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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 

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  
Wisseling van de wacht 

Een paar maanden geleden heeft Bianca Vaessen-
Czerw haar functie in de interieurverzorging van de 
pastorie overgedragen aan Chantal van Laere-Steiner. 
Tijd dus om bij te praten bij een kopje koffie. 

Bianca: In 2017 ben ik 
begonnen bij pastoor Smeets. 
Samen met Marianne deed ik 
de huishouding. Koken deden 
we om beurten.  
Toen pastoor Smeets afscheid 
nam, ging Marianne door in 
een andere baan. Pastoor 
Notermans en het kerkbestuur 
vroegen mij om de 
huishouding te blijven doen. 
Alleen werken was wel even 
anders. Vroeger was het 
prettig om met elkaar te 
kunnen overleggen, en voor 
elkaar te kunnen inspringen, 
wanneer iemand het even wat 
druk had. 

Chantal: En toch, nu ik jouw job heb overgenomen, merk ik dat alléén werken ook 
z’n voordelen heeft. Ik ben gewend aan mijn eigen systeem, natuurlijk wel in goed 
overleg met de pastoor. Soms voel ik me trouwens wel eens ongemakkelijk, alsof ik 
jouw baan heb ingepikt. 
Bianca: Nou, daar moet je niet mee zitten. Afgelopen winter merkte ik dat ik 
letterlijk teveel hooi op mijn vork had. Behalve de pastorie ook nog elders werk in 
de huishouding, en niet te vergeten het werk op ons familiebedrijf. Dat is als hobby 
begonnen, maar steeds verder uitgegroeid: paardenpension en loonbedrijf, terwijl 
onze zoon sinds kort als hovenier is begonnen. Alleen al de administratie vult flink 
wat uurtjes. 
Chantal: Inderdaad, je moet wel uitkomen met de tijd. En het huishouden thuis en 
op de pastorie moet niet in elkaar overlopen. 
Toen je mij aangaf dat je mogelijk wilde stoppen op de pastorie, vond ik het wel 
interessant. Ik was gestopt met betaald werk toen onze jongste werd geboren, en 
wilde nu weer aan de slag. 
Pastoor: Het liep dus naadloos in elkaar over. Begin van dit jaar heeft Bianca het 
werk op de pastorie in detail overgedragen aan Chantal. Koken deed ik trouwens al 
zelf, en inmiddels vegetarisch. Je kunt zeggen: ‘Daar heb ik de tijd niet voor’. Maar 
het is juist omgekeerd: het geeft je energie om even met wat heel anders bezig te 
zijn dan met huisbezoeken, vergaderingen of bureauwerk. 
Chantal: Het werk is trouwens nooit helemaal klaar. 
Bianca: Vorig jaar zomer hadden we geluk met een logé uit Afrika. Hij wilde 
helpen, en ik vroeg hem om onkruid te wieden. Dat heeft hij heel precies gedaan, 
voor en achter het huis. 
Pastoor: Mogen we nog wel een beroep doen op Bianca? 
Bianca: Jazeker, ik blijf doorgaan met vrijwilligerswerk. Tweemaal per jaar help ik 
mee, als de kinderen Adventskransen maken of Palmpasenstokken. Dat betekent 
eerst overleggen in de werkgroep, zorgen dat alle materialen gesorteerd klaarliggen 
en meehelpen bij het knutselen. Dit jaar was alles anders. We hebben pakketten 
mee naar huis gegeven. En de belangstelling was alleen maar groter, want mensen 
willen toch met iets zinvols bezig zijn, juist in de lockdown. In plaats van 50 
adventskransen normaal waren er nu 75. Dat is ook een heel eenvoudige manier 
om een stukje geloof mee te geven.     Lees verder op pagina 7  ---->> 
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Expositie 200 jaar pater Karel 
In Munstergeleen is vanaf deze zomer een thema-expositie te 
zien, geïnspireerd op het leven en werk van de heilige pater 
Karel Houben. Het is dit jaar 200 jaar geleden dat hij in 
Munstergeleen werd geboren en 300 jaar geleden dat de orde 
van de passionisten, waartoe pater Karel behoorde, werd 
gesticht. Negen leden van de Limburgse Kunstkring zijn 
gevraagd om in het kader hiervan werk in het geboortehuis 
van Karel Houben tentoon te stellen. De expositie is te zien 
tot en met 6 januari 2022. Openingstijdens zijn steeds 
afhankelijk van de actueel geldende coronamaatregelen. Kijk 
daarvoor op www.paterkarelkapel.nl 

