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Secretariaat parochies:
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Aangenaam kennismaken
Vijay Nallipogu

Pastoor : H. Notermans
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Misintenties

Weekdag € 12,50 -Weekend € 27,50

Kosters via pastorie, of:
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Via pastorie
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H. Verhaeg & M. Dietzenbacher
Catecheet M. Kockelkoren
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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

H. Bernadette
Abdissenbosch
H. Joseph
Waubach-Groenstraat
H. Drievuldigheid
Rimburg
H. Theresia & Don Bosco
Laurador
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Begin juli startte seminarist Vijay Nallipogu zijn stage
in ons parochiecluster. Op veel momenten t/m voorjaar
2022 kunt u hem tegenkomen. Hij stelt zich hier aan u voor.
Ik ben Vijay Pratap
Nallipogu, en ik kom uit
Andhra Pradesh in India.
Ik studeer theologie in
Grootsemenarie Rolduc.
Ik ben al vijf jaar in
Nederland. Komend
studiejaar ga ik naar het
zesde jaar wat tevens het
laatste jaar is van mijn
priesteropleiding. Gods
roeping komt tot ons op
verschillende manieren.
Ik heb leren bidden door
mijn gelovige ouders en
mijn opa die catechist
was. Het verlangen om
priester te worden is
begonnen toen ik op het
internaat op school zat; ik
was toen tien jaar oud. Als tiener nam ik deel aan de roeping-kampen (vocation
camps) waardoor ik gemakkelijk gehoor kon geven aan Gods roeping.

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

In jaar zes van de priesteropleiding doet elke student stage in een parochie om
zoveel mogelijk vormen van liturgie en pastorale activiteiten in de parochie te leren
kennen en op hun waarde te leren schatten. De stage bestaat uit het assisteren in
de liturgie, het afleggen van huis of ziekenbezoeken en in andere activiteiten die de
stagepastoor best vindt. Vanaf nu zal ik een jaar lang mijn pastorale stage lopen in
deze parochie. Ik ben blij en dankbaar dat Pastoor Notermans heeft mij als stagiair
geaccepteerd en verwelkomd. Ik ben zeker dat in de komende dagen zijn er
mogelijkheden om elkaar te ontmoeten en beter te leren kennen.

www.rk-ubachoverworms.nl

Er bestaat geen scanner en ook geen sneltest waarmee je even zichtbaar kunt
maken wat een kerkganger aan lief en leed in het eigen hart meedraagt – en dat is
maar goed ook: er zijn van die dingen die je alleen aan Onze Lieve Heer wilt
toevertrouwen.
Toch zijn er ook momenten waarop je graag een luisterend oor wilt vinden.
In de maanden augustus en september komen we daarin tegemoet op een
bijzondere manier.
Vanuit ons parochiecluster zijn we graag dat luisterende oor voor u, tweemaal per
week in de St. Jozefkerk in Waubach.

Adverteren in dit blad?
Oplage: 6.000 huis aan huis

Een kerk die luistert

Elke zondag na de eucharistieviering, van 12.00 uur tot 13.00 uur, is Heidi
Konsten (vice-voorzitter van ons kerkbestuur) voor u aanwezig.
• Elke maandag van 16.00 uur tot 17.00 uur is pastoor Notermans voor u
aanwezig.De kerk van Abdissenbosch is reeds langer tweemaal per week
geopend: maandag en woensdag van 14.00 uur to 16.30 uur. Daar staat
parochieassistent Henk Verhaeg u graag te woord.
Loop gerust even binnen, u bent van harte welkom.
•

DE KRACHT

Havikweg 3 Landgraaf
VAN DE
GRAFISCHE
531.22.73
MIX

info@hamerslandgraaf.nl
Havikweg 3 | 6374 AZ Landgraaf
www.hamerslandgraaf.nl

045 531 22 73

|

www.hamerslandgraaf.nl
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Hovenstraat 137 - 6374 HC Landgraaf - Tel. 045-5311448
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Parochie - agenda

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 sinds 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 18 juli

