Parochiecluster

Ubach over Worms
Secretariaat parochies:

di. wo. 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:
J. Post
531.04.49
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

’t Kirkebledje
Missiezondag

Gelukkig zijn de mensen die vrede brengen. (Mat. 5, 9)

H. Bernadette
Abdissenbosch
H. Joseph
Waubach-Groenstraat
H. Drievuldigheid
Rimburg
H. Theresia & Don Bosco
Lauradorp
Jaargang 2020 nr. 9
18 sept. t/m 23 okt.

Zondag 18 oktober is Wereldmissiezondag.
Missiezondag is vooral het feest van de solidariteit. We vieren dat we deel zijn van
een wereldwijde gemeenschap van mensen die verantwoordelijkheid voor elkaar
nemen. Wereldmissiezondag is bij uitstek het moment waarop gelovigen van
verschillende continenten zich wijden aan gebed en meedoen aan concrete vormen
van solidariteit ter ondersteuning van de jonge Kerken in missielanden.

In zijn boodschap voor deze dag richt onze Paus Franciscus zich dit keer op de jonge
kerken in de derde wereld. In het westen van Afrika liggen veel verschillende
landen. In de Wereldmissiemaand kijken we naar een paar van die landen: Niger en
Nigeria. Niger is één van de armste landen van de wereld. In Nigeria is ongeveer de
helft van de mensen christen en de andere helft is moslim. Jammer genoeg ontstaat
er soms oorlog tussen verschillende groepen. Daardoor moeten de mensen
vluchten. Ook kinderen. Ze moeten alles achterlaten en komen vaak terecht in een
vluchtelingenkamp waar ze in tenten of hutten moeten wonen. De Kerk van WestAfrika helpt de mensen financieel en geestelijk om hun moed niet te verliezen.
De viering van deze Missiemaand zal ons op de eerste plaats helpen de missionaire
zin van onze aansluiting in geloof bij Jezus Christus opnieuw te vinden.

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

Het eerste weekend van de Wereldmissiemaand 3 en 4 oktober wordt
Wereldmissiedag van de kinderen gevierd en wordt in onze parochie
gecollecteerd speciaal voor alle kinderen. Op missiezondag 18 oktober wordt over
de hele wereld in de Katholieke kerk gecollecteerd voor het pastorale werk van de
kerk in de derde wereld. “God houdt van een blijmoedige gever” (2 Kor 9, 7)
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6374 AZ Landgraaf

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

Een financiële bijdrage van individuele mensen is een teken van zelfgave, op de
eerste plaats aan de Heer en vervolgens aan anderen; op deze manier kan een
materiële gave een middel worden voor de evangelisatie van de mensheid gebouwd
op liefde.

www.hamerslandgraaf.nl
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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
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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:

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
Zondag 11 oktober
Zondag 13 december

Het Derde sacrament:
het Heilig Vormsel
Op 2 en 9 oktober ontvangen de oudste leerlingen van de basisscholen
binnen ons parochiecluster het Heilig Vormsel. Vanwege eerdere
coronamaatregelen, vinden beide vieringen iets later in het jaar
plaats.
Betekenis van het Heilig Vormsel
Het Vormsel is de zending van de Heilige Geest. Dit betekent dat de
vormeling wordt gezegend met de Geest van God en dat deze hem
bijstaat in zijn leven en er voor hem is als hij hulp nodig heeft. De
Heilige Geest wordt gezien als een leider, welke spreekt in Gods
Heilige naam, welke God is. Met de zending van de Heilige Geest
wordt ook bedoeld dat de vormeling na het Vormsel zelf de wereld in
gaat en het ‘ware geloof’ verkondigt aan ieder die dit horen wil. Het
Vormsel bezegelt daarnaast het Doopsel. Door te dopen komt iemand
bij de geloofsgemeenschap, door te vormen beaamt men dit.

Wij vragen u vriendelijk om uiterlijk 09.45 uur
in de kerk aanwezig te zijn!
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 19.00 uur
Waubach: 9 oktober 19.00 uur

De Heilige Geest
De Heilige Geest wordt in veel kerken geassocieerd met vuur, licht,
wind en kracht. De Heilige Geest zal bij je binnen gaan en je helpen je
weg naar God te vinden. Dit is als vuur, het verwarmt je en laat je
andere mensen aansteken. Wind staat voor de Geest en de kracht
waarmee de Geest mensen vangt! In de viering wordt dan ook vaak
één van deze elementen als thema voor de dienst gekozen.

