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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: 

F. Weijers   532.39.96 
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. 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 

Havikweg 3 Landgraaf 
 531.22.73 

info@hamerslandgraaf.nl 
www.hamerslandgraaf.nl  

  ’t KKiirrkkeebblleeddjjee
Coronabeperkingen 

De tweede golf en de kerkelijke vieringen 
Op het moment dat deze editie verschijnt, zijn de 
kerken gebonden aan maximaal 30 bezoekers per viering. We willen even met u 
stilstaan, bij wat dat concreet betekent. 
Uiteraard zullen er zeker weer veranderingen komen voordat het volgende 
Kirkeblèdje uitkomt; kijkt u voor de meest actuele informatie op onze website, of 
neem een abonnement op onze nieuwsbrief! 

We vragen u dringend, zich aan te melden voor alle eucharistievieringen op 
zaterdagavond en zondag. Veel parochianen doen dat al digitaal via onze site; dat is 
het gemakkelijkst. Wie dat niet kan, mag ook bellen naar de pastorie (kantooruren 
di, wo, vr tussen 10 en 12 uur). Alle overige maatregelen blijven uiteraard bestaan: 
afstand houden, eenrichtingsverkeer, handen reinigen etc.. 

Nieuw is het volgende. Vanaf het moment dat u de kerk betreedt, draagt u een 
mondkapje; dat wordt alleen afgezet voor de communie. 
Omdat 30 gelovigen per eucharistieviering wel heel weinig is, zal in Waubach 
tijdelijk een H. Mis op zaterdag om 19.15 uur worden opgedragen. (zie pag.11/12) 

We zijn u heel dankbaar voor de geweldige manier waarop u meedenkt en 
meewerkt, zodat we, ondanks alles wat niet kan, telkens op heel waardige wijze 
samen ons geloof vieren. Chapeau! 

Uitvaarten 
We willen u erop wijzen dat we – ondanks het kleine aantal aanwezigen – er alles 
aan willen doen om een waardige uitvaart in onze kerken te verzorgen. We hebben 
goede musici ter beschikking, en er is natuurlijk mogelijkheid om een eigen kleur 
aan de kerkelijke afscheidsviering te geven. 
In de kerk van Waubach is een videocamera aanwezig. Wanneer u wilt, kan de 
uitvaart live worden gestreamd, zodat overige familie en vrienden thuis kunnen 
meekijken (of terugkijken). Nieuw is, dat u desgewenst ook een digitale video-
opname van de uitvaart op een USB-stick kunt ontvangen. 

Allerzielen 2020 
Vanwege de beperkingen vervalt het Allerzielenlof in Waubach. In plaats daarvan 
wordt een H. Mis opgedragen, gevolgd door het zegenen van de graven op het 
kerkhof. U vindt alle vieringen en tijden terug in het onderstaande overzicht. 
Voor alle vieringen geldt dat maximaal dertig bezoekers worden toegelaten en dat 
vooraf aanmelden verplicht is. Bij voorbaat dank voor uw begrip en medewerking!

Allerheiligen & Allerzielen ’20

 zondag 1 november: 
 11.30 uur en 15.00 uur Waubach 
 maandag 2 november 19.00 uur Waubach

Allerzielenviering & zegening graven
  Zondag 01 november 15.00 uur H. Mis te Waubach gevolgd door 
zegening graven aldaar. Om 16.30 u zegening kerkhof Lauradorp 
   Zondag 8 november  15.00 uur dienst te Rimburg gevolgd 

 door zegening graven aldaar. 
 Om 16.30 u zegening kerkhof A’bosch  - zie ook binnenin -

H. Bernadette
Abdissenbosch

H. Joseph
Waubach-Groenstraat

H. Drievuldigheid
Rimburg

H. Theresia & Don Bosco
Lauradorp
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Klikgebit, kunstgebit op implantaten
Een nieuw kunstgebit en de daarbij horende nazorg

Aanpassen van uw kunstgebit
Vergoeding rechtstreeks door zorgverzekeraar

BEHANDELING AAN HUIS

BEL VOOR EEN GRATIS ADVIES GESPREK
Kerkberg 2a  •  6374 ES Landgraaf

Tel. 045-533 33 55  •  www.pro-tand.eu

Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus

VERGOEDING 
RECHTSTREEKS 
DOOR 
ZORGVERZEKERAAR

Stichting
Garantiefonds
Mondzorg

Organisatie van
Nederlandse
Tandprothetici
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tandprotheticus
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Susann Ritter
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Adverteren in 
Ubach over Worms 

bij 6.000 adressen tegen 
aantrekkelijke tarieven?