Bisschop Smeets ernstig ziek

Helaas moeten wij u informeren dat het niet goed gaat met
de gezondheidssituatie van onze bisschop Mgr. Harrie
Smeets. De bisschop is onlangs weer opgenomen in het
Laurentiusziekenhuis in Roermond. Eind mei werd hij daar
voor de eerste keer naartoe gebracht met klachten die deden
denken aan een herseninfarct. Deze klachten gingen echter
ook gepaard met andere symptomen die nader onderzoek
nodig maakten, zoals reeds aangekondigd bij zijn ontslag uit
het ziekenhuis op vrijdag 11 juni.
Dit onderzoek heeft inmiddels plaatsgevonden in het
academische ziekenhuis Maastricht UMC+. Hieruit is gebleken
dat Mgr. Smeets een hersentumor heeft, die acuut met kuren
behandeld moet worden en waarbij niet op volledige genezing
gerekend moet worden. De bisschop zal de komende
maanden zijn intrek nemen in een logeerkamer in een
verpleeghuis in Roermond of omgeving om daar verder
behandeld te worden.
Op zijn eigen verzoek heeft Mgr. Smeets voorafgaand aan het
onderzoek in Maastricht het sacrament der zieken ontvangen.
Hier heeft hij veel kracht uit geput. De bisschop laat vanaf
zijn ziekbed weten zeer dankbaar te zijn voor de vele
beterschapswensen die hij heeft ontvangen. Ook is hij
buitengewoon dankbaar voor het gebed van velen en hij
vraagt dit voort te zetten. De bisschop vraagt ook begrip voor
het feit dat het voor hem maar in zeer beperkte mate
mogelijk is bezoek te ontvangen of zelf op berichten te
reageren. De bisschop spreekt zijn grote waardering uit voor
de artsen en verpleegkundigen die hem in de ziekenhuizen
van Roermond en Maastricht behandelen.
Zoals het er op dit moment naar uitziet, zal Mgr. Smeets
geruime tijd zijn bisschoppelijk taken niet kunnen uitoefenen.
Zoals op 11 juni al is aangekondigd, wordt het bestuur van
het bisdom tijdelijk waargenomen door vicaris-generaal Mgr.
René Maessen, die daarbij ondersteund wordt door de overige
leden van de bisdomstaf.
Wij vragen u allen te bidden voor een spoedig herstel van
onze bisschop.

H. Vormsel 2022

• za 26 maart 19.00 uur Bs. de Wegwijzer
• za 02 april 19.00 uur Bs. de Speurneus &
Bs. An d’r Put

Eerste H. Communie 2022

• zo 22 mei 09.30 uur Bs. de Speurneus
• do 26 mei 09.30 uur Bs. de Wegwijzer
• zo 05 juni 09.30 uur Bs. An d’r Put

Data en tijdstippen onder
voorbehoud.
In de eerste weken na de zomervakantie
wordt via de basisscholen een
uitnodiging verspreid voor de betreffende
info-avonden.

Noveengebed voor onze bisschop mgr. Harrie Smeets
Van harte sluiten we aan bij het initiatief tot een noveengebed voor de gezondheid van onze bisschop mgr. Harrie
Smeets. Dat hebben we ingezet op zaterdag 10 juli, en we sluiten het af a.s. zondag 18 juli.Uiteraard kunt u het
noveengebed ook thuis bidden; de tekst vindt u op www.bisdom-roermond.nl en ook op onze site.
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Is uw stoel of bank
doorgezakt, deze kunnen
Deze tekst en advertentie van Meubelpiet graag
1/4 passend maken.
wij opnieuw voor u opvullen.

Welkom in dit Godshuis

Vermoeide reiziger, welkom in dit huis.
Hier is een stoel voor wie moe is.
Hier is hoop voor wie verdwaald is.
Hier is liefde voor wie vol wrok is.
Hier is geloof voor wie twijfelt.
Hier ben je verwacht zoals je bent.
Want zo dikwijls heeft God naar jou gezocht.
Zo dikwijls heeft hij op jou gewacht.

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

Sta even stil.
Adem in het verleden van dit huis
je eigen nieuw begin.
Sluit je ogen, word even stil,
want in de stilte hoor je
de echo van Gods woord.

Het reinigen van uw stoffen
en leren meubels. Of alle
andere meubelwerkzaamheden.