Enkele feiten op een rijtje:
Voor een katholieke gelovige is het van belang om na de Doop en de Communie ook het sacrament van het Vormsel
te verkrijgen. Bij de viering van het Heilig Vormsel ontvangt de katholiek de Heilige Geest. Het Vormsel zou je de
kroon op het werk kunnen noemen, omdat de gelovige zich hierdoor helemaal geworteld heeft in zijn geloof. De
leeftijd voor het ontvangen van het Vormsel ligt tussen de 12 en de 16 jaar, echter kunnen mensen boven deze
leeftijd ook het Vormsel later toegediend krijgen. De vormeling is nu op een leeftijd aangekomen waarin hij zelf kan
beslissen om het geloof voort te zetten en Christus te volgen. Hij kan nu zelf een gelofte afleggen en zo werkelijk
tot de geloofsgemeenschap toe treden.
Het Vormsel wordt over het algemeen toegediend door de Bisschop. Deze hoge functionaris binnen de kerk wordt
gezien als een belangrijke leider voor de katholieken en het toedienen van het Vormsel door de Bisschop is dan ook
een hele eer. De Bisschop kan het toedienen van het Vormsel wel overdragen naar een speciale priester, zoals een
Vicaris of een deken. De viering vindt vaak plaats tussen Pasen en Pinksteren, omdat de leerlingen van Jezus met
Pinksteren de Heilige Geest ontvingen. De dienst kan echter het gehele jaar worden uitgevoerd.
Op de grote dag krijgen de vormelingen allemaal hun Vormsel toegediend. Het begint als de vormelingen één voor
één naar voren komen. Hierbij hebben zij hun vroegere doopkaars in hun hand. Ook de ouders en/of de peetouders
van het kind komen nu mee naar voren. De Vormheer spreekt nu de vormelingen toe en legt uit wat de Heilige
Geest in hun leven zal gaan betekenen.
Hierna zullen de vormelingen ten overstaande van de kerk hun
geloof moeten belijden en moeten uitspreken dat zij de weg van
God zullen bewandelen. Na de hernieuwde geloofsbelijdenis vindt
de handoplegging door de Vormheer plaats. Na de handoplegging
zal worden overgegaan op de zalving met chrisma.

3

33

TEL: 045-5118255
INFO@ROTHY.NL
SVP PASSEND MAKEN
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Voor iedereen een
passend afscheid.

Mona Slob en Guido Waltmans
4

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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16-10-19 12:12

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:

16-08:
16-08:
22-08:
03-09:

Overleden

Wilma Jurgens-Jansen (72 jaar)
Wiel Smeets (81 jr.)
Marian Görissen (60 jr.)
Henk Ijzer (65 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

06-09: Ilay Smeets
06-09: Hailey Hilman

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

Kinderopvang tijdens
H. Mis
Voor alle jonge ouders die er behoefte aan hebben om
de H.Mis in alle rust bij te kunnen wonen, maar hier
door alle drukte niet gemakkelijk de kans voor
krijgen, is er nieuws!!!
Vanaf deze maand organiseert RK Stichting La Liesse
1 keer per maand in de ruimte van La Liesse in
Rimburg (in de witte hoeve tegenover Café d’r Eck)
aan de Palenbergerweg een crèche voor opvang van
kinderen tussen 0 – 4 jaar. De opvang is veilig, ruim
en op maat ingericht voor de allerkleinsten. De
kinderen zijn welkom vanaf half 10 en de crèche sluit
haar deuren een half uur na de H.Mis, om half 12.
Aanmelden is vereist en kan per e-mail tot 3 dagen
voor de H.Mis bij de hoofdbegeleidster, Judie Weijers
op judieweijers@live.nl
De zondagen waarop kinderopvang wordt
aangeboden zijn:
20 september 2020, 18 oktober 2020
22 november 2020
20 december 2020 (onder voorbehoud i.v.m. de
Kerstdagen)
17 januari 2021, 21 februari 2021
21 maart 2021, 18 april 2021, 16 mei 2021 en
20 juni 2021
Vergeet dan natuurlijk niet om i.v.m. de RIVMmaatregelen
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Zat.26 september:laatste H. Mis in de HH Theresia en Don Bosco-kerk
Op zaterdag 26 september nemen wij afscheid van de HH
Theresia en Don Bosco-kerk in de kern Lauradorp.
De laatste H. Mis wordt om 19.00 uur opgedragen
door pastoor Notermans en bisschop Harrie Smeets.
Harmonie Laura zal deze H. Mis muzikaal opluisteren.
Voorafgaand aan de mis bestaat de mogelijkheid om een
rondleiding in de kerk te volgen. De heer John Smeets
(geassisteerd door medeparochianen) neemt u graag mee
in de historie van het kerkgebouw. De rondleidingen
worden aangeboden tussen 16.00 en 18.00 uur.
De rondleidingen zullen ongeveer 30 minuten in beslag
nemen. Dit betekent dat er plek is voor maximaal vier
groepen. Uiteraard houden wij ons aan alle RIVMrichtlijnen. Bij interesse dient u zich aan te melden via
het parochiekantoor: 045-5312378 of per e-mail:
info@rk-ubachoverworms.nl Geef bij aanmelding ook
aan met hoeveel personen u wenst deel te nemen en welke
starttijd uw voorkeur heeft.

