Nevelstein en vicaris-generaal Maessen van het bisdom
Roermond. Locatie: gemeenschapshuis D’r Sjtee Uul (Sloterstraat)
Wees welkom!

Juni: aanbidding van het Heilig Hart van Jezus
In juni vieren wij de plechtigheid van het Heilig Hart van Jezus, het
Hart dat tweeduizend jaar geleden begon te kloppen in de schoot
van de gezegende Maagd Maria, die het vuur van Gods liefde in de
wereld bracht. Dit Hart van Christus bevat een boodschap voor ons
allen. Het spreekt ook tot de hedendaagse wereld. In een
maatschappij waar techniek en informatiewetenschappen zich met
grote schreden ontwikkelen en waar we ten prooi vallen aan
duizenden, vaak tegenstrijdige belangen, riskeren we onze kern te
verliezen, de kern van onszelf. Door Zijn Hart aan ons te tonen
herinnert Jezus ons boven alles dat Hij hier is, in het innerlijk van
de persoon, waar de bestemming van ieder van ons ligt besloten,
dood of leven in de breedste zin.
Dat het hart symbool is van iemands karakter, is bekend. We
zeggen van mensen dat zij een goed hart hebben of juist
omgekeerd: een hart van steen. Van Jezus Christus weten wij dat
Hij zich in zijn grote liefde voor ons gegeven heeft. Uit zijn
binnenste vloeien ‘stromen van levend water’ (Johannes 7, 38).
Toen Jezus gekruisigd was en een soldaat een lans in zijn zijde
stak, stroomde water en bloed uit zijn zijde (Johannes 19, 34).
Kerkvaders hebben deze tekst uitgelegd als ‘levensstroom van de
sacramenten.’ Het water verwijst naar het H. Doopsel en het bloed
naar de H. Eucharistie. Het Heilig Hart van Jezus is het symbool
van zijn allesomvattende liefde. Het H. Hart wordt vereerd op elke
eerste vrijdag van de maand. De praktijk is gegroeid naar
aanleiding van de visioenen van de H. Margaretha Maria.
De viering op een vrijdag is een verwijzing naar Goede Vrijdag, de
dag waarop Jezus als teken van liefde tot het uiterste toe zijn leven
heeft gegeven, opdat allen die in Hem geloven leven mogen
hebben in overvloed.

3

33

Advertentie Rothy wordt deze maand toegevoegd

Graag passend maken (1/4 blokje tekst, foto mag vervallen wanneer deze niet past)
Advertentie Rothy wordt deze maand toegevoegd

Mgr. De Jong aangetreden als legerbisschop
Mgr. De Jong aangetreden als legerbisschop

Mgr Everard de Jong is op Tweede Pinksterdag aangetreden als de
nieuwe legerbisschop van Nederland. Tijdens een plechtige
Mgr Everard de Jongin
is de
op Tweede
Pinksterdag aangetreden
als kreeg
de
eucharistieviering
Sint-Bavokathedraal
in Haarlem
hij
nieuwe legerbisschop van Nederland. Tijdens een plechtige
symbolisch
de staf van zijn nieuwe bisdom overhandigd door zijn
eucharistieviering in de Sint-Bavokathedraal in Haarlem kreeg hij
voorganger
Mgr. Jos Punt.
symbolisch de staf van zijn nieuwe bisdom overhandigd door zijn

Het kerkbestuur dankt:

voorganger Mgr. Jos Punt.

Op maandag 1 juni werd officieel bekend gemaakt dat paus
Franciscus
Mgr.
Punt
op diens
eigen
verzoek
eervol ontslag
Op maandagaan
1 juni
werd
officieel
bekend
gemaakt
dat paus
Franciscus
aan Mgr.
op diens
verzoek eervol ontslag
heeft
verleend
als Punt
bisschop
vaneigen
Haarlem-Amsterdam
en als
heeft verleend als
bisschop
van Haarlem-Amsterdam
en die
als viering trad
administrator
van
het Militair
Ordinariaat. Tijdens
administrator van het Jan
Militair
Ordinariaat.
Tijdens
die viering
trad
bisschop-coadjutor
Hendriks
aan als
de nieuwe
residerend
bisschop-coadjutor Jan Hendriks aan als de nieuwe residerend
bisschop
van Haarlem-Amsterdam. In dezelfde viering werd ook
bisschop van Haarlem-Amsterdam. In dezelfde viering werd ook
bekend
gemaakt
dat
hulpbisschop
Everard
de van
Jong
van Roermond
bekend gemaakt
dat
hulpbisschop
Everard
de Jong
Roermond
Mgr.
Puntper
perdirect
direct
opvolgt
legerbisschop
Mgr. Punt
opvolgt
als als
legerbisschop

voor de uitgevoerde
werkzaamheden
in de pastorietuin

Voor iedereen een
passend afscheid.
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Mona Slob en Guido Waltmans

Wij komen kosteloos en vrijblijvend bij u langs4
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

4

85x130 Adv Monuta Lindeman.indd 1
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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:

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.