Ga even zitten,
hol ook hier niet jezelf voorbij.
Vouw je handen, open je hart, bid.
En als je dat niet kunt,
als je niet geloven kunt,
omdat je pijn hebt,
ga dan naar huis
met de groet ‘Sjaloom’, vrede en alle goeds.

Tekst gevonden in een kapel

www.meubelpiet.nl
T 06 8294 4793

Voor iedereen een
passend afscheid.

Adverteren in
Ubach over Worms
bij 6.000 adressen tegen
aantrekkelijke tarieven?

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.
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Eerste 6 advertenties per uitgave
4 pagina
voor 1/8 pagina € 34,50, voor 1/4
€ 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.

Monuta Lindeman
Stationsplein 67
6372 GR Landgraaf
T 045 - 569 61 61
E landgraaf@monuta.nl
I monuta.nl/landgraaf

85x130 Adv Monuta Lindeman.indd 1

Dat kan ... in ‘t Kirkebledje

Voor meer informatie mail naar:
info@rk-ubachoverworms.nl

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:

Overleden

Gedoopt

24-06: Jos Samulski, 76 jaar
uitvaart 29-06

20 juni: Raaf Villain
20 juni: Kyara van de Rieth
04 juli: Levy Vinders

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!

Dat onze dopelingen opgroeien tot goede mensen en
gelovige christenen. Dat zij van God en hun
medemensen gaan houden, met heel hun hart.

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 2021

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.

Ontmoetingen ‘Nao de Mes’
Terug van (ruim een jaar) weggeweest: met regelmaat
treffen we u graag weer na de zondagsmis om bij te
praten bij een kopje koffie of thee.
U bent van harte welkom aansluitend aan de
zondagsmis in Waubach op: zondag 15 augustus,
zondag 26 september, zondag 17 oktober,
zondag 28 november en zondag 19 december

Kinderopvang tijdens
de 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.
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Je moet het maar weten…. wat is toch pesjonkele?

Parochianen van zekere leeftijd hebben het in hun jeugd
waarschijnlijk nog meegemaakt: pesjonkele. In-en uitbidden
werd het ook wel genoemd. Een bijzondere traditie in de Kerk,
die in onbruik is geraakt. De meeste mensen die het hebben
meegemaakt herinneren het zich als een traditie rond
Allerzielen, maar feitelijk hoort het thuis op 2 augustus.

‘Pesjonkele’ is een verbastering van het Latijnse woord
Portiuncula, dat een verkleinwoord is en in dit geval naar een
Mariakapelletje in Assisi verwijst. De kapel werd begin 13e eeuw
door de jonge Sint-Franciscus opgeknapt. Op 2 augustus 1208
werd de kapel opnieuw ingewijd. Franciscus zou bij die
gelegenheid van de paus een volle aflaat hebben verkregen voor
iedereen die het kapelletje bezocht. Deze Portiuncula-aflaat kon
bij ieder bezoek worden verdiend. Later ging die traditie over op
alle franciscaanse kerken en vanaf 1952 kon de aflaat ook op
andere dagen en in alle parochiekerken worden verdiend.
Zo ontstond het gebruik om met name op Allerzielen te
‘pesjonkele’, om zo aflaten voor overleden gelovigen te
verdienen. Het bijzondere van de aflaat was dat je die kon
verdienen telkens wanneer je de kerk bezocht en bepaalde
gebeden uitsprak. Zelfs meerdere keren op één dag. Zo is het
pesjonkele in de herinnering van velen verbonden met het
achter elkaar door de kerk in- en uitgaan.
Bij de hervorming van de liturgie in 1966 heef paus Paulus VI
hier een einde aan gemaakt. De Portiuncula-aflaat kan nog
steeds worden verdiend, maar slechts één keer, alleen in kerken
van de franciscanen en alleen op 2 augustus.
De Portiunculakapel in Assisi staat er overigens nog steeds, al is
er in de 16e eeuw een grote basiliek omheen gebouwd.
Daar kun je op 2 augustus nog ouderwets pesjonkele.

