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Ubach over Worms
Secretariaat parochies:

di. wo. vr. 10.00-12.00 uur
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Misintenties

Weekdag € 12,50 -Weekend € 27,50
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Rimburg:
532.39.96
F. Weijers
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A. Erps 531.45.38
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Vakantie-ervaring

H. Bernadette
Abdissenbosch
H. Joseph
Waubach-Groenstraat
H. Drievuldigheid
Rimburg
H. Theresia & Don Bosco
Lauradorp
Jaargang 2020 nr. 8

Omdat voor Oostenrijk gelukkig nog geen code oranje
21 aug. t/m 18 sept.
was aangegeven, heb ik begin deze maand nog gauw
een paar dagen vakantie genomen. In Oostenrijk,
omdat ik gek ben op bergwandelingen. En bovendien omdat daar een jonge
kloosterzuster (28 jaar) is ingetreden die ik in het verleden in een jongerengroep
had meegemaakt; ik had altijd beloofd haar nog eens op te zoeken.
Bewust heeft zij gekozen voor een kloosterleven dat nogal wat van je vraagt.
De kloostergemeenschap (waarin zij behoorlijk wat generatiegenoten heeft) neemt
’s morgens en ’s avonds flink de tijd om samen te bidden (en prachtig te zingen);
de overige gebeden overdag, het dagelijks werk en de maaltijden zijn in de eigen
kloostercel. Dat betekent dus heel veel afzondering. ‘Je kunt dit niet volhouden
wanneer je het niet echt zelf wilt. Je kunt wel een masker opzetten, maar in de
afzondering is er niemand die je dat masker kunt voorhouden,’ was een
indrukwekkende uitspraak van haar.

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. 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

DE KRACHT
VAN DE
GRAFISCHE
3 Landgraaf
MIX

Havikweg
531.22.73

Havikweg 3

|

6374 AZ Landgraaf

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

Het heeft me goed gedaan, het kloosterleven op 1420 meter boven NAP een aantal
dagen te delen. Daarna weer verder getrokken voor twee dagen wandelen, waarbij
ik de eucharistie meevierde in de dorpskerk. Zo ook op het feest van de
Gedaanteverandering van de Heer. Een Poolse priester valt in voor de pastoor die
op vakantie is. Zijn Duits is best goed, maar niet onberispelijk. En de theologie in
zijn preek is ook voor mij soms moeilijk te begrijpen. Een wat oudere dame zit daar
niet mee: al aan het begin van de preek grijpt ze haar handtasje en loopt parmantig
door het middenpad naar buiten. Wat is er met deze vrouw? Moet ze de bus halen?
Boodschappen doen? Een kleine boodschap misschien? Of is ze zijn preken meer
dan beu? Dat laatste zou zomaar kunnen: precies volgens timing komt ze weer
terug wanneer in de preek alles veilig is geland: ‘Und deshalb, liebe Schwestern und
Brüder, erscheint der Herr nicht allen seinen Aposteln, sondern nur Petrus, Jakobus
und Johannes’. Terwijl je zit te wachten op het ‘Amen’ zit zij juist weer op haar
plaats. ‘Aber dann geht’s weiter: Sie wissen es. Der Judas wollte anders.‘
De predikant snijdt nog een heel nieuw hoofdstuk aan, dat weinig met deze
feestdag te maken heeft. Wil hij de dame terugpakken, haar nog even judassen?
Preken moet geen karweitje tussen de soep en de aardappelen zijn. In de Alpen heb
ik weer energie en inspiratie opgedaan voor een nieuw preekseizoen. Ik ben erg blij
dat u in onze kerken niet opeens naar buiten loopt. Als er voortaan iemand naar een
handtasje grijpt, weet ik hoe laat het is…

uw pastoor Harry Notermans

www.hamerslandgraaf.nl
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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:

Zondag 10.00 u. Rimburg / 11.30 u. Waubach
Maandag 19.00 u. Waubach
Dinsdag 10.30 u. Heereveld
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