Dat kan ... in ‘t Kirkebledje

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.
 

Voor meer informatie mail naar: 
marika69@home.nl
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De kerk van Lauradorp is dicht, maar er 
gloort nieuw leven  Dagblad de Limburger 28-09-2020          
 
Met bisschop Harrie Smeets als voorganger is zaterdagavond 26 
september 2020 met een laatste dienst 86 jaar kerkgeschiedenis van 
Lauradorp in Waubach afgesloten. Het karakteristieke godshuis wordt 
waarschijnlijk binnenkort een grafkerk. 
 
John Smeets van de werkgroep Hart van Lauradorp is de geknipte 
man om de geschiedenis van het kerkgebouw in Waubach te schetsen. 
Als een lopende encyclopedie vertelt hij over de geschiedenis van de 
86 jaar oude kerk, die zaterdagavond de deuren heeft gesloten. 
 
De steenkoolmijnen staan aan de basis van Lauradorp, vertelt Smeets. 
In 1905 wordt in Eygelshoven het eerste zwarte goud uit de mijn 
Laura gehaald. Er is grote behoefte aan deze energiebron en dus is er 
veel personeel nodig. Voor de koempels worden woningen gebouwd in 
Eygelshoven en de wijk Hopel.            
                                                                                  

                                                                           Foto: Wim Smeets 
 
De honger naar steenkool houdt aan, dus komt er vlakbij een tweede 
mijn, de Laura die vanaf 1925 produceert. Omdat Eygelshoven vol is, 
zijn er plannen om duizend woningen te bouwen in het naburige 
Waubach. Vanwege de wereldwijde economische crisis komen daar 
vanaf 1931 ‘slechts’ zo’n vijfhonderd huizen.  
 
De nieuwe wijk heet Lauradorp en krijgt in 1934 een eigen kerk. Die 
draagt in eerste instantie de naam van St. Theresia, maar later zal de 
toevoeging Don Bosco komen. 
 

Dat heeft alles te maken met de komst van de paters Salesianen. Die congregatie zorgt voor een grote bloei van 
Lauradorp. Na de oorlog worden er binnen de kortste keren 450 woningen bijgebouwd. De kerk van Lauradorp, met 
achthonderd zitplaatsen, zit regelmatig vol. Zeker in de jaren vijftig en zestig. Het leven is goed, met een mooi 
inkomen. 
 
Het sluiten van de mijnen en de terugloop van het kerkbezoek zorgt echter een gestage achteruitgang. Niet alleen 
in Lauradorp, maar in de gehele Oostelijke Mijnstreek. Het verval treedt in. De kerken delen in de malaise. Het 
wordt steeds moeilijker om de vier kerken van Waubach overeind te houden. Zeker in het nieuwe millennium. Ook 
de Don Bosco/Theresiakerk bezint op de toekomst en een nieuwe bestemming. Slopen is uit den boze. Maar het 
moet in elk geval ook geen fitnesscentrum of trampolinehal worden zoals elders te zien is, gruwen de parochianen. 
 
In 2016 worden plannen gelanceerd om het gebouw om te vormen tot grafkelder. 
Het blijft lange tijd stil en het lijkt erop alsof de plannen een stille dood zijn gestorven. Tot 2020.  
Pastoor Harry Notermans laat zaterdag weten dat er schot in de zaak zit. Het bedrijf Vossenberg heeft het 
kerkgebouw inmiddels in eigendom en werkt ideeën uit om een klein mausoleum met een urnenwand in de kerk van 
Lauradorp te vestigen. Waarmee sloop in elk geval definitief afgewend is. 

PPaarroocchhiiee  --  aaggeennddaa  
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 
 
 
 

23 oktober: De H. Mis begint 
eenmalig om 08.00 uur! 
 
 
 
 
 
 

Overzicht TV-Missen Waubach 2020: 
Aanvang: 10.00 uur  
 
 
Zondag 13 december 
 
Wij vragen u vriendelijk om uiterlijk 09.45 uur 
in de kerk aanwezig te zijn! 
           
01-11 Allerheiligen 11.30 u en 15.00 Waubach 
02-11 Allerzielen 19.00 u Waubach 
08-11 Allerzielenlof Rimburg 
08-11 Zegening graven Abdissenbosch 
22-11 Christus Koning 
29-11 Eerste adventszondag 
19-12 Zegening Kerstkindjes in de Mis 
20-12 Zegening Kerstkindjes in de Mis 
 

Kerstmis 2020 (onder voorbehoud) 
 
Voor de meest actuele mistijden 
verwijzen wij u naar onze website! 
 