Overleden

Gedoopt

Sinds de vorige uitgave van het parochieblad hebben
in ons cluster geen nieuwe doopsels plaatsgevonden.
Laten wij bidden voor alle dopelingen van de
afgelopen periode. Dat Gods kracht voelbaar
aanwezig mag zijn in het leven van deze dopelingen.

11-05: Leo Steinbusch (72 jr.)
12-05: Wiel Sablewski (90 jr.)
12-05: Stasia Sablewski-Rutkowska (68 jr.)
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 families!

Ontmoetingen ‘Nao de Mes’

Wij willen elkaar de kans gunnen regelmatig op zondag
na de Mis bij elkaar te komen om elkaar te ontmoeten
en met elkaar bij een kop koffie te spreken over wat
ons bezig houdt. Zodra de nieuwe datum bekend is,
wordt u hierover geïnformeerd.

Doopzondagen 2020
5 juli, 12 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.

Dankbetuiging fam. Wassen
Na het overlijden van Frits Wassen op 8 april
jongstleden, heeft de familie veel kaarten, brieven,
telefoontjes en steunbetuigingen op social media
mogen ontvangen.

Nieuwe data Communie en Vormsel

Maria-Louisa, de kinderen en kleinkinderen willen
iedereen hartelijk bedanken voor jullie steun en
medeleven.

Een laatste groet

Onlangs hebben wij afscheid moeten nemen van de
heer Leo Steinbusch. Hij overleed op 11 mei in zijn
vertrouwde omgeving. Leo was als voormalig
kerkbestuurslid nauw betrokken bij de samenvoeging
van de vier parochies tot ons huidige parochiecluster
Ubach over Worms. Daarnaast was hij vele jaren
actief als kerkhofbeheerder. Ook deze taak voerde hij
met bevlogenheid uit.
We zijn dankbaar voor zijn jarenlange ijverige inzet
voor ons parochiecluster. Met bewondering voor de
manier waarop hij zijn lange ziekbed heeft gedragen,
wensen we zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen veel
sterkte toe met dit verlies.
De uitvaart van Leo heeft vanwege de coronabeperkingen in besloten kring plaatsgevonden.

Vanwege de corona-beperkingen konden de geplande
vieringen van eerste H. Communie en H. Vormsel dit
voorjaar helaas niet doorgaan. Inmiddels zijn er
nieuwe data vastgesteld.
Daarbij moeten we opmerken dat de geplande
vieringen uiteraard moeten passen binnen de
overheidsrichtlijnen. Per 1 juli 2020 mogen er
maximaal 100 personen aanwezig zijn bij een
kerkelijke viering.
Mochten verdere aanpassingen nodig zijn, dan melden
we die op onze website en in de nieuwsbrief.
Het overzicht van alle communie- en
vormselvieringen vindt u op de achterkant
van dit parochieblad. (pag. 12)
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SINT JOZEFKERK WAUBACH
PROTOCOL KERKELIJK LEVEN OP 1,5 METER PER 01-06-2020
ROOMS-KATHOLIEKE KERK NEDERLAND
Dit protocol is voor iedereen die naar de kerk komt om een viering bij te wonen of op een andere manier van het
kerkgebouw gebruik te maken. Van u wordt gevraagd deze richtlijnen op te volgen zodat alle aanwezigen waardig en
veilig samen kunnen vieren.
Algemeen
Alle maatregelen inzake de anderhalve meter regel hygiëne - handen reinigen bij binnenkomst van de kerk, hoesten en
niezen in ellenboog, gebruik van papieren zakdoekjes - en gezondheid - bij verkoudheidsklachten en/of verhoging thuis
blijven- dienen door alle betrokkenen strikt nageleefd te worden. U betreedt en verlaat de kerk door de openstaande
hoofddeuren. Degenen die deelnemen aan vieringen doen dat op eigen risico.
Liturgieviering
RESERVEREN
•
U moet zich vooraf aanmelden. Dit is mogelijk drie kalenderdagen voor de betreffende
eucharistieviering tot maximaal 24 uur voorafgaand aan de mis en kan enkel geschieden per
telefoon naar de pastorie op
045 – 531 23 78 ofwel via het online-aanmeldsysteem op de website www.rk-ubachoverworms.nl
•
Om iedereen de kans te geven kan het zijn dat u niet altijd aan de beurt komt.
•
Wees welkom, maar vol = vol; wij danken u op voorhand voor uw begrip!
HYGIËNE
•
U volgt bij binnenkomst de aanwijzingen voor plaatsing en bij het uitgaan de aanwijzingen om veilig naar de
uitgang te gaan.
•
Bij het kruisteken wordt het lichaam niet aangeraakt.
DIENST VAN HET WOORD
•
Bij het drievoudig kruisteken vóór het evangelie wordt het lichaam niet aangeraakt.
DIENST VAN HET ALTAAR
•
Gelovigen geven elkaar bij de vredeswens niet de hand.
•
U houdt anderhalve meter afstand van elkaar.
H. COMMUNIE UITREIKING
•
U houdt anderhalve meter afstand van elkaar.
•
U dient voor het ontvangen van de H. Hostie uw handen te reinigen.
•
Kinderen die niet communiceren worden zonder aanraking gezegend op anderhalve meter afstand.
•
Wilt u de H. Hostie niet met de hand aanraken, dan kan een eigen ‘corporale’ meegebracht worden op de hand
en zo de H. Hostie naar de mond gebracht worden. Bij een corporale kunt u denken aan een kleine schone witte
stoffen zakdoek.
OVERIG
•
U kunt bijdragen aan de collecte via een collecteschaal op het offerblok bij de uitgang, via een
bankoverschrijving, of via een gift-app.
•
Kinderen kunnen direct bij binnenkomst in de kerk meteen naar de sacristie gaan voor hun eigen programma.
•
Er is alleen voorzang en er wordt niet meegezongen door gelovigen tijdens de viering.
•
Bij het kaarsenbranden en gebed dient u de anderhalve meter regel te volgen. De kaars wordt aan een andere
reeds brandende kaars aangestoken. Als dat niet kan gebruikt men een eigen aansteker of lucifer.