Miva-kerkcollecte: opvang Rohingya in
eigen regio
Op 29 en 30 augustus 2020 vindt de jaarlijkse MIVA-collecte in de
kerken plaats. Dit jaar vraagt MIVA aandacht voor een bijzonder
project: “Gezondheidszorg voor Rohingya vluchtelingen”. De
vluchtelingen in de grote kampen in Bangladesh bevinden zich in een
uitzichtloze situatie. Pionier Anwar trekt zich hun lot aan en biedt
medische zorg. Pionier Anwar is 43 jaar oud en komt zelf uit
Bangladesh. Hij zet zich in voor de Rohingya, mensen die tijdens het
conflict in 2017 uit Myanmar werden verdreven. Voor deze
vluchtelingen wil hij medische zorg beschikbaar maken. Een enorme
opgave, gezien het grote aantal vluchtelingen.

Zondag 11 oktober
Zondag 13 december
Wij vragen u vriendelijk om uiterlijk 09.45 uur
in de kerk aanwezig te zijn!
Maandag 14-09: 19.00 uur Mis Kapel Groenstr
Zaterdag 26-09: Laatste H. Mis Lauradorp
Zondag 01-11: Allerzielenlof Waubach
Zondag 08-11: Allerzielenlof Rimburg &
Abdissenbosch
E. H. Communie 2020
De Wegwijzer
zaterdag 19 sept. 09.15 uur (eerste groep)
zaterdag 19 sept. 11.30 uur (tweede groep)
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

Gevlucht voor de verschrikkingen
Op een klein stuk land in Bangladesh op de grens van Myanmar leven bijna 1 miljoen Rohingya in een
vluchtelingenkamp. Ze zijn verdreven uit Myanmar. Veel mannen zijn vermoord, veel vrouwen verkracht, hun
huizen zijn platgebrand. Ze mogen Bangladesh niet verder in, terug naar Myanmar kunnen ze niet. Hun kleine huis
in het kamp is gemaakt van rieten schuttingen, de regen houden ze tegen met zeil. Stelt u zich dat eens voor! Er is
geen meubilair, de mensen slapen op de grond. Kinderen krijgen beperkt onderwijs.
Leven onder erbarmelijke omstandigheden
Anwar vertelt: “In het begin was er nauwelijks iets in het Rohingya-kamp. De mensen hadden geen voedsel, geen
onderdak en geen medische zorg. Nu hebben de internationale hulporganisaties hier een aantal kleine klinieken
gebouwd. Nog veel te weinig voor het grote aantal vluchtelingen en zonder vervoer niet bereikbaar voor deze
mensen.”
Zonder vervoer geen zorg
Anwar beschrijft een avond in het oogziekenhuis op 20 kilometer van het kamp: “Gisteravond kwam Rehan naar het
oogziekenhuis. Een jongetje van pas drie jaar, samen met zijn vader. Een van zijn ogen is aangetast, voor het
andere wordt gevreesd. Als er meteen vervoer naar het ziekenhuis was geweest, was zijn oog gespaard. Alleen een
operatie kan zijn andere oog redden. Daarvoor moet hij naar India. Daar is de oogheelkunde veel beter. Tot die tijd
draagt hij een zonnebrilletje, zodat hij minder last heeft van de zon.”
Kunnen zij op jou rekenen?
Geen ambulance, geen medische zorg. Het is de harde werkelijkheid voor de mensen in het vluchtelingenkamp.
Anwar is al onze donateurs erg dankbaar. Nu kan hij voor ‘zijn mensen’ in het kamp het verschil maken. Gelukkig
zijn er meer mensen als Anwar werkzaam in het kamp. Samen kunnen we ook hen helpen met een ambulance.
Helpt u mee? Op 29 en 30 augustus zullen de collectes geheel in het teken staan van het Miva-project.
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Even voorstellen…