 

  Eerste dag voor grootouders en ouderen 
In dit jaar, waarin er bijzondere aandacht is voor Sint-Jozef 
en de familie, heeft paus Franciscus ook aan opa’s en oma’s 
gedacht. Hij heeft er zelfs een nieuwe gebedsdag voor in het 
leven geroepen. Voortaan is de vierde zondag van juli 
‘Werelddag van grootouders en ouderen’. Dit eerste jaar is 
dat op zondag 25 juli. Die datum is niet willekeurig gekozen, 
maar valt in de buurt van 26 juli: de feestdag van Joachim en 
Anna, de grootouders van Jezus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Volgens de paus is er te weinig aandacht voor ouderen en 
grootouders en vergeten we weleens de rijkdom van hun 
bijdrage aan het bewaren en doorgeven van onze wortels.  
 
“Ouderen herinneren ons eraan dat ouderdom een geschenk is 
en dat grootouders de band zijn die verschillende generaties 
met elkaar verbindt door de ervaring van het leven en het 
geloof door te geven,” aldus paus Franciscus. Volgens hem 
wekt de Heilige Geest ook vandaag in oudere mensen 
gedachten en woorden van wijsheid. 

PPaarroocchhiiee  --  aaggeennddaa  
Overzicht reguliere H. Missen: 
 
Zondag 09.30 u. Rimburg /  
11.00 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 
 
 
 

 
 

Zoals eerder aangekondigd, beginnen de H. 
Missen in Rimburg en Waubach op zondag 
(sinds 1 juli) een half uurtje eerder. 
Dat wil zeggen: de eucharistieviering op 
zondag begint in Rimburg om 09.30 uur 
(i.p.v. 10.00 uur) en in Waubach om 11.00 
uur (i.p.v. 11.30 uur). 
Dat doen we vanaf 1 juli t/m 30 
september. Eind september evalueren we. 
 
 
 
 

Overzicht TV-Missen Waubach 2021: 
Aanvang: 10.00 uur  
 
• zo 8 augustus 10.00 uur 
• zo 5 december 10.00 uur 
 
De TV-Mis van zondag 3 oktober komt te 
vervallen! 
 
           
Overzicht Kinderwoorddienst 
• zo 20 juni 
• zo 04 juli 
• zo 18 juli 
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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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Versoepeling Coronamaatregelen 
Met ingang van 5 juni voert de overheid een groot aantal 
versoepelingen van de coronamaatregelen door. De 
bisschoppen hebben bezien wat dit betekent voor het protocol 
van de Rooms-Katholieke Kerk. De gunstige ontwikkeling in 
de besmettingscijfers geeft de mogelijkheid tot een 
versoepeling van het maximum aantal gelovigen dat een 
viering kan bijwonen. 
Met ingang van 5 juni verhogen de bisschoppen dit aantal van 
30 naar 50. Voor grotere kerkgebouwen met meer dan 300 
reguliere zitplaatsen geldt dat maximaal 15 procent van het 
aantal zitplaatsen kan worden benut. In kerkgebouwen met 
meer dan 1.000 reguliere zitplaatsen kunnen maximaal 250 
personen worden toegelaten. Voor alle kerkgebouwen geldt 
dat de genoemde maximum aantallen kerkgangers alleen 
kunnen worden toegelaten als de gelovigen onderling 
anderhalve meter afstand kunnen houden. Ook de andere 
basisregels uit het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve 
meter’, zoals bijvoorbeeld de regels over vooraf reserveren, 
communie uitreiken, hygiëne en het dragen van mondkapjes 
blijven onverkort gelden. 
Meer info op www.bisdomroermond,nl 
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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: 
info@rk-ubachoverworms.nl

Is uw stoel of bank doorgezakt, deze kunnen 
wij opnieuw voor u opvullen. 

Ook oud of beschadigd leer kunnen wij 
herstellen alsof het weer nieuw is. 