Dit jaar geen processie door onze straten…
Helaas: vanwege de corona-beperkingen kunnen er deze zomer geen manifestaties plaatsvinden, en daardoor
vervallen ook de processies in Waubach en Rimburg. Ik had me erop verheugd; de mooie verhalen over rustaltaren,
zandtapijten, verenigingen en naborrelen waren al vooruitgesneld. In 2021 wil ik dit heel graag met u meemaken!
… maar wel de digitale snelweg!
Dan maar een eigentijdse oplossing. Over actuele ontwikkelingen en geestelijke gedachten houden we u graag per
nieuwsbrief op de hoogte. Net als een aantal andere parochies zijn we in de corona-tijd ook creatief geworden om
toch bij u binnen te komen.

Abonneer u nu op onze nieuwsbrief via de aanmeldknop op onze website
www.rk-ubachoverworms.nl of stuur een mail naar de pastorie.
6
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JEZUS HEEFT EEN HART VAN GOUD

COMMUNICANTEN BASISSCHOOL DE WEGWIJZER

Lieve Jezus,
Ik kijk uit naar de dag
van mijn 1e H. Communie

7

COMMUNICANTEN
OBS DE SPEURNEUS

Op Hemelvaartsdag, donderdag 21 mei en zondag 7 juni jl. – de dag waarop ze eigenlijk
de 1e H. Communie zouden ontvangen - waren alle communicantjes uitgenodigd om naar
de St. Jozefkerk te komen. Zij werden door Pastoor met een gebed en een zegenwens
ontvangen. Natuurlijk mochten zij ook een kaarsje aanmaken in hun eigen
Communieglaasje op de piramidezuil. Tot slot kreeg iedere communicant een hart van
brood, aangeboden door Bakkerij Hagedoren, met een mooie brief erbij. En nu zijn zij op
weg naar de dag van hun èchte 1e H. Communie in september!

COMMUNICANTEN
BASISSCHOOL AN D’R PUT
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Nr.3, juni 2020

Sacramenten vieren
Ik heet
................