Beste parochianen,

Ik ben Vins Siju B Vincent, de nieuwe stagiair van uw parochie.
Ik ben dertig jaar. Ik kom uit Tamilnadu, een van de zuidelijke
deelstaten van India. Mijn thuisbisdom heet Kottar. Ik ben de
jongste zoon van mijn ouders. Ik heb vier broers en een zus.
Vanaf mijn kindertijd had ik een verlangen om priester te
worden. Mijn ouders waren zeer gelovig en hebben ons goed
opgevoed in het geloof. Mijn ouders hebben mij elke dag mee
naar de kerk genomen voor de dagelijkse Eucharistieviering.
Ook heb ik een goede indruk gehad van de priester in mijn
parochie. De catecheselessen gedurende de schooljaren, het
dagelijks gebed, het Rozenkransgebed thuis en de dagelijks
Bijbellezing hebben mijn verlangen versterkt. Na mijn
basisschool ben ik aan mijn priesteropleiding begonnen. Ik heb
mijn bachelor opleiding in fysica behaald aan de universiteit.
Daarna heb ik twee jaar filosofie gestudeerd. Vervolgens heb ik
in een tussenjaar parochiestage gelopen. Toen ik klaar was met
mijn stage vroeg mijn bisschop mij om voor een bepaalde
periode naar Nederland te gaan, om theologie te studeren en
daarna aantal jaren diensten aan te bieden. In 2015 ben ik
naar Nederland gekomen voor mijn theologie-opleiding, die heb
ik aan het Grootseminarie Rolduc gevolgd. En nu zit ik in het
laatste jaar van mijn priesteropleiding. Met veel vreugde kijk ik
uit naar de pastorale stage in uw parochie. Ik hoop dat ik veel
kan leren en het geleerde kan toepassen in mijn stage in onze
parochies. Graag wil ik u allen van Godswege dienen als
eenvoudige dienaar van God.

TEL: 045-5118255
INFO@ROTHY.NL
WWW.ROTHY.NL

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:

09-07:
10-07:
09-08:
08-04:
11-08:

Overleden

Jan Janssen (88 jr.)
Mia Adams (92 jr.)
Jan Snijkers (82 jr.)
Frits Wassen (herdenkingsviering 8 aug. jl.)
Ennie Eijdems-Hinskens (90 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!

Gedoopt

12-07: Lewis Pricken (Rimburg)
12-07: Gianluca van Dijk (Waubach)
26-07: Imke Delahaye (Rimburg)
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.
Wij informeren u zo snel mogelijk over de datum van
de volgende bijeenkomst.

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
13 september, 4 oktober,
8 november en 13 december.
Voorbereidingsavonden 2020:
maandag 24 augustus en maandag 19 oktober
Aanvang 20.00 uur in de pastorie.

Limburgse TV-missen ook
in 2021 vanuit Waubach
De oplettende lezer is het waarschijnlijk al opgevallen.
Aan het lijstje van TV-missen is de uitzending van 11
oktober toegevoegd. De H. Mis zou die datum
eigenlijk vanuit de Munsterkerk in Roermond worden
uitgezonden. Het 800-jarig jubileum van deze kerk
kan vanwege de coronabeperkingen echter geen
doorgang vinden. De KRO wijkt daarom uit naar de
inmiddels vertrouwde kerk in Waubach.
Zowel binnen als buiten ons parochiecluster
bespeuren wij veel enthousiasme en ontvangen wij
vooral positieve reacties aangaande de TV-Missen.
Pastoor Notermans heeft het bisdom dan ook laten
weten dat de Limburgse TV-missen ook in 2021
vanuit Waubach uitgezonden kunnen worden.
Zodra de data bekend zijn, informeren wij u via dit
parochieblad. Tot slot een woord van dank aan alle
mensen die een bijdrage leveren aan de Waubachse
TV-missen!