-Rondleidingen tussen 16.00 en 18.00 uur
-Aanvang H. Mis: 19.00 uur
-Aansluitend aan de H. Mis: informeel
samenzijn in d’r Sjtee Uul
Deelname aan bovenstaande
bijeenkomsten is alleen mogelijk na
aanmelding.

U kunt zich voor één of meerdere onderdelen
aanmelden!

Verplichte aanmelding geldt ook voor het bijwonen van
de H. Mis. Dit kan via de button op onze website of via het
parochiekantoor.
Na afloop van de H. Mis bestaat de mogelijkheid, om onder
het genot van een kop koffie na te praten, oude
herinneringen op te halen en samen stil te staan bij dit
bijzondere moment. Het kerkbestuur heet u van harte
welkom bij gemeenschapshuis d’r Sjtee Uul.
Het zal u inmiddels niet meer verbazen: ook voor deze
bijeenkomst is vooraf aanmelden verplicht!

Diakenwijding 31 oktober
Op zaterdag 31 oktober vindt in de kathedraal in
Roermond de diakenwijding plaats. Dit jaar zijn er veel
kandidaten. Er worden zeker vier en mogelijk zes
priesterstudenten tot transeunt diaken gewijd. Dat wil
zeggen dat de diakenwijding voor hen een tussenstap is
op weg naar de priesterwijding volgend voorjaar.
De kandidaten die in ieder geval op 31 oktober hun
diakenwijding ontvangen, zijn Danny Horsch, Ranil C.
Weerawarna, Nicholas Pethuru en Arockia Austin Joseph.
De studenten Shaiju Selestin en John Ashirvadam worden
ook dit najaar tot diaken gewijd, maar het is nog niet
helemaal zeker of zij in Roermond of in hun eigen bisdom
in India worden gewijd.
De wijding door bisschop Harrie Smeets begint die
zaterdag om 10.30 uur in de Sint-Christoffelkathedraal in
Roermond. In principe is de wijdingsplechtigheid voor
iedereen vrij toegankelijk, met inachtneming van de
coronamaatregelen op dat moment.
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10 oktober:
Sterre der Zee
Precies 15 jaar geleden kreeg de kerk in Limburg
er een nieuw feest bij: de gedachtenis van OnzeLieve-Vrouw Sterre der Zee. De devotie voor het
beroemde beeld in Maastricht bestaat al
honderden jaren, maar had op de kalender geen
eigen feestdag. Toen er in 2005 in Nederland een
nieuwe Mariamissaal verscheen, mocht ieder
bisdom een regionale Mariadevotie aandragen voor
een eigen feestdag. Het bisdom Roermond koos
voor Onze-Lieve-Vrouw Sterre der Zee, of zoals ze
in Maastricht zeggen; ‘Slevrouw’.
De datum van 10 oktober als feestdag is niet
toevallig gekozen. Het is de dag waarop het beeld
van de Sterre-der-Zee in 1837 werd overgebracht
naar de Onze-Lieve-Vrouwekerk, nu basiliek. Sinds
1804 had het beeld in de Nicolaaskerk gestaan,
een parochiekerk die naast de Onze-LieveVrouwekerk stond en nu is afgebroken. Voor die
tijd had ‘Slevrouw’ een tijdje rondgezworven langs
verschillende kerken en kapellen in Maastricht,
nadat ze in de 80-jarige oorlog van haar
oorspronkelijke plek – de Minderbroederskerk (nu
Rijksarchief) – was verdreven.

Aangenaam kennismaken:

Alpha aftrap dinsdag 13 oktober!