24-12 17.00 Kerstspel te Abdissenbosch 
24-12 17.00 H. Mis Rimburg 
24-12 18.30 H. Mis Heereveld 
24-12 19.00 H. Mis Waubach 
24-12 22.00 H. Mis Waubach 
25-12 10.30 H. Mis Waubach 
26-12 10.00 H. Mis Rimburg 
26-12 11.30 H. Mis Abdissenbosch 
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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

Voor iedereen een 
passend afscheid.

Mona Slob en Guido Waltmans

85x130 Adv Monuta Lindeman.indd   1 16-10-19   12:12
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Traditiegetrouw zal ook dit jaar een deurcollecte 
plaatsvinden, waarvan de opbrengst bestemd is voor 
de Zonnebloem. 
Vrijwilligers van de Zonnebloem zullen op zaterdag 31 
oktober  in Abdissenbosch en op zondag 1 november 
na afloop van de H. Mis in Rimburg en Waubach om 
een kleine bijdrage vragen.  
 
Bij de Zonnebloem draait het om mensen. Al meer dan 
70 jaar. We brengen ze bij elkaar. Staan voor ze klaar. 
En zetten alles op alles om mensen met een handicap 
een onvergetelijke dag te bezorgen. Een lichamelijke 
beperking hoeft wat ons betreft nooit een 
belemmering te zijn. We willen dat iedereen volop van 
het leven kan genieten.  Om dat voor elkaar te 
krijgen, denken we altijd in oplossingen. Dat geldt 
voor onze vrijwilligers, voor onze donateurs en voor de 
partners waarmee we samenwerken. Stuk voor stuk 
doen zij er alles aan om mensen een onvergetelijk 
moment te bezorgen.  
Wij danken u bij voorbaat voor uw steun! 

Kerkdeurcollecte  
Zonnebloem 

TEL: 045-5118255

INFO@ROTHY.NL

WWW.ROTHY.NL
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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 
23-09: Annie Cober-Menten (87 jaar) 
30-09: Marianne Dreessen-Reijnen (61 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 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.  
Wij informeren u zo snel mogelijk over de datum van 
de volgende bijeenkomst. Als gevolg van de 
coronapandemie zal dat echter nog even duren. 
 

Gedoopt 
04-10: Fem Spiertz 
04-10: Jaylinn Janssen 
 
 
Dat onze dopelingen opgroeien tot goede mensen en 
gelovige christenen. Dat zij van God en hun 
medemensen gaan houden, met heel hun hart.  
 
 

 
 

Doopzondagen 2020 
  

15 november en 13 december. 
 

Voorbereidingsavonden 2020: 
 

30 november 
 

Aanvang 20.00 uur in de pastorie. 
 

 
       

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. 

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: 
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 
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        Bisschoppen: 30 bezoekers bij kerkdiensten en mondkapjes dragen 
Voorlopig mogen er niet meer dan 30 bezoekers bij kerkdiensten aanwezig zijn en zij worden dringend 
geadviseerd een mondkapje te dragen. Dat heeft de Nederlandse bisschoppenconferentie vrijdagavond 9 
oktober besloten. Bisschop Harrie Smeets van Roermond laat weten dat hij zich aan dit besluit conformeert en 
vraagt de parochies in Limburg deze nieuwe afspraken na te leven. 
 
Het bestaande protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ d.d. 10 juli 2020 blijft voor alle vieringen 
onverkort gelden met de volgende aanvullingen: 
 

• Voorlopig niet meer dan dertig gelovigen bij een viering, exclusief bedienaren 
• Er geldt een dringend advies dat aanwezigen een mondkapje dragen (volgens de richtlijnen van de 

overheid) dat bij voorkeur alleen tijdens het ontvangen van de H. Communie wordt afgedaan. 
           Wat al gold en uitdrukkelijk blijft gelden: 

• Zang vindt enkel plaats door een cantor of enkele zangers. Dit geldt ook voor de zang door kinderen 
• Samenzang is niet toegestaan 

 

 

De periode rondom Allerzielen en Allerheiligen wordt 
door veel mensen aangegrepen om het graf van een 
dierbare overledene speciale aandacht te geven.  
Ook het kerkhof in Rimburg werd door de vaste groep 
vrijwilligers nog eens flink onder handen genomen. Het 
kerkbestuur dankt alle leden van deze groep voor de 
verrichte werkzaamheden. Het resultaat mag er zijn. 
Het kerkhof ligt er weer keurig bij!  
 