Uitreiking kruisjes en doopwolkjes
Zoals u wellicht weet, herdenken wij onze dierbare
overleden op een zichtbaar plekje in de kerk. De
namen van alle overledenen zijn namelijk zichtbaar op
de kruisjes, die achter in de kerk zijn geplaatst. Indien
u in de voorbije jaren (voor 2020) het kruisje van uw
dierbare(n) nog niet in ontvangst heeft genomen,
nodigen wij u van harte uit voor de Kruisverheffing op
14 september, aanvang 19.00 uur op het plein in
de Groenstraat. Na afloop worden de kruisjes
uitgereikt. Na deze datum kan dat ook wekelijks na
afloop van de H mis op zondag. U kunt dan ook de
doopwolkjes in ontvangst nemen. Wees welkom!
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Hoorzitting m.b.t. kerk Lauradorp: een korte samenvatting van de avond
Voordat de HH Theresia en Don Bosco-kerk in het
Lauradorp door de nieuwe eigenaar in gebruik wordt
genomen, vindt er een aantal formele procedures plaats.
Het feit dat de kerk aan de eredienst wordt onttrokken, is
daar een belangrijk voorbeeld van. Wanneer de bisschop de
kerk aan de eredienst onttrekt, verliest de kerk haar sacrale
karakter en is het niet langer toegestaan om H. Missen op
te dragen in de kerk. Het organiseren van een hoorzitting
vormt overigens een verplicht onderdeel van de
onttrekkingsprocedure.
De hoorzitting heeft inmiddels plaatsgevonden op dinsdag
7 juli jl. Tijdens deze bijeenkomst werden alle parochianen
in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen, bezwaren
kenbaar te maken of een toekomstvisie te verwoorden.
Het kerkbestuur kijkt met een tevreden gevoel terug op de
hoorzitting en dankt alle aanwezigen voor de oprechte
belangstelling en het meedenken.
Vicaris-generaal Maessen van het bisdom Roermond opende
de avond met een gebed, waarna deken Nevelstein de
procedure en het doel van de bijeenkomst nader toelichtte.
Pastoor Notermans nam de historische situatieschets voor
zijn rekening, waarin de noodzaak tot herbestemming van
de kerk nogmaals werd belicht. Zo herinnert u zich wellicht
nog de informatiebijeenkomst in 2005, waar pastoor
Smeets vertelde over de defecte Cv-installatie en de
daarmee gepaard gaande verbouwing van de stookruimte.
De renovatie zou financieel onverantwoord zijn en werd niet
uitgevoerd. Daarop werd in 2006 een wintersluiting van
kracht. De H. Mis werd enkel nog buiten het stookseizoen
opgedragen. Toen het kerkbezoek een dalende lijn bleef
vertonen, werden vanaf 2017 alleen nog incidentele
vieringen gehouden. Vanaf dat moment verkeerde de kerk
“in slapende toestand”. Een moeilijke beslissing voor de
hechte parochiegemeenschap van het Lauradorp.
Anderzijds ontstonden juist in deze periode nieuwe vormen
van samenwerking (denk aan de oprichting van ons huidige
parochiecluster) en werden ideeën ontwikkeld m.b.t. een
mogelijke herbestemming van de kerk.
De afgelopen jaren zijn de herbestemmingsplannen
concreter uitgewerkt, is er actief gezocht naar een
potentiële koper en zijn er heel wat gesprekken gevoerd.
Dit alles brengt ons bij de huidige situatie: er is een
potentiële koper in beeld, die de kerk als grafkerk (een
soort mausoleum) zal gaan inrichten. Overigens is dat voor
de meesten van u geen verrassing, aangezien deze plannen
al eerder in de pers verschenen.
Het bij de hoorzitting aanwezige publiek maakte dankbaar
gebruik van de mogelijkheid tot het stellen van vragen. Men
was vooral benieuwd naar de praktische gevolgen van de
verkoop. Wat betekent dit voor onze muziekvereniging,
onze fotoclub, het zomerfestival of welke andere activiteiten
kunnen wij in de toekomst verwachten? De beoogde nieuwe
eigenaar was nog niet in de gelegenheid om hier
gedetailleerd antwoord op te geven, maar toonde de
bereidheid om in de nabije toekomst met alle
belanghebbenden in gesprek te gaan. Uiteraard was men
ook benieuwd naar de wijze waarop de gemeenschap
afscheid kan nemen van de vertrouwde kerk. Pastoor
Notermans had een geruststellend antwoord op deze vraag.
Er komt een sfeervolle, laatste H. Mis op 26
september, waarvoor de voorbereidingen inmiddels zijn
opgestart.
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Voor de vrijwilligers van de poetsploeg genoeg
aanleiding om direct in actie te komen. Deze
enthousiaste werkgroep zal op zaterdag 12 en
maandag 14 september de kerk voor de laatste
keer aan een grondige poetsbeurt onderwerpen.
De kerk zal er daarna zeker weer stralend uitzien!
Afsluitend merkte deken Nevelstein op dat
Lauradorp een kerkgebouw verliest. Hij doelde
daarbij op de functie van het stenen gebouw.
Anderzijds behoudt de parochiegemeenschap vele
mooie, droevige en bijzondere herinneringen die
generaties lang in de harten van onze parochianen
worden meegedragen.
Aangezien al die herinneringen onlosmakelijk met
de kerk verbonden zijn, zal de symbolische
waarde van de HH Theresia en Don Bosco-kerk
nooit verloren gaan. Met een tekst uit het H.
Evangelie volgens Marcus, besloot pastoor
Notermans deze gedenkwaardige avond.
De notulen van de hoorzitting kunt u desgewenst
opvragen via het parochiekantoor.