Het reinigen van uw stoffen en leren 
meubels. Of alle andere meubelwerkzaam-
heden. 

www.meubelpiet.nl  /  T 06 8294 4793
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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 
08-06: Fien Senden-Reinartz, 98 jaar  
uitvaart 14-6 
08-06: Margriet Hanssen-Latour, 86 jaar  
uitvaart 15-6 
 
Heer, onze God, Wij danken U, dat Gij ons de 
zekerheid geeft, dat ook wij eenmaal zullen verrijzen. 
Help ons nu reeds op te staan tot dit nieuwe leven, en 
troost ons, daar waar we onze lieve dierbaren 
missen… Sterkte aan de betreffende familie! 

Gedoopt 
21 mei: Vaiana Göttgens  
21 mei: Dani Gatignon 
 
Dat onze dopelingen opgroeien tot goede mensen en 
gelovige christenen. Dat zij van God en hun 
medemensen gaan houden, met heel hun hart.  

 
Doopzondagen 2021 

zondag 4 juli, zondag 22 augustus
zondag 12 september, zondag 14 november
zondag 28 november, zondag 12 december.

 
 

Voorbereidingsavonden 2021: 
 

 De voorbereiding wordt in overleg met Pastoor 
Notermans en ouders gepland. 

 
 

 

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. 

Ontmoetingen ‘Nao de Mes’ 
Wij willen elkaar de kans gunnen regelmatig op zondag 
na de Mis bij elkaar te komen. 
Wij informeren u zo snel mogelijk over de datum van 
de volgende bijeenkomst. Als gevolg van de 
coronapandemie zal dat echter nog even duren. 

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!!! 
 
Sinds enige tijd 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 9 uur en de crèche sluit haar deuren 
een half uur na de H.Mis, om 11.00 uur. 
 
Aanmelden is vereist en kan per e-mail tot 3 dagen 
voor de H.Mis bij de hoofdbegeleidster, Judie Weijers 
op judieweijers@live.nl 
 
 
 
Op elke derde zondag van de maand, kunt u 
gebruikmaken van de kinderopvang. 
Op zondag 18 juli zijn uw kinderen nog welkom. 
Daarna lassen we een korte zomerpauze in. 
 
Op het moment dat de kinderopvang wordt 
hervat, wordt u hierover geïnformeerd! 
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                           Gebedstijd voor roepingen 
Al sinds 1984 wordt in de Vredeskapel te Kerkrade elke donderdag gebeden voor “Roepingen tot het priesterschap, 
het diaconaat, het religieuze leven en voor de gezinnen”. Tijdens dit gebed is het Allerheiligste uitgesteld. 
Deze gebedstijd heeft buiten de Lambertusparochie helaas niet zo’n grote bekendheid. En daardoor is het aantal 
mensen dat aanwezig is, nogal beperkt.  Wij zijn er van overtuigd dat deze GEBEDSTIJD VOOR ROEPINGEN 
resultaat heeft. Dit jaar zijn/worden weer 6 diakens tot priester gewijd. Eén van hen is afkomstig uit ons dekenaat, 
één wijdeling heeft stage gelopen in ons dekenaat en één wijdeling is werkzaam in ons dekenaat. En dat geeft ons 
de moed om steeds te blijven doorgaan met het gebed.  
Wij nemen nu het initiatief om dit halfuur van gebed meer bekendheid te geven en (opnieuw} te activeren. Wij 
benaderen daarom alle parochianen van de parochies in het dekenaat om deel te nemen. Dus ook u bent welkom 
elke donderdag van 15.30 tot 16.00 uur in de Vredeskapel om mee te bidden voor roepingen.  
Wij benaderen ook alle priesters en diakens in het dekenaat om op één van de donderdagen  beurtelings aanwezig 
te zijn en voor te gaan in het gebed en om de bijeenkomst af te sluiten met de zegen met het Allerheiligste. 
De naam van de aanwezige priester/diaken wordt, indien tijdig bekend, vermeld in het parochieblad Grenzeloos 
Contact onder Vredeskapel.Van harte hopen wij vele bidders te mogen begroeten.  
Comité Gebedstijd voor Roepingen 
 