Voor de eerste keer met Jezus aan tafel! Dat is een
bijzondere dag; iedereen in feestelijke kleren en stemming.
In de kerk ontvangen jullie de eerste Heilige Hostie, het
Brood dat het Lichaam van Jezus is. In elke H.Mis kunnen
jullie vanaf nu telkens weer een H. Hostie ontvangen.
Jezus kan zo heeeel dicht bij jullie zijn. Hij is het voedsel op
de lange levensweg die voor jullie ligt. De eerste stap op
deze weg met Jezus hebben jullie al gezet met het Doopsel.
Vanaf dit moment hoorden jullie bij Jezus en Hij zal jullie
nooit alleen laten.
Doopsel en 1e Heilige Communie zijn sacramenten. Er zijn
nog 5 andere sacramenten. In de sacramenten is Jezus
altijd zelf aanwezig.
De volgende mijlpaal op de weg is het Heilig Vormsel in
groep 8. Jullie ontvangen dan in een plechtige Mis de
Heilige Geest die jullie als Helper ter zijde staat.
Op de tekening hiernaast zien jullie een levensweg met
vooraan het Doopsel, de 1e H. Communie en het H.
Vormsel. Vervolgens deelt de weg zich in twee paden: het
ene leidt naar het huwelijk en het andere leidt naar de
priesterwijding.
Helemaal bovenaan is er een plaatje van een ziekenzalving:
als iemand erg ziek is, gaat de priester naar hem of haar
toe en zalft de zieke met olie.
Er is nog één sacrament over: van boete en verzoening.
Iederen maakt wel eens een foutje en heeft er spijt van.
Jezus vergeeft ons als we ons aan Hem toevertrouwen, ons
hele leven lang. Als jullie héél goed kijken op de tekening
zien jullie het plaatje van boete en verzoening als het ware
ingebakken in onze levensweg. Zien jullie het ook?.......

Puzzelstukje 3: Knip het uit
en bewaar het goed. Als je
alle 6 puzzelstukjes hebt
verzameld, krijg je een heel
mooi plaatje.

Je mag het bezorgen in de brievenbus van de Pastorie aan
Kerkberg 7 of mail je creatie naar info@rkubachoverworms.nl
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ONDANKS GEEN
KAMPIOENSCHAP TOCH ...

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

12 jun
09.00 uur
13 jun
18.00 uur

Zondag

14 jun

Rimburg

10.00 uur

Waubach

11.30 uur

Maandag
Waubach
Woensdag
Waubach
Donderdag
Waubach
Vrijdag
Waubach
Zaterdag
Abdissenbosch
Zondag
Rimburg

15 jun
19.00 uur
17 jun
19.00 uur
18 jun
09.00 uur
19 jun
09.00 uur
20 jun
18.00 uur
21 jun
10.00 uur

Waubach

11.30 uur

Maandag
Waubach
Woensdag

22 jun
19.00 uur
24 jun

Waubach

19.00 uur

Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

25 jun
26 jun
27 jun

Abdissenbosch

18.00 uur

Zondag
Rimburg

28 jun
10.00 uur

Waubach

11.30 uur

Maandag
Waubach
Woensdag
Donderdag

29 jun
19.00 uur
01 jul
02 jul

H. ANTONIUS VAN PADUA, PRIESTER EN KERKLERAAR
vr. Gertrud Gillissen (st);
SACRAMENTSDAG-HEILIG SACRAMENT V.H. LICHAAM EN BLOED
VAN CHRISTUS
vr. Annie Rutten-Kaczmarek;
vr. Sjaak Dejalle en dochter Ria Römkens-Dejalle; vr. Sjef en Tinie HaanLutgens en wederz. ouders (st); vr. overl. ouders Chris en Marga KölgensQuaedvlieg (st); vr. ouders Sjeng en Theresia Nievelstein-Becks (st); als jrdst.
vr. ouders Jacob en Anna Heinen-Hanssen (st); vr. Jo de Lang;
als jrdst. vr. Heinz Jansen (st);
vr. Jozef Scholle;
HOOGFEEST HEILIG HART VAN JEZUS
ONBEVLEKT HART VAN MARIA
TWAALFDE ZONDAG DOOR HET JAAAR
vr. Joseph Kallen (st);; als jrdst. vr. ouders Men en Joke Hermans-Beckers (st);
vr. ouders Sjir en Tonny Moonen-Lipperts en dochter Chantalle; vr. Jo
Bruchhaus vw. verjaardag, tevens vr. Thea Bruchhaus-Schobben; vr. ouders Zef
en Bertie Severens-Van den Oever; vr. ouders Iep Janssen en Els JanssenHerberigs en dochter Netty (st); vr. echtp. Jacques en Maria Elisabeth
Verstappen-Vreuls (st); vr. ouders Ger en Greetje Wijshijer-van Ommen; vr.
Maria Wauben-Impelmans; vr. Loe van Duuren; vr. Jozef Houtmans en Peter
Kleikers vw. vaderdag;
HH. JOHN FISCHER, BISSCHOP, EN THOMAS MOORE, MARTELAREN
HOOGFEEST GEBOORTE VAN DE H. JOHANNES DE DOPER
vr. Mia Mevissen-Pelzer vw. trouwdag; vr. Sjef en Tinie Haan-Lutgens en
wederz. ouders (st); vr. ouders Plum-Heinen en dochter Mia (st);
Waubach 09.00 uur (geen intenties)
Waubach 09.00 uur (geen intenties)
H. CYRILLUS VAN ALEXANDRIË, BISSCHOP EN KERKLERAAR
als jrdst. vr. ouders Schunken-Bures, zoon Piet en dochter Mia (st);
DERTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
vr. echtp. Wiel en Jet Kruyen-Hanssen (st); vr. Annie Rutten-Kaczmarek
vr. Hermie Bogman; vr. Jan Evertsen (st); als jrdst. vr. Bern Abel (st); vr.
Werner Abel en Mia Abel-Simons (st); als jrdst. vr. Marianne Lutgens, tevens
vr. ouders Lutgens-Pelzer (st); vr. ouders Nico en Resi Aretz-Videc en zoon Jos;
vr. Mia Smeets-Toussaint vw. verjaardag; vr. een bijzondere intentie en vw.
verjaardag;
HOOGFEEST HH. APOSTELEN PETRUS EN PAULUS
als jrdst. vr. Frans Hol (st);
Waubach 19.00 uur (geen intenties)
Waubach 09.00 uur (geen intenties)
11
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Vrijdag