Indien u de laatste H. Mis op 26 september bij wilt
wonen, dient u zich hiervoor aan te melden!
Dit kan via www.rk-ubachoverworms.nl of
telefonisch, tijdens de openingstijden van het
parochiekantoor: 045-5312378
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Bisdom maakt nieuwe versoepelingen
kenbaar
Reserveren voor kerkdiensten hoeft alleen nog
maar als de verwachting is dat er meer dan
honderd kerkgangers komen. Bij alle andere
vieringen volstaat een checkgesprek bij de ingang.
Dat staat in de nieuwe coronamaatregelen van de
Nederlandse Bisschoppenconferentie, die vrijdag
10 juli zijn gepubliceerd. In de praktijk blijven
wij voorlopig nog werken met aanmeldlijsten,
(voor weekendmissen en uitvaarten), zodat
we -indien noodzakelijk- kunnen meewerken
aan een bron- en contactonderzoek van de
GGD.
Wat betreft de zang in vieringen komt er ook enige
versoepeling. Tijdens kerkdiensten mag weer
gezongen worden door een cantor of een groep
van enkele zangers, maar zij moeten daarbij wel
een paar voorwaarden in acht nemen. Zo moeten
ze minimaal anderhalve meter afstand van elkaar
houden en bij voorkeur niet achter elkaar staan,
maar in een zigzagformatie. In de ruimte dient
bovendien sprake te zijn van goede ventilatie.
Zingen door kerkgangers (samenzang) blijft
voorlopig nog verboden.

Doe-dag deelnemers Michacursus
succesvol verlopen
Op zaterdag 11 juli, werd in Waubach een opschoonactie
van zwerfvuil gehouden vanuit het parochiecluster Ubach
over Worms. Het was een 'doe-dag' voor deelnemers aan de
Micha-cursus. Die cursus (gebaseerd op de bijbeltekst Micha
6, 8) benadrukt het verband tussen geloven en doen. Alles
staat in het teken van gerechtigheid en respect voor de
schepping. De deelnemers hebben een middag lang plastic,
drankblikjes, sigarettenpeuken e.d. opgeruimd in een aantal
straten in Waubach.
Na afloop sprak wethouder Freed Janssen zijn betrokkenheid
en waardering uit voor deze actie.