Uiteraard ook een woord van dank aan de 
onderhoudsploeg van de twee overige kerkhoven! 
Natuurlijk blijft alle hulp van harte welkom! 
Indien u een steentje wilt bijdragen aan het onderhoud 
van onze kerkhoven, kunt u zich melden bij het 
parochiekantoor: 045-5312378. 

Dank aan vrijwilligers onderhoud 
kerkhoven  

We hebben op het kerkhof in Waubach ondanks 
onze zeer beperkte vrijwilligersgroep weer 
alle heggen rondom het kerkhof in eigen beheer 
kunnen snoeien. 
Dankzij deze vrijwilligers kunnen we de 
onderhoudskosten voor het kerkhof beheersbaar 
houden. Ook het kerkhof in Rimburg ligt er weer 
netjes bij (foto links) 
  
Echter er is nood aan de man, uitbreiding van de 
vrijwilligersgroep zou niet alleen zeer welkom 
zijn, maar is ook broodnodig. 
  
Contactpersoon: 
Dimitri Quaden 06-499 327 30 
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        Woord van de bisschop Harrie Smeets                   Beeld van God 
 
Naast alle onzekerheid, zorgen en soms ook verdriet 
die de uitbraak van de pandemie ons hebben 
gebracht, kwam er ook een positieve reflex in naar 
boven: menselijk leven is het waard om beschermd 
te worden, ook als mensen al op leeftijd zijn 
gekomen. Het verbod op bezoek in verzorgings- en 
verpleeghuizen, was wellicht achteraf bezien wel te 
rigoureus en bleek andere ongewenste effecten te 
brengen. Maar het maakte wel duidelijk dat wij 
zonder veel discussie kwetsbaar menselijk leven de 
moeite waard vonden om te beschermen. De 
pandemie leverde geen brandstof voor de discussie 
over zogenaamd voltooid leven, maar zette ons in 
een klap weer terug in gezonde opvattingen over de 
beschermwaardigheid van elk menselijk leven. 
U kent zeker uit het evangelie het moment dat Jezus 
de vraag voorgehouden krijgt of het geoorloofd is om 
belasting te betalen aan de keizer. Jezus houdt dan 
de munt met de afbeelding van de keizer omhoog en 
zegt: “Geef aan de keizer wat van de keizer is.” Op 
die munt stond de afbeelding van de keizer en dus 
was de munt van hem. “Geef hem dan terug,” is de 
letterlijke vertaling van Jezus’ woorden. Dat is het 
eerste deel van het antwoord, maar daar laat Hij het 
niet bij. Hij gaat verder: “En geef aan God wat aan 
God toebehoort.” Geef God terug wat van hem is. 
De munt is van de keizer, omdat zijn beeltenis erop 
staat. Die beeltenis geeft de munt zijn waarde. Maar 
wat komt God toe, wat is van Hem? Waarop of waarin 
staat Gods beeltenis afgedrukt? De joden, die het 
scheppingsverhaal kenden, zullen zich het antwoord 
zeker gerealiseerd hebben: de mens. De mens is 
geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. 
 
Zoals een muntstuk of bankbriefje de waarde ontleent aan de autoriteit die ze uitgegeven heeft, zo krijgt elke 
afzonderlijke mens zijn of haar waarde van God, omdat hij of zij drager is van Gods beeld. Zijn beeld, dat wij in ons 
dragen, geeft waarde aan ons leven. 
Daar zit ook de fundamentele meerwaarde van mensen boven dieren of dingen: Muntstukken en bankbriefjes zijn 
dingen. Je kunt ze met elkaar uitwisselen, ruilen tegen goederen of zelfs ruilen tegen levende wezens. Een hond en 
een TV kun je kopen, maar een mens niet. Slavernij is niet voor niks afgeschaft. We zijn geen dingen of dieren. Wij 
mensen zijn vrije wezens en blijven tegelijkertijd van God. Omdat we geschapen zijn naar zijn beeld en gelijkenis. 
We zijn niemands bezit en tegelijkertijd zijn we van God: we leven in zijn vrijheid. 
Laten we hopen dat de pandemie als onbedoeld neveneffect zal hebben dat we weer duidelijker de waarde en 
beschermwaardigheid van het menselijk leven in beeld hebben gekregen. Hoe duidelijker dat beeld van God in ons 
leven is, des te meer zullen we de waarde van ons eigen en andermans leven beseffen en een leven in de door Hem 
gegeven vrijheid kunnen waarderen.                            
 