                Paus ontvangt Nederlandse vertaling “Pastorale Regel” 
Paus Franciscus heeft woensdag uit handen van rector Lambert Hendriks van het grootseminarie Rolduc de 
recentelijk verschenen Nederlandse vertaling van de Pastorale Regel van Gregorius de Grote ontvangen. 
Hendriks was in Rome voor een belangrijke bijeenkomst rond de samenwerking (affiliatie) tussen het 
grootseminarie Rolduc en de Lateraanse Universiteit in Rome. Gedurende dit bezoek had hij ook de gelegenheid om 
kort paus Franciscus te ontmoeten en hem het boek aan te bieden. De paus was zichtbaar blij verrast met deze 
vertaling. "Dat hebben jullie goed gedaan. Het is een zeer kostbaar werk van Gregorius," zo oordeelde hij. 
 
In de pastorale regel geeft paus Gregorius 
de Grote (590-604) handreikingen voor 
bisschoppen en priesters hoe ze hun werk 
als herder het beste kunnen doen. Het 
1400 jaar oude boek is begin dit jaar voor 
het eerst in het Nederlands verschenen. 
Rector Hendriks vertaalde het samen met 
collega-docent Bernhard Hegge van het 
grootseminarie. 
Bij gelegenheid van zijn ontmoeting met 
Franciscus kon rector Hendriks de paus ook 
vragen om te bidden voor een voorspoedig 
herstel van bisschop Smeets, die onlangs 
getroffen werd door een licht herseninfarct. 
De rector was tijdens de audiëntie in het 
gezelschap van bisschop Jan Hendriks van 
Haarlem-Amsterdam en studieprefect 
Tercero van de Haarlemse 
priesteropleiding, die eveneens geaffilieerd 
is met de pauselijke universiteit in Rome. 
De Nederlandse vertaling van de Pastorale 
Regel van Gregorius de Grote is voor € 
24,50 te koop bij het grootseminiarie 
Rolduc. 
 
 

                       Herinnering zomerrooster zondagsmissen 
Wel vervelend, als je deze zomer weer de deur uit mag, terwijl je na  
de zondagse Hoogmis om 12.30 uur nog moet beginnen met 
aardappels schillen. 
 
In de zomermaanden doen we dat anders. We beginnen een half uur 
vroeger in Rimburg en Waubach. 
 
Dat wil zeggen: de eucharistieviering op zondag begint in Rimburg 
om 09.30 uur (i.p.v. 10.00 uur) en in Waubach om 11.00 uur (i.p.v. 
11.30 uur). 
Dat doen we vanaf 1 juli t/m 30 september.  
Eind september evalueren we.  
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                         Wisseling van de wacht…deel 2 
Chantal: Datzelfde ervaar ik bij La Liesse. Ik doe graag mee in de oudergroep. Soms een goed gesprek, of samen 
bidden. Het hoeft niet altijd heel ernstig te zijn, en in de groep gelooft niet iedereen op dezelfde manier. Heel 
bijzonder was dit voorjaar de kleinschalige voettocht naar de Sterre der Zee in Maastricht. 
Bianca: Voor wandelen neem ik nu heel bewust de tijd. Niet haastig de hond uitlaten, maar zeker een uur door de 
weilanden. Dit jaar had ik eindelijk eens de kans om de Avondvierdaagse van Waubach mee te lopen. 
 
We danken Bianca voor haar inzet in de voorbije jaren, en Chantal voor haar bereidheid om de klus over te nemen! 
 

                        Nieuws van onze priesterstudenten 
Op het Groot-Seminarie Rolduc loopt het studiejaar ten einde. Nog 
een paar zware examens, en hopelijk kunnen de seminaristen 
eindelijk eens naar hun families in India. 
 
Siju Vincent is een bekend gezicht geworden, want hij deed in 2020/’21 
zowat elke zaterdag en zondag mee in de liturgie (een aantal malen ook bij de 
KRO op NPO2). 
 
In het studiejaar ervóór trouwens ook al; iedere seminarist kreeg toen een 
‘thuisparochie’ toebedeeld. Maar dit jaar was het serieus stage. Nogal wat 
huisbezoeken, waaronder doopgesprekken en ziekencommunie.  
 