In Ubach over Worms start dit najaar Alpha.
Alpha is een ontzettend gezellige en verdiepende
manier om samen stil te staan bij je leven en bij
wat je leven waardevol maakt. Er is alle ruimte om
het gesprek aan te gaan en je vragen en ideeën te
delen.
Alpha bereikt jaarlijks 15.000 mensen in
Nederland. Dit seizoen dus ook in Ubach over
Worms. Bijzonder uitgenodigd zijn ouders van
kinderen die dit jaar worden gedoopt of de eerste
heilige communie ontvangen. We merken bij jullie
vaak een interesse om net iets méér van je geloof
te kennen dan we in de vaak korte voorbereiding
kunnen behandelen. Voel je vrij om aan te sluiten!
Hoe werkt het?
Elke Alpha begint met een lekkere maaltijd. Hét
moment om elkaar op een ontspannen manier
goed te leren kennen. Na de maaltijd luister je
naar een kort inspiratie-moment. Daarna is er alle
ruimte om in kleine groepen verder te gaan.
Er zijn tien Alpha-bijeenkomsten (telkens op
dinsdagavond om 19.00 uur inloop en eenvoudige
maaltijd; 19.30 - 21.30 uur thema-bijeenkomst).
We starten op dinsdagavond 13 oktober.
Halverwege het seizoen houden we samen een
Alpha-weekend. Elke bijeenkomst staat een ander
onderwerp centraal. Op Alpha gaat het om vragen
als: Is er meer? Wie is Jezus? Bidden: waarom en
hoe? De Bijbel lezen: waarom en hoe? Hoe zit het
met de kerk?
Meer info vind je op onze website of in de
folder in onze kerken.
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19-27 september Internationale Vredesweek: Vrede verbindt verschil
De groeiende diversiteit in Nederland roept veel
reacties op. Nieuwsgierigheid en vreugde, maar
ook racisme en angst voor het onbekende. De
Vredesweek 2020 gaat over het omgaan met die
verschillen. Verschillen in cultuur, gebruiken,
huidskleur en religie. Verschillen in morele
opvattingen en de spanningen die dit oproept met
de vrijheid van meningsuiting en de fundamentele
gelijkheid van mensen. In de Vredesweek(19 – 27
september) gaat het over hoe belangrijk het is om
het verhaal van de ander te leren kennen, in plaats
van te blijven hangen in het eigen gelijk.
In de eerste maanden van de corona-pandemie
werd in Nederland een verrassende solidariteit
zichtbaar. Hopelijk is die blijvend én groter dan het
mooie gebaar van een applaus voor de zorg.
Wellicht blijkt het virus een gezamenlijke vijand
die ervoor zorgt dat mensen zich meer één voelen.
We leven in Nederland al 75 jaar in vrede en
vrijheid. Die zijn er niet vanzelf gekomen, en
blijven ook niet vanzelf zo bestaan. En ja, er zijn
spanningen in de samenleving. Maar gelukkig
weten veel mensen dat diversiteit goed kan zijn
voor een samenleving. Mensen die verschil zien als
een zegen.
Van zaterdag 19 t/m zondag 27 september
zullen we dagelijks in de eucharistievieringen
bidden om een wereldwijde vrede, die mag
groeien vanuit waardering en respect voor
elkaars verschillen.

Vrijdag 25 september
Robert’s gasten
Onder het motto “Robert’s Gasten” organiseert
Robert Dörenberg een reeks interessante lezingen
over natuur, cultuur en wetenschap.
Dit keer is het thema: (Géén) plaats in de herberg?
Diverse Europese landen hebben zich dit jaar bereid
verklaard om een aantal kinderen uit
vluchtelingenkampen in Griekenland over te
brengen. De Nederlandse regering houdt vooralsnog
de boot af. Vluchtelingenwerk Nederland, Kerk in
Actie en meer dan 160 gemeenten roepen wel
degelijk ‘500 kinderen, wees welkom!’
Waar sta je zelf? Wat zou jij doen? Daarover
bevraagt presentator John van Veen pastoor Harry
Notermans en Hans Erfkemper, maar ongetwijfeld
gaat hij ook het publiek aan het denken zetten op
vrijdagavond 25 september.
Vrijdag 25 september M.F.C. An d’r Put /
Pastoor Scheepersstraat 3 Landgraaf
(Waubach)
19.30 uur Inloop / 20.00 uur Start dialoog /
afsluiting rond 22.00h incl. korte pauze.
I.v.m. de huidige coronamaatregelen (RIVM) is
het aantal zitplaatsen beperkt; vol is vol.
Vóóraf aanmelden verplicht (vóór 22
september) via robertsgasten@gmail.com
Mede mogelijk gemaakt door: Bakkerij Aroma, Sempre
Sempre Italiaanse Culinaire Cadeauwinkel, Dörenberg
Horse products & Construction, Bloemisterij Habets, M.F.C.
An d’r Put Waubach en Parochiecluster Ubach over Worms.
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Nr.6, september 2020
De wonderbare broodvermenigvuldiging:
Jezus heeft eens een
hele
dag
voor
duizenden
mensen
gesproken.
Toen
kregen de mensen
honger en Jezus wilde
hen te eten geven.
Slechts één jongetje
bracht iets om uit te
delen: 5 broden en 2
vissen.
Jezus maakte er zoveel
van
dat
iedereen
voldoende te eten had
en er ook nog 12
manden met stukjes
brood overbleven.