                                                                                              + Harrie Smeets, Bisschop van Roermond 
 
 

        Paus Franciscus-Encycliek Fratelli tutti   Korte samenvatting deel 1 
 
 
Op de vooravond van 4 oktober (het feest van Sint Franciscus van Assisi) publiceerde paus Franciscus een nieuwe 
encycliek: Fratelli Tutti. Met die woorden bendrukte de H. Franciscus dat we geroepen zijn om álle mensen lief te 
hebben, of ze nu dichtbij of ver weg van ons zijn. 
De paus bekijkt met deze bril de huidige wereld, waar ongelijkheid tussen volkeren blijkbaar mag bestaan. 
Goedkope prijzen in één deel van de wereld leiden tot armoede in andere landen. Ja, de drang om altijd maar 
dingen te moeten kopen kan gemakkelijk leiden tot egoïsme (en dat is nog erger dan eden pandemie). 
Als we de wereld bezien als ‘fratelli tutti’, als allemaal broeders en zusters, dan kán het niet om migranten als 
tweederangs mensen te beschouwen. Zij dragen immers dezelfde menselijke waardigheid in zich als alle anderen. 
We zijn steeds meer één wereld geworden, ook dankzij de digitale netwerken. Maar blijkbaar zijn die niet genoeg 
om bruggen te bouwen of om mensen dichter bij elkaar te brengen. Immers: binnen die digitale netwerken 
verdienen bepaalde commerciële partijen hun geld door informatie over ons te verzamelen. Ze kunnen mensen met 
dezelfde ideeën zó bij elkaar brengen, dat de afstand naar andersdenkenden alleen maar groter wordt, wat leidt tot 
nep-informatie, vooroordelen en haat. 

7



 8 

 
 
 
 
 
 
 
 

Je moet het maar weten… 
Halloween is vooravond Allerheiligen 

Mensen mopperen wel eens over moderne tradities, 
die van elders komen overwaaien en geen relatie met 
onze eigen cultuur zouden hebben; laat staan dat er 
nog een christelijke boodschap in te herkennen is. 
Halloween is zo’n feest dat de laatste jaren aan een 
enorme opmars bezig is. Met name jongeren 
verkleden zich dan graag in enge uitmonsteringen en 
houden griezeltochten. Niks geen christelijke 
oorsprong, zou je denken. Toch is er een duidelijke 
relatie. 

Halloween vindt plaats op 31 oktober. Dit is de 
vooravond (vigilie) van Allerheiligen. De naam 
Halloween is een verbastering van het Engelse All 
Halow’s Eve, letterlijk: de vooravond van Allerheiligen.  

Zeer waarschijnlijk heeft Halloween voorchristelijke 
wortels als feest bij het einde van de oogst en het 
begin van de winter. Het was ook een feest om de 
doden te herdenken en zo is de relatie tot Allerheiligen 
en Allerzielen snel verklaard. Een groot verschil is er 
ook: in de heidense tijd was het een feest om boze 
geesten weg te jagen. Het christendom herdenkt 
mensen die ‘hallowed’ zijn: geheiligd. 

We zijn op zoek naar uitbreiding van onze 
vrijwilligersgroep. In een maatschappij die veel van 
mensen vraagt en waarin tijd een kostbaar goed is, 
begrijpen we dat mensen niet op zoek zijn naar dag 
vullende activiteiten, terwijl ze misschien wel graag een 
steentje bij zouden willen dragen.  
 
Juist daarom willen wij u oproepen om een uurtje van 
uw tijd per jaar te willen spenderen aan 
vrijwilligerswerk in ons parochiecluster.  
 
En we hebben heel wat uurtjes weg te geven:  

- Om ondersteuning te bieden op het 
parochiekantoor; 

- Om attenties binnen het parochiecluster rond te 
brengen aan mensen die een lustrum 
verjaardag vieren; 

- Om koper te poetsen; 
- Om parochieblaadjes rond te brengen; 
- Om te helpen met schoffelen op het kerkhof; 
- Om als gastheer/gastvrouw bij de Zondagsmis 

mensen hun plaatsen te wijzen; 
- Om ondersteuning te bieden bij het kosteren; 
- Om onze kerken schoon en verzorgd te houden; 
- Om ondersteuning te bieden in het parochie-

archief; 
- Of………………… vult u zeker zelf graag aan waar u 

nog een goed idee heeft. 
 