Dat laatste heeft hij zelfs ooit gecombineerd met een mini-kruisweg aan huis. 
Helaas konden niet alle stage-opdrachten worden vervuld. Een geplande 
geloofscursus (Alpha) viel vanwege de corona-beperkingen in het water. 
Daar ligt nog werk voor zijn opvolger, die a.s. september zijn stage begint. 
 
Thomas Decruz loopt sinds april eveneens stage in onze parochie. Zijn opgewektheid had hij al vanaf dag één 
paraat; zijn kennis van het Nederlands is in de tussentijd alleen maar verbeterd. 
 
We wensen Thomas een verkwikkende zomervakantie, en Siju een goede laatste voorbereiding op zijn diakenwijding 
in september. 
 

                         Bisschop Smeets uit ziekenhuis ontslagen 
Bisschop Harrie Smeets van Roermond is op vrijdag 11 juni ontslagen uit het Laurentiusziekenhuis in Roermond.  
De bisschop werd daar precies twee weken geleden opgenomen. Mgr. Smeets maakt het op dit moment naar 
omstandigheden goed, maar omwille van een voorspoedig herstel is het van belang dat hij enige tijd volledige rust 
in acht neemt. 
 
De bisschop zal de komende maanden op 
advies van zijn arts zijn werkzaamheden 
sterk beperken. Hij heeft daarom besloten 
om de uitoefening van het bestuur van het 
bisdom met alle daaraan noodzakelijk 
verbonden rechten en plichten gedurende 
drie maanden te laten waarnemen door 
vicaris-generaal Mgr. René Maessen.  
Deze waarnemingsperiode kan korter 
worden als het herstel dat toestaat of na 
drie maanden worden verlengd, indien de 
omstandigheden dit nodig maken. 
Gedurende de periode van herstel zal de 
bisschop zich terugtrekken in een 
kloostergemeenschap in Limburg.  
Ook zal de komende maanden nog nader 
onderzoek plaatsvinden. Mgr. Smeets 
dankt iedereen van harte die afgelopen 
weken voor hem gebeden heeft of op 
andere wijze een blijk van medeleven 
heeft gegeven. Ook spreekt de bisschop 
zijn dank uit voor het medisch en 
verzorgend personeel in het Roermondse 
ziekenhuis. Hij hoopt binnen enkele 
maanden zijn werkzaamheden weer te 
kunnen oppakken. 
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                           “Drive through” communicanten 
 
Zondag 23 en 30 mei zou het groot feest voor de communicanten zijn geweest: zij zouden dan hun 1e H. Communie 
doen. 
 
Omdat dit door alle maatregelen i.v.m. het Corona virus niet mogelijk was, wilden we hen juist deze zondag laten 
weten dat er speciaal aan hen gedacht werd. 
 
De communicanten van alle basisscholen in het Parochiecluster werden uitgenodigd voor een “drive through” door 
de St. Jozefkerk in Waubach:  
 
Eerst mochten zij samen met juf Marion een kaarsje aanmaken in hun eigen persoonlijke communieglaasje in de 
piramidezuil. Daarna werden zij door Pastoor gezegend, werd er samen gebeden en werd er nog extra aandacht 
besteed aan het maken van het kruisteken. Tot slot ontvingen zij een cadeautje in het thema van hun 1e H. 
Communie: “geluksvogels”. 
Bij het verlaten van de kerk werden er nog heel wat kaarsjes bij Maria aangemaakt. 
 
Een heel geslaagde middag met allemaal blije gezichtjes die uitkijken naar de dag van hun 1e H. Communie die nu 
op 18, 19 en 26 september gepland staan. 
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HHaarrtteelliijjkk  wweellkkoomm!!  

Dat zegt Jezus elke dag en elk uur tegen ons. 
Hij is de Zoon van God en God is puur Liefde. 
Het symbool van liefde is het hart, omdat op 
die plek in de borst een gevoel ontstaat als we 
ons verheugen of als we met iemand samen 
zijn die we liefhebben. Dan klopt ons hart 
sneller. En als we ons geborgen en geliefd 
voelen, klopt het rustig en gelijkmatig. Maar 
soms zijn er ook andere gevoelens: angst, 
boosheid, verdriet. En deze gevoelens 
kwetsen ons hart. We willen ze liever niet en 
daarom timmeren sommige mensen hun hart 
dicht. Het hart wordt dan niet meer gekwetst, 
maar er kan ook geen liefde meer in of uit, 
zoals bijvoorbeeld medelijden. Zo kan onze 
wereld verharden, als mensen geen warmte 
meer voor elkaar voelen.  