03 jul

Waubach

09.00 uur

Zaterdag
Abdissenbosch
Zondag
Rimburg

04 jul
18.00 uur
05 jul
10.00 uur

Waubach

11.30 uur

Abdissenbosch
Rimburg
Maandag
Waubach
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Waubach
Zaterdag
Abdissenbosch
Zondag
Rimburg
Waubach
Rimburg

06 jul
19.00 uur
07 jul
08 jul
09 jul
10 jul
19.00 uur
11 jul
18.00 uur
12 jul

H. TOMAS, APOSTEL
vr. ouders Martin en Maria Dortants-Jungen, dochter Mia en schoonzoon Zef
(st);
H. ELISABETH VAN PORTUGAL
vr. Zef en Mia Vaessen-Kusters (st); vr. Wiel Vaessen (st);
VEERTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
als 1ste jrdst. vr. Ad Kremer; vr. Catharina Gallus (st);
als zeswekendienst vr. Leo Steinbusch; vr. Sjef en Tinie Haan-Lutgens en
wederz. ouders (st); vr. Jo en Annie Franssen-Janssen;
H. Doopsel Oliver de Vos
H. Doopsel Lot Peelen
H. MARIA GORETTI, MAAGD EN MARTELARES
vr. Sjaak Dejalle en dochter Ria Römkens-Dejalle;
Heereveld 10.30 uur H. Mis ovb
Waubach 19.00 uur (geen intenties)
HH. MARTELAREN VAN GORCUM
Waubach 09.00 uur (geen intenties)

H. BENEDICTUS, ABT, PATROON VAN EUROPA
vr. overl. echtp. Schnitzeler-Meens en overl. fam. Dortants-Meens (st);
VIJFTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Vervalt
TV-MIS vr. Sjaak Dejalle en dochter Ria Römkens-Dejalle; vr. ouders Zef en
10.00 uur Bertie Severens-Van den Oever vw. verjaardag; als jrdst. vr. ouders Johan en
Trautje Franken-Vossen (st); vr. Frans Dancsecs en Jo Gillissen;
15.00 uur H. Doopsel Lewis Pricken

Overzicht nieuwe data Eerste H. Communie en H. Vormsel
viering

locatie

oorspr.
datum

nieuwe datum

H. Vormsel

kerk
Abdissenbosch

17 april
2020

2 oktober 2020, 19.00 uur

H. Vormsel

kerk Waubach

29 mei
2020

9 oktober 2020, 19.00 uur

eerste H. Communie
b.s. de Wegwijzer

kerk
Abdissenbosch

21 mei
2020

za 19 sept. 2020, 11.30 uur

eerste H. Communie
b.s. de Speurneus

kerk Lauradorp
(o.v.b.)

21 mei
2020

zo 20 sept 2020, 11.30 uur,
locatie onder voorbehoud

eerste H. Communie
b.s. An d'r Put

kerk Waubach

7 juni
2020

zo 27 sept. 2020, 09.15 uur

Op onze site rk-ubachoverworms.nl
of:

Het volgend

Kirkebledje

verschijnt op 10 juli en wel voor de periode tot 21 augustus.

Misintenties s.v.p. inleveren tot uiterlijk woensdag 1 juli liefst middels een briefje
in de brievenbus van de pastorie (Kerkberg 7) of achter in de kerk van Rimburg.
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