Beste Communicanten & Vormelingen,
namens het parochiecluster,
pastoor Notermans en het kerbestuur
van harte gefeliciteerd!

Puzzelstuk nr. 6/ oplossing woordzoeker

Het laatste puzzelstukje is er en jullie zien op het plaatje Jezus die de 5 broden en
de 2 vissen van het jongetje verdeelt over de hongerige mensen! Het is
wonderlijk dat het brood niet op raakt. In de H. Communie ontvangen wij ook
het levend Brood, het Lichaam van Christus. Zijn Liefde voor ons raakt ook niet
op. Als we de kerk verlaten, vraagt Jezus ons stukjes van Zijn Liefde uit te delen
aan anderen. Zoals met de broodstukjes in het Evangelie zijn er talloze
mogelijkheden: anderen helpen en steunen, over het Geloof vertellen, anderen
vergeven die ons hebben gekwetst.... Wij leven dan vanuit Zijn Geest, tegen wie
wij bij ons Vormsel “ja” hebben gezegd. Wonderlijk is dat de Liefde die we geven,
zich vermenigvuldigt als iedereen vervolgens ook weer liefdevol deelt. Je kunt
het kleurplaatje van de wonderbare Broodvermenigvuldiging ook kopiëren,
kleuren en iemand ermee blij maken.
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Liturgische diensten Parochiecluster Ubach over Worms
Vrijdag
Waubach
Zaterdag
Abdissenbosch
Abdissenbosch
Abdissenbosch
Zondag
Rimburg
Lauradorp

18 sep
09.00 uur
19 sep
09.15 uur
11.30 uur

Waubach

11.30 uur

Maandag
Waubach
Woensdag
Waubach
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

21 sep
19.00 uur
23 sep
19.00 uur
24 sep
25 sep
26 sep

Lauradorp
Zondag
Waubach
Rimburg

Waubach

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

20 sep
10.00 uur
11.30 uur

Jozef Scholle;
H. JANUARIUS, BISSCHOP EN MARTELAAR
1ste H. Communiemis BS “De Wegwijzer” groep 1
1ste H. Communiemis BS “De Wegwijzer” groep 2
Avondmis vervalt!!
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; jrdst. Jo Tilmans, tevens
oud. Piet en Tanja Tilmans-Reschedko;Lei Dörenberg;
H. MATTEÜS, APOSTEL EN EVANGELIST