Doneren via de Givt-app
Nu in de App Store en Google Play
Geven met je smartphone
Givt is dé oplossing voor het meedoen aan de
collecte zonder contant geld. Iedereen heeft een
smartphone. Met de Givt-app gebruik je deze
tijdens de collecte heel makkelijk om een bedrag te
geven. De Givt-app vind je gratis in de App
Store en in Google Play.
Givt werkt heel eenvoudig
Na download van de Givt-app in de App Store of
in Google Play registreer je jezelf eenmalig als
gebruiker door je gegevens in te vullen. Ook dient
een machtiging te worden gegeven voor het
afschrijven van het bedrag van de gift/collecte van
je rekening en het overmaken naar de gekozen
kerk of goede doel.Vervolgens werkt het net zo
makkelijk als het geven van contant geld.
Eenmaal geregistreerd bij Givt, hoef je alleen de
app te openen, een bedrag te kiezen en vervolgens
scan je een QR-code of selecteer je een doel uit een
lijst. Het gekozen bedrag wordt opgeslagen, van je
bankrekening afgeschreven en aan de collecterende
organisatie overgemaakt.
Onze kerk staat geregistreerd als Parochiecluster
Ubach o Worms en de QR-code is beschikbaar.
In het verleden hebben in ons parochiecluster al
vaker seminaristen een stagejaar vervuld. Dat gaat
nu opnieuw gebeuren. Siju Vincent (die zich op
pagina 4 voorstelt en al vaker in onze
zondagsmissen was) wordt onze stagiair voor
komend studiejaar. Siju versterkt ons parochieteam
sinds 9 augustus.
Wij heten Siju van harte welkom en wensen hem
veel succes en (studie)plezier toe in ons
parochiecluster.

Take carebnb: thuis terwijl je wacht
op een huis
Op dit moment wachten duizenden mensen met een
verblijfsvergunning in het asielzoekerscentrum op een
woning. Takecarebnb maakt het mogelijk dat zij tijdelijk
logeren in een gastwoning. Het zal u wellicht niet verbazen
dat pastoor Notermans dit project van harte ondersteunt.
De komende periode verblijven dan ook enkele gasten voor
een korte of langere periode in de pastorie.
Overigens gaat het niet slechts om het bieden van
onderdak. De gasten krijgen tevens de kans om volop
binnen onze samenleving te participeren.
Meer weten? Kijk op: www.takecarebnb.org
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Ga je mee, zeg niet nee, maar sta op en doe mee!
Zet je voetstappen in die van Mij

22 juli jl. liepen wij - Noor en Jasper van de Vriendenkring van RK Stichting La Liesse - een
bedevaartstocht van Landgraaf naar Wittem. Afgelopen tijd zijn er in de Coronatijd veel rare en
verdrietige dingen gebeurd. Daarom hebben wij in de laatste Jongerenmis van dit schooljaar voor de
zomervakantie in de H. Bernadettekerk in Abdissenbosch alle aanwezigen uitgenodigd om hun intenties
op te schrijven en daarna nog veel meer mensen gevraagd, zodat wij deze op onze weg mee konden
nemen. Uiteindelijk was het een rugzak vol. Natuurlijk wilden we ook graag danken voor alle mooie
dingen die we op ons pad zijn tegengekomen afgelopen jaar! We hebben voor alle mensen achter deze
intenties één noveenkaars aangemaakt bij het beeld van de H. Gerardus en bij thuiskomst hebben we de
papieren intenties verbrand, zodat deze op
konden stijgen…………….
Labyrinth: Welke weg wil jij gaan?
Liedtekst: Greet Brokerhof-van der Waa
Muziek: Gerard van Amstel
Nieuwsgierig geworden en wil je zelf
zingen? Neem dan eens een kijkje
op de website van R.K. Stichting
La Liesse: https://www.liesse.nl
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Een nieuwe start
Het is nog even genieten van de vakantie.
Uitgerust en met de schoolspullen en
boterhamtrommel netjes in de schooltas
starten we straks met de beste
voornemens het nieuwe schooljaar. De
goede dingen uit het oude schooljaar
nemen we graag mee; en van de minder
goede dingen hebben we voor komend
jaar geleerd en inzicht gekregen.
We beginnen vaker aan iets wat nieuw is:
een nieuwe school, een nieuwe baan, een
nieuwe vriendschap, een verhuizing...
Verandering kan ons bang maken, maar
we kunnen er ook voor kiezen om
nieuwsgierig te zijn naar wat de toekomst
ons te bieden heeft. Jezus zal ons daar
moed voor geven en volharding brengen.
Elke dag is ook een nieuw begin. Als we
aan het einde van de dag gaan slapen, is
het goed om even “dank U wel“ tegen
Jezus te zeggen. We mogen Hem
toevertrouwen waar we spijt van hebben
of waar we heel blij mee zijn, Hij is immers
onze Vriend en de Redder voor alle
mensen.
Als in de ochtend de wekker gaat en de zon
ons in de neus prikt, kunnen we fris en
schoon opnieuw beginnen en het liefst ook
weer met een: “dank U wel”.
Kijk eens naar het labyrint op de andere
helft van de kinderpagina: Hoe vaak moest
je opnieuw beginnen om de goede weg te
vinden?