Al die kleine, kostbare uurtjes bij elkaar maken voor 
onze huidige vrijwilligersgroep groot verschil!!! 
Een hele uitdaging, maar we gaan hem graag met u 
aan. Voor meer informatie en om u op te geven, kunt u 
zich wenden tot het parochiekantoor, per mail via 
info@rk-ubachoverworms.nl of telefonisch op dinsdag, 
woensdag en vrijdag tussen 10 en 12 uur op 045 531 
23 78. 
 
Komt u ons parochiecluster versterken?! 
 

1 uurtje per jaar…. 

Bisschop Smeets schrijft 
beleidsbrief 2020 

Bisschop Harrie Smeets heeft een Beleidsbrief 2020 voor 
alle kerkbesturen en pastoraal verantwoordelijken in het 
bisdom Roermond geschreven. In de brief gaat de 
bisschop in op de toekomst van de parochies in Limburg 
als missionaire geloofsgemeenschappen. Ook maakt hij 
een aantal nieuwe afspraken bekend in het kader van het 
benoemingenbeleid in het bisdom en roept hij op tot 
solidariteit tussen parochies. 
 
De ‘Beleidsbrief 2020 – Naar missionaire 
geloofsgemeenschappen’ verschijnt in de week, waarin 
het precies twee jaar geleden is dat Mgr. Smeets werd 
benoemd tot bisschop van Roermond. Na een periode van 
kennismaken en oriënteren wil de bisschop met deze brief 
een aantal nieuwe beleidskaders scheppen voor de 
samenwerking tussen parochies en de vitalisering van de 
geloofsgemeenschappen in Limburg.  
De Beleidsbrief 2020 sluit aan bij de Blauwdruk 2020 die 
tien jaar geleden door toenmalig bisschop Frans Wiertz 
werd uitgegeven. Daarin werden de contouren voor de 
samenwerking tussen parochies al aangegeven. Mgr. 
Smeets schrijft dat nu een inhaalslag nodig is om dat 
traject af te ronden. 
 

Naar aanleiding van de Blauwdruk zijn er de afgelopen 
jaren allerlei varianten van samenwerkingsverbanden en 
parochieclusters ontstaan. De bisschop wil dat deze eind 
2021 geformaliseerd zijn in officiële federaties, met één 
kerkbestuur, één pastoraal team en één financiële 
exploitatie. Een volgende stap kan een officiële fusie zijn, 
waarbij er één nieuwe parochie voor het hele gebied van 
de federatie ontstaat. Dit betekent dat het bisdom 
Roermond teruggaat van de ongeveer 300 huidige 
parochieverbanden naar zo’n 50 
parochiefederaties/fusieparochies. Volgens Mgr. Smeets is 
schaalvergroting van de bestuurlijke structuur op dit 
moment de beste garantie om ervoor te zorgen dat de 
beschikbare pastorale krachten en vrijwilligers daar 
kunnen worden ingezet, waar ze het meest tot hun recht 
komen en er ruimte komt voor nieuwe pastorale 
initiatieven. 
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Maak een lichtje voor een dierbare 

Ken jij ook iemand die overleden is? Of vind je het erg dat zo veel mensen 
op de aarde overlijden door honger of aan ziektes? Juist nu is het een 
goede tijd om voor deze mensen een lichtje aan te steken. Je kunt dat in 
de kerk doen, samen met een gebedje, zoals de dappere kerkmuis 
hiernaast. 

Jullie kunnen ook een lichtje knutselen zoals boven in de tekening te zien 
is . Jullie hebben nodig: een lege jampot , gekleurd vloei- of vliegerpapier, 
lijm of decopatch, een schaar en een waxinelichtje (kan ook een kaarsje 
met batterijtjes zijn). Het hartje staat voor de liefde voor onze dierbaren 
en voor het liefdevolle hart van Jezus . Het kruis herinnert eraan dat Jezus 
is opgestaan uit de dood.  Misschien hebben jullie ook thuis een “Heilig 
(hang)plekje” waar je één of meerdere lichtjes kunt neerzetten, of een 
plekje op de vensterbank. Dan laten deze lichtjes ook naar buiten zien dat 
bij jullie Licht in het donker is gekomen. 