Jezus heeft een heel groot liefdevol hart. Hier 
op aarde had hij veel medelijden met arme of 
zieke mensen en hij heeft ze genezen. Maar 
Zijn barmhartig hart werd heel erg gekwetst, 
doordat Zijn vrienden Hem verraden hadden. 
Hem trof geen enkele schuld en toch werd hij 
door de mensen gekruisigd. Maar Jezus heeft 
Zijn hart nooit dicht getimmerd. Zelfs op het 
kruis vroeg Hij God om de mensen te 
vergeven. Na Zijn verrijzenis verscheen Hij aan 
Zijn leerlingen met de woorden: “Vrede zij 
met jullie.” Petrus maakte Hij tot de eerste 
Paus. Omdat wij blij zijn dat het hart van 
Jezus altijd voor ons open staat en wij er 
kunnen schuilen voor alles wat ons onrustig 
maakt, staan in veel kerken Heilig Hart 
beelden: Jezus met een hart op de borst. Het 
hart heeft een doornenkroon; dat zijn de 
pijnlijke kwetsingen. En er is een vlammetje 
als teken van de Heilige Geest, die het hart 
“warm” en “open” maakt. 

 

Wie weet hoeveel 
hartjes hier 
verzameld zijn? 

            Nr.15, juni 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oplossingen: de Heilige Geest verschijnt ook in de gestalte van een 
duif. Prüm is een stadje in de Eifel in Duitsland, ca. 110 km van hier. 

Drie Heilig Hart 
beelden. Welke is 
van Rimburg, 
Abdissenbosch en 
Waubach? 

A B C 



DEZE MAAND  
ORANJE TULBAND

TEL: 045-5118255

INFO@ROTHY.NL

WWW.ROTHY.NL
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             Liturgische diensten Parochiecluster Ubach over Worms 

Vrijdag 18 jun
Waubach 09.00 uur H. Mis waarna aanbidding van het H. Sacrament
Zaterdag 19 jun H. ROMUALDUS, ABT
Abdissenbosch 18.00 uur oud. Harrie en Annie Smeets-Velraeds;
Zondag 20 jun TWAALFDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Rimburg 10.00 uur Marietje Kallen-Roebroek; Frits Wassen; (Kinderwoorddienst)

Waubach 11.30 uur

oud. Wiel en Miny van de Wardt-Aust; oud. Iep en Els Janssen-Herberigs en 
dochter Netty (st); echtp. Jacques en Elisabeth Verstappen-Vreuls (st); Hans 
Weelen; oud Ger en Greetje Wijshijer-van Ommen en Maria Wauben-
Impelmans; oud. Speck-Herbergs en overl. familieleden; Cleo Wassen; 
Marianne Hahnraths;Jo Wilms; Patrick Wilms; oud. Wiel en Mia Smeets-
Toussaint; Loe van Duuren (vaderdag); (Kinderwoorddienst) 

Waubach H. Doopsel  Raaf Villain en Kyara van de Rieth
Maandag 21 jun H. ALOÏSIUS GONZAGA, KLOOSTERLING
Waubach 19.00 uur Sjef en Tinie Haan-Lutgens en wed. oud. (st);

Dinsdag 22 jun HH. JOHANNES FISHER, BISSCHOP, EN THOMAS MORE, Heereveld 
10.30 uur H. Mis

Woensdag 23 jun
Waubach 19.00 uur
Donderdag 24 jun GEBOORTE VAN DE H. JOHANNES DE DOPER, HOOGFEEST
Waubach 09.00 uur oud. Plum-Heinen en dochter Mia (st); 
Vrijdag 25 jun H. WILHELMUS
Waubach 09.00 uur Jozef Scholle; waarna aanbidding van het H. Sacrament
Zaterdag 26 jun
Abdissenbosch 18.00 uur
Zondag 27 jun DERTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Rimburg 10.00 uur overl. vrienden; 