Puzzelstuk
Nr 5
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C AKE VAN D E MAAND

BOSBESSEN
YOGHURTCAKE
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Liturgische diensten
Parochiecluster Ubach over Worms
Vrijdag
Waubach
Zaterdag
Abdissenbosch
Zondag

21 aug
09.00 uur
22 aug
18.00 uur
23 aug

Rimburg

10.00 uur

Waubach

11.30 uur

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

24 aug
19.00 uur
25 aug
26 aug
19.00 uur
27 aug
09.00 uur
28 aug
09.00 uur
29 aug
18.00 uur
30 aug
10.00 uur

Waubach

11.30 uur

Maandag
Waubach
Dinsdag
Woensdag
Waubach

31 aug
19.00 uur
01 sep
02 sep
19.00 uur

Donderdag

03 sep

Waubach
Vrijdag
Waubach
Zaterdag
Abdissenbosch
Zondag
Rimburg

09.00 uur
04 sep
09.00 uur
05 sep
18.00 uur
06 sep
10.00 uur

Waubach

11.30 uur

Waubach
Waubach
Waubach
Maandag
Waubach
Dinsdag

07 sep
19.00 uur
08 sep

H. PIUS X , PAUS
H. MAAGD MARIA, KONINGIN
overl. oud. Gärtener-Wolters (st);
EEN-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
Zeswekendienst Jan Janssen; uit dankbaarheid bgv een 60-jarig
huwelijksjubileum;
Jan Evertsen (st); Mariet Verboeket-Crombach en dochter Chantal; Hub
Dortants (st); Sjef Speck en overl. fam, tevens uit dankbaarheid; oud. Ger en
Greetje Wijshijer-van Ommen; Maria Wauben-Impelmans;
H. BARTOLOMEÜS, APOSTEL
oud. Adams-Schuncken (st); jrdst. Zef Hamers, tevens Mia Hamers-Dortants
H. LODEWIJK
jrdst. Irmgard Jacobs-van Ewyk, tevens Hein Jacobs (st);
H. MONICA
H. AUGUSTINUS, BISSCHOP EN KERKLERAAR
MARTELDOOD VAN DE HEILIGE JOHANNES DE DOPER
TWEE-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
oud. Huntjens-Mohr en Lenie;
Jo en Thea Bruchhaus-Schobben; Karel en Jo Mertens-Robberts, schoonzoon
Sjir en kleinzoon Taco (st);
WERELDGEBEDSDAG VOOR HET BEHOUD VAN DE SCHEPPING
Leo Steinbusch;
VERJAARDAG VAN DE WIJDING VAN DE KATHEDRAAL VAN
ROERMOND
H. GREGORIUS DE GROTE, PAUS EN KERKLERAAR
oud. Martin en Maria Dortants-Jungen, dochter Mia en schoonzoon Zef (st);
H. TERESA VAN CALCUTTA, MAAGD
Zef en Mia Vaessen-Kusters (st); Wiel Vaessen (st);
DRIE-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
Wiel Kaesler, Sjef Janssen en Nettie Janssen-Schuncken;
Jachthoornblazers 1ste jrdst. Irma Reumkens-Huijnen; jrdst. Sjef Reumkens
(st); jrdst. Sjeng Dassen; Sjef en Tinie Haan-Lutgens, wed. oud. (st); Mariet
Verboeket-Crombach en dochter Chantal; Johanna Maria Dörenberg-Somers;
oud. Speck-Herbergs en overl. fam.; Cleo Wassen; Marianne Hahnraths Jo
Wilms; uit dankbaarheid bgv gelegenheid van een 55 jarig huwelijk;
H. Doopsel Ilay Smeets
H. Doopsel Dani Gatignon
H. Doopsel Hailey Hilman
Sjaak Dejalle en dochter Ria Römkens-Dejalle;
HOOGFEEST VAN MARIA GEBOORTE