 

            Nr.7, oktober 2020 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TTrroooosstt  

Herfst, de dagen worden korter! Dat 
klopt natuurlijk niet helemaal; elke dag 
heeft nog steeds 24 uren, maar er zijn 
nu minder lichte dan donkere uren elke 
dag. Op 1 november vieren we in de kerk 
Allerheiligen. We eren dan alle mensen 
die in hun leven God helemaal trouw 
waren en die door de Paus heilig 
verklaard zijn. Op 2 november 
herdenken we met Allerzielen alle  
mensen die gestorven zijn en we bidden 
dan extra voor hen. Als een dierbare is 
overleden, zijn het gezin en de familie 
ontzettend verdrietig. Ze missen hem of 
haar. Haast niets zou troost kunnen 
brengen; alles zou donker lijken...als 
Jezus er niet was!  Jezus zelf is ook 
gestorven aan het kruis en begraven, 
maar Hij is weer opgestaan en wij 
geloven dat mensen later ook weer 
mogen opstaan  als ze Jezus liefhebben.  
Hij is ons in alles  voorgegaan: Hij is het 
Licht in het donker, het Licht waar we in 
donkere tijden zo naar verlangen. 
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             Liturgische diensten Parochiecluster Ubach over Worms 
 
Vrijdag 23 okt H. JOHANNES VAN CAPESTRANO, PRIESTER 

Waubach 08.00 uur   
!!!!  

Zaterdag 24 okt H. ANTONIUS MARIA CLARET, BISSCHOP 
Abdissenbosch 18.00 uur  
Waubach 19.15 uur Tijdelijk 
Zondag  25 okt DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR 
Rimburg 10.00 uur Ad Kremer; 
Waubach 11.30 uur Hans Weelen en wederz. ouders; Jo Peelen; Jo Haan; jrdst. Gerard Notermans;  
Maandag 26 okt  
Waubach 19.00 uur oud. Jeurissen-Simons, tevens vr. een goede afloop van een operatie;  
Woensdag 28 okt HH. SIMON EN JUDAS, APOSTELEN 
Waubach 19.00 uur  
Donderdag 29 okt  
Waubach 09.00 uur  
Vrijdag 30 okt Z. MARIA TERESA VAN DE HEILIGE JOZEF, MAAGD 
Waubach 09.00 uur  
Zaterdag 31 okt  
Abdissenbosch 18.00 uur  

Waubach 19.15 uur 
Tijdelijk Jo en Thea Bruchhaus-Schobben; oud. Plum-Heinen, dochter Mia (st); 
oud. Sjeng en Theresia Nievelstein-Becks (st); jrdst. Hub in ’t Zandt, Ietje in ’t 
Zandt-Huijsmans (st); Leo en Anna Knubben-Sieben (st); Leo Steinbusch; 

Zondag  01 nov HOOGFEEST VAN ALLERHEILIGEN 
Rimburg 10.00 uur Dieter Bloi; jrdst. Hub Snijders, tevens overl. familieleden; 

Waubach 11.30 uur 

jrdst. oud. Sjir en Tonny Moonen-Lipperts en dochter Chantalle (st); jrdst. oud. 
Evertz-Simons (st); oud. Simons-Theves en dochter Louisa, tevens oud. 
Boymans-Schuncken en zoon Frans (st) Sjef Speck; Jan Snijkers (buurt); oud. Jan 
en Lieske Gerards-Dautzenberg;  

Waubach 15.00 uur 
H. Mis oud. Ger en Greetje Wijshijer-van Ommen; Maria Impelmans; oud. No en 
Schiffers-Wolters en oud. Karel en Agnes Middeldorp-Vaassen; waarna 
gravenzegening kerkhof Kerkstraat 

Lauradorp 16.30 uur Gebed en gravenzegening kerkhof Vogelzankweg 

Maandag 02 nov ALLERZIELEN–GEDACHTENIS VAN ALLE OVERLEDEN 
GELOVIGEN 

Waubach 19.00 uur Sjaak Dejalle en dochter Ria Römkens-Dejalle; Leo Spiertz en zoon Jo; 
Woensdag 04 nov H. CAROLUS BORROMEÜS, BISSCHOP  
Waubach 19.00 uur  
Donderdag 05 nov  
Waubach 09.00 uur  
Vrijdag 06 nov ALLE HEILIGE VERKONDIGERS VAN HET GELOOF IN ONZE STREKEN 
Waubach 09.00 uur oud. Martin en Maria Dortants-Jungen, dochter Mia en schoonzoon Zef (st); 

Zaterdag 07 nov H. WILLIBRORD, BISSCHOP, PATROON VAN DE NEDERLANDSE 
KERKPROVINCIE 

Abdissenbosch 18.00 uur Zef en Mia Vaessen-Kusters (st); Wiel Vaessen (st); Meggy Rutten; jrdst. oud. 
Henk en Bertha Wilbrink-Ringens; oud. Wiel en Fieny Rutten-Drossaert;  