H. PIUS VAN PIETRELCINA, PRIESTER (PADRE PIO)
Leo Spiertz en zoon Jo;
09.00 uur Waubach
09.00 uur Waubach
HH. COSMAS EN DAMIANUS, MARTELAREN
Harmonie Laura overl. oud. Gärtener-Wolters (st); jrdst. Mia Erps-Cremers;
19.00 uur
oud. Ger en Greetje Wijshijer-van Ommen en Maria Wauben-Impelmans;
27 sep
ZES-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
09.15 uur 1ste H. Communiemis BS “An d’r Put”
10.00 uur 1ste jrdst. Sjaak Delnoij, tevens Betsie Delnoij-Franken;
zeswekendienst Jan Snijkers; zeswekendienst Wilma Jurgens-Jansen; 1ste jrdst.
Tonny Moonen-Lipperts; Sjir Moonen en dochter Chantalle; Hermie Bogman;
Bern Abel (st); jrdst. oud. May en Jet Bisschops-Meertens (st); Truutje Knoben
11.30 uur
(st); Werner en Mia Abel-Simons (st); jrdst. Peter Eggen; jrdst. Peter Kleikers,
tev. Marc en oud. Jozef en Bertha Houtmans-Nauts; Hans en Maurice
Ederveen;
28 sep
H. WENCESLAUS, MARTELAAR
19.00 uur jrdst. Wim Huth;
30 sep
H. HIËRONYMUS, PRIESTER EN KERKLERAAR
19.00 uur
01 okt
H. TERESIA VAN HET KIND JEZUS, MAAGD EN MARTELARES
09.00 uur
02 okt
HH. ENGELBEWAARDERS
09.00 uur oud. Martin en Maria Dortants-Jungen, dochter Mia en schoonzoon Zef (st);
03 okt
Zef en Mia Vaessen-Kusters (st); Wiel Vaessen; jrdst. Jan en Mia Regterschot18.00 uur Cornips verj. (st); jrdst. oud. Leo en Troutje Wolters-Janssen, dochter Annemie
(st); Meggy Rutten (vrijwilligersteam);
04 okt
ZEVEN-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
10.00 uur oud. Huntjens-Mohr en Lenie;
zeswekendienst Wiel Smeets; Sjef en Tinie Haan-Lutgens en wed. oud. (st);
11.30 uur
jrdst. Tiny van den Oever (st); Jan Snijkers vw. verjaardag en trouwdag;
05 okt
19.00 uur Sjaak Dejalle en dochter Ria Römkens-Dejalle;
07 okt
HEILIGE MAAGD MARIA VAN DE ROZENKRANS
19.00 uur
11
11

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

08 okt
09.00 uur
09 okt
09.00 uur
10 okt
18.00 uur
11 okt

HH. DIONYSIUS, BISSCHOP EN GEZELLEN, MARTELAREN
H. MAAGD MARIA, STERRE DER ZEE

ACHT-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
Vervalt !!!
TV_MIS zeswekendienst Ennie Eijdems-Hinskens; Sjaak Dejalle en dochter
Ria Römkens-Dejalle; oud. Zef en Bertie Severens-Van den Oever; jrdst. oud.
10.00 uur Wiel en Wies Reinartz-Souren (st); oud. Johan en Trautje Franken-Vossen (st);
Jo Meessen, schoonzoon Roger en alle overledenen van de fam. Meessen en
Gielen; Mon Valent;
12 okt
19.00 uur Waubach
14 okt
H. CALLISTUS I, PAUS EN MARTELAAR
Sjef en Tinie Haan-Lutgens en wed. oud. (st); Leny Scheeren-Janssen verj,
19.00 uur
tevens jrdst. Rini Eggen-Janssen en Joep Scheeren (st);
15 okt
H. TERESIA VAN JEZUS, MAAGD EN KERKLERARES
09.00 uur
16 okt
H. HEDWIG, KLOOSTERLINGE
echtp. Jacques en Elisabeth Verstappen-Vreuls (st); Jozef Scholle; jrdst. oud.
09.00 uur
Michorius-Sonjé (st);
17 okt
H. IGNATIUS VAN ANTIOCHIË, BISSCHOP EN MARTELAAR
18.00 uur overl. oud. Gärtener-Wolters (st);
NEGEN-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR18 okt
WERELDMISSIEDAG
1ste jrdst. Johanna Simons-Douven, tevens Pierre Simons (st); oud. Jan en
10.00 uur
Resie Janssen–Logister (trouwdag) (st);
zeswekendienst Henk IJzer; 1ste jrdst. Hermie Bogman; jrdst. Mariet
Verboeket-Crombach en dochter Chantal; Jo en Annie Franssen-Janssen; jrdst.
11.30 uur
oud. Plum-Heinen, tevens dochter Mia (st); Jeanny Simons-Remmen en Lau
Gielen;
19 okt
HH. JOHANNES DE BREBEUF EN ISAAC JOGUES, MARTELAREN
19.00 uur
21 okt
19.00 uur Waubach
22 okt
H. JOHANNES PAULUS II, PAUS
09.00 uur
23 okt
H. JOHANNES VAN CAPESTRANO, PRIESTER
09.00 uur
24 okt
H. ANTONIUS MARIA CLARET, BISSCHOP
18.00 uur
25 okt
DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
10.00 uur
11.30 uur Hans Weelen;
Op onze site rk-ubachoverworms.nl
of:

Het volgend

Kirkebledje

verschijnt op 23 okt. en wel voor de periode tot 20 nov.

Misintenties s.v.p. inleveren tot uiterlijk woensdag 14 okt. liefst middels een briefje
in de brievenbus van de pastorie (Kerkberg 7) of achter in de kerk van Rimburg.
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