11
11

Woensdag

09 sep

Waubach

19.00 uur

Donderdag
Waubach
Vrijdag
Waubach
Zaterdag

10 sep
09.00 uur
11 sep
09.00 uur
12 sep

Abdissenbosch 18.00 uur
Zondag

13 sep

Rimburg

10.00 uur

Waubach

11.30 uur

Maandag
Kapel
Groenstraat
Dinsdag
Woensdag
Waubach
Donderdag
Waubach
Vrijdag
Waubach
Zaterdag
Abdissenbosch
Abdissenbosch
Zondag
Rimburg
Lauradorp

14 sep

Waubach

11.30 uur

19.00 uur
15 sep
16 sep
19.00 uur
17 sep
09.00 uur
18 sep
09.00 uur
19 sep
09.15 uur
11.30 uur
20 sep
10.00 uur
11.30 uur

H. PETRUS CLAVER, PRIESTER
echtp.Jacques en Elisabeth Verstappen-Vreuls (st); oud. Plum-Heinen en
dochter Mia (st);

overl. echtp. Schnitzeler-Meens en overl. fam. Dortants-Meens (st); overl.
ouders Gärtener-Wolters (st); Meggy Rutten;
VIER-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
oud. Pierre en Johanna Simons-Douven; jrdst. Jozef Wassen (st); jrdst. Annie
Rutten-Kaczmarek; Ad Kremer;
Sjaak Dejalle en dochter Ria Römkens-Dejalle; jrdst. Mia Stalman, tevens
verj. (st); jrdst. Gerard en Trautje Schurer-Plum, tevens dochter Jos (st);
FEEST VAN KRUISVERHEFFING
Mia Michorius-Plum; Muisje Michorius-Mous, moeder Stephanie; fam.
Römkens-Ubaghs (st); Sjef Speck; Joep en Bertie Weijers-Dautzenberg;
ONZE LIEVE VROUW VAN SMARTEN
HH. CORNELIUS, PAUS, EN CYPRIANUS, BISSCHOP, MARTELAREN
Sjef en Tinie Haan-Lutgens en wed. oud. (st);
H. LAMBERTUS, BISSCHOP EN MARTELAAR
Jozef Scholle;
H. JANUARIUS, BISSCHOP EN MARTELAAR
1ste H. Communiemis BS “De Wegwijzer” (groep 1)
1ste H. Communiemis BS “De Wegwijzer” (groep 2)
VIJF-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
jrdst. Dieter Bloi;
1ste H. Communiemis OBS “De Speurneus”
oud. Zef en Bertie Severens-Van den Oever; Jo en Annie Franssen-Janssen;
Resi Aretz-Videc verj; jrdst. oud. Lentz-Reinders; oud. Ger en Greetje
Wijshijer-van Ommen; Maria Wauben-Impelmans;

Op maandag 14 september vieren we het feest van

Kruisverheffing. Zeker in Ubach over Worms, waar we een

Kruisreliek mogen bewaren en vereren, is dat een bijzonder feest.
De jaarlijkse Mis aan de Kapel Groenstraat is op maandag 14
september om 19.00 uur

Op onze site rk-ubachoverworms.nl
of:

Het volgend

Kirkebledje

verschijnt op 18 sept. en wel voor de periode tot 23 okt.

Misintenties s.v.p. inleveren tot uiterlijk woensdag 9 sept. liefst middels een briefje
in de brievenbus van de pastorie (Kerkberg 7) of achter in de kerk van Rimburg.
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