Waubach 19.15 uur Tijdelijk 
Zondag  08 nov TWEE-EN-DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR 
Rimburg 10.00 uur Juup Logister, tevens En Logister-Windmüller (st); Lucie Schurer; 

Waubach 11.30 uur 
Sjaak Dejalle, dochter Ria Römkens-Dejalle; Sjef en Tinie Haan-Lutgens en wed. 
oud. (st); overl. oud. Chris en Marga Kölgens-Quaedvlieg (st); Hubert en Mia 
Michorius-Scholle en oud. Michorius-Sonjé (st); jrdst. Jozef Scholle (st); oud. 
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Speck-Herbergs en overleden fam.; Cleo Wassen; Marianne Hahnraths; Jo Wilms 
Sjef Speck;  

Rimburg 15.00 uur Allerzielendienst waarna gravenzegening kerkhof Brugstraat 
Abdissenbosch 16.30 uur Gebed en gravenzegening kerhof Reeweg 
Maandag 09 nov KERKWIJDING VAN DE BASILIEK VAN SINT JAN VAN LATERANEN 
Waubach 19.00 uur jrdst. Maria Nievelstein (st); jrdst. Mathieu Nievelstein en Lucia Peters (st);  
Woensdag 11 nov H. MARTINUS (VAN TOURS), BISSCHOP 

Waubach 19.00 uur jrdst. Els Quaedvlieg, tevens André Quaedvlieg (st); oud. Speck-Herbergs en 
Trautje en Nelly Speck (st); Leo Steinbusch; 

Donderdag 12 nov H. JOSAFAT, BISSCHOP EN MARTELAAR 
Waubach 09.00 uur oud. Goossens-Putmans, tevens uit dankbaarheid;  
Vrijdag 13 nov  
Waubach 09.00 uur  
Zaterdag 14 nov  
Abdissenbosch 18.00 uur overl. oud. Gärtener-Wolters (st); jrdst. Mathieu en Gerard Gilissen (st); 
Waubach 19.15 uur Tijdelijk 
Zondag  15 nov DRIE-EN-DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR 
Rimburg 10.00 uur oud. Pierre en Johanna Simons-Douven (st); oud. Huntjens-Mohr en Lenie; 

Waubach 11.30 uur 

zeswekendienst Marianne Dreessen-Reijnen; 1ste jrdst. Bertie Severens-Van den 
Oever, tevens Zef Severens; jrdst. oud. Iep en Els Janssen-Herberigs en dochter 
Netty (st); oud. Heinen-Souren en overl. kinderen; jrdst. Hans Weelen (st);  jrdst. 
Hein Spiertz, tevens Mientje Spiertz-Kleijnen (st); vr. een intentie uit 
dankbaarheid bgv een 55 jarig huwelijksjubileum; 

Waubach  H. Doopsel Eef Heinen 
Maandag 16 nov H. MARGARITA VAN SCHOTLAND 
Waubach 19.00 uur  

Woensdag 18 nov KERKWIJDING VAN DE BASILIEKEN VAN HEILIGE APOSTELEN 
PETRUS EN PAULUS 

Waubach 19.00 uur Sjef en Tinie Haan-Lutgens en wed. oud. (st); echtp. Jacques en Elisabeth 
Verstappen-Vreuls (st);  

Donderdag 19 nov  
Waubach 09.00 uur  
Vrijdag 20 nov  
Waubach 09.00 uur  
Zaterdag 21 nov OPDRACHT VAN DE HEILIGE MAAGD MARIA 
Abdissenbosch 18.00 uur overl. echtp. Schnitzeler-Meens en overl. fam. Dortants-Meens (st); 
Waubach 19.15 uur Tijdelijk 
Zondag  22 nov HOOGFEEST CHRISTUS, KONING VAN HET HEELAL 
Rimburg 10.00 uur Ad Kremer; 

Waubach 11.30 uur 
Mia Michorius-Plum; Muisje Michorius-Mous en moeder Stephanie; oud. Frans 
en Sophie Quaedvlieg-Frösch, tevens wed. oud. (st);  jrdst. overl. oud. Jo en 
Annie Spiertz-Vaessen (st);  

 
 

                                                                            
 

Het volgend Kirkebledje  verschijnt op 20 nov. en wel voor de periode tot 18 dec. 
Misintenties s.v.p. inleveren tot uiterlijk woensdag 11 nov. liefst middels een briefje  

in de brievenbus van de pastorie (Kerkberg 7) of achter in de kerk van Rimburg. 

 Op onze site rk-ubachoverworms.nl  
of: 
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