Waubach 11.30 uur

1ste jrdst. Lieske Gerards-Dautzenberg; Jan Evertsen (st); jrdst. Bern Abel (st); 
overl. oud. Nico en Resi Aretz-Videc en zoon Jos; oud. Werner en Mia Abel-
Simons (st); jrdst.  Marianne Lutgens, oud. Lutgens-Pelzer (st); Hermie Bogman 
verj; uit dankbaarheid bgv een 90ste verjaardag;

Maandag 28 jun H. IRENEÜS, BISSCHOP EN MARTELAAR
Waubach 19.00 uur 1ste jrdst. René Plum; Ger Bouwman verj; 

Dinsdag 29 jun HH. PETRUS EN PAULUS, APOSTELEN, HOOGFEEST Heereveld 10.30 
uur H. Mis

Woensdag 30 jun HH. EERSTE MARTELAREN VAN DE KERK VAN ROME
Waubach 19.00 uur jrdst. Frans Hol (st); 
Donderdag 01 jul
Waubach 09.00 uur
Vrijdag 02 jul

Waubach 09.00 uur oud. Martin en Maria Dortants-Jungen, dochter Mia en schoonzoon Zef (st);
waarna aanbidding van het H. Sacrament

Zaterdag 03 jul H. TOMAS, APOSTEL
Abdissenbosch 18.00 uur Zef en Mia Vaessen-Kusters (st); Wiel Vaessen (st);
Zondag 04 jul VEERTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Rimburg 09.30 uur echtp. Wiel en Jet Kruyen-Hanssen (st); (Kinderwoorddienst)

Waubach 11.00 uur Sjef en Tinie Haan-Lutgens en wed. oud. (st); oud. Jo en Annie Franssen-
Janssen; (Kinderwoorddienst)

Maandag 05 jul H. ANTONIUS MARIA ZACCARIA, PRIESTER

Waubach 19.00 uur Sjaak Dejalle en dochter Ria Römkens-Dejalle;
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Het volgend Kirkebledje  verschijnt op 16 juli en wel voor de periode tot 20 aug. 
Misintenties s.v.p. inleveren tot uiterlijk woensdag 7 juli liefst middels een briefje  

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

Dinsdag 06 jul H. MARIA GORETTI, MAAGD EN MARTELARES Heereveld 10.30 uur H. 
Mis

Woensdag 07 jul
Waubach 19.00 uur
Donderdag 08 jul
Waubach 09.00 uur
Vrijdag 09 jul H. MARTELAREN VAN GORCUM
Waubach 09.00 uur waarna aanbidding van het H. Sacrament
Zaterdag 10 jul H. AUGUSTINUS ZHAO RONG, PRIESTER, EN GEZELLEN
Abdissenbosch 18.00 uur
Zondag 11 jul VIJFTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Rimburg 09.30 uur jrdst. oud. Paulssen-Meyers (st); 

Waubach 11.00 uur Sjaak Dejalle en dochter Ria Römkens-Dejalle; oud. Zef en Bertie Severens-van 
den Oever (st);

Maandag 12 jul
Waubach 19.00 uur jrdst. Ger Bouwman, tevens overl. families Bouwman en Gossen; 
Dinsdag 13 jul H. HENRICUS        Heereveld 10.30 uur H. Mis
Woensdag 14 jul H. CAMILLUS DE LELLIS, PRIESTER
Waubach 19.00 uur jrdst. oud. Johan en Trautje Franken-Vossen (st);
Donderdag 15 jul H. BONAVENTURA, BISSCHOP EN KERKLERAAR
Waubach 09.00 uur
Vrijdag 16 jul H. MAAGD MARIA VAN DE BERG KARMEL
Waubach 09.00 uur waarna aanbidding van het H. Sacrament
Zaterdag 17 jul
Abdissenbosch 18.00 uur
Zondag 18 jul ZESTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Rimburg 09.30 uur Pierre en Johanna Simons-Douven; (Kinderwoorddienst)

Waubach 11.00 uur
oud. Wiel en Miny van de Wardt-Aust; oud. Zef en Bertie Severens-van den 
Oever (st); oud. Sjir en Tonny Moonen-Lipperts en dochter Chantalle verj. (st); 
Mientje Adriolo-Dautzenberg verj; (Kinderwoorddienst) 

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.  
 
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. 

 Op onze site rk-ubachoverworms.nl  
of: 
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