Sint-Rosa 350 jaar heilig

Dit jaar is het precies 350 jaar geleden dat Sint-Rosa –
de stadspatrones van Sittard – heilig werd verklaard.
Dat gebeurde in 1671 door paus Clemens X. Zij was de
eerste Latijns-Amerikaanse vrouw die tot de eer der
altaren werd verheven. Opmerkelijk is dat ze twee jaar
daarvoor in Sittard al tot patrones werd uitgeroepen.
Dat was dus vóór haar officiële heiligverklaring.

Dat heeft alles te maken met de rol die Rosa speelde bij
het beëindigen van – toen ook – een epidemie. Rosa van
Lima (1586-1617) was een jonge vrouw uit Peru die
haar hele leven aan God wijdde. Ze werd lid van de
derde orde van de dominicanessen en leidde een leven
als kluizenaar. Ze had veel aandacht voor zieken,
ouderen en zwakken.
Via de paters dominicanen was haar verering ook in Sittard terechtgekomen. In 1668 werd Rosa met succes
aangeroepen om de stad te beschermen tegen dysenterie. In datzelfde jaar werd ze zalig verklaard en drie jaar
later volgde al haar heiligverklaring. Elk jaar op de laatste zondag van augustus trekt de Rosaprocessie door Sittard.
Overigens is ook de parochie van Sibbe aan Sint-Rosa gewijd.

Lees De Sleutel, Clavis of de wekelijkse nieuwsbrief

Een overplaatsing van een pastoor, een bezoek van de bisschop, nieuwe pastorale projecten: in de Limburgse kerk
is elke week wel wat nieuws te melden. Wilt u op de hoogte blijven? Het bisdom Roermond biedt verschillende
mogelijkheden om het kerkelijke nieuws te volgen:
Wekelijkse nieuwsbrief: Elke vrijdag gratis het laatste kerkelijke nieuws van het bisdom in uw mailbox.
Clavis: Maandelijks gratis online magazine met nieuws en achtergronden over ontwikkelingen in het bisdom.
De Sleutel: Kleurrijk kwartaalblad over geloof en leven in Limburg
Bezinning op het Woord: Geen gewoon nieuws maar het Goede Nieuws: inleidingen op de liturgie van elke dag
(abonnement € 25 per jaar) Aanmelden kan via www.bisdom-roermond.nl of mail naar info@bisdomroermond.nl
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Koorconcert Vrouwenensemble ‘Embrace’ o.l.v. André van Vliet

Al vele jaren komt de bevlogen musicus André van Vliet met een van
zijn koren naar Klooster Wittem. Dit jaar komt hij twee keer; in
augustus met het Vrouwenkoor Embrace.
André van Vliet studeerde in 1991 af aan het conservatorium in
Utrecht. Hij reist wekelijks het land door als begeleider en solist en
leidt zelf ook enkele koren. Hij geeft regelmatig concerten in binnenen buitenland, ook voor radio en televisie.
‘Embrace’ is een klein koor van 6 enthousiaste en ervaren
zangeressen. Het zal een gevarieerd programma aanbieden van
voornamelijk religieuze koorwerken, die worden afgewisseld met
orgelstukken door de dirigent. Muziek en zang zijn voor André van
Vliet en zijn koor een uitdrukking van hun dankbaarheid voor het
leven en hun eerbied voor God.
Datum en tijd: donderdag 12 augustus 2021, 20:00 – 21.30 uur
Entree: vrije gave; opgave vooraf is niet nodig (tenzij de
coronaregels weer verscherpt worden)

Kroedwusj-wandeling

Op zaterdag 14 en zondag 15 augustus kunt u
vanuit Klooster Wittem meedoen aan een
kroedwusj-wandeling.
Een kroedwusj is een boeketje van bepaalde
veldbloemen en granen, die bescherming zouden
bieden tegen ziekte en onheil. Traditioneel
werden (en worden) deze verzameld en
gezegend op Maria Hemelvaart, 15 augustus.
In Wittem is er in het Maria-Hemelvaartweekend
twee maal een wandeling om kroedwusjen te
maken: na uitleg bij de start gaat u in de velden
rond het klooster op zoek naar de benodigde
bloemen. Na ca. 1,5 uur is er gelegenheid om
kroedwusj-boeketjes samen te stellen en ten
slotte is er een korte viering met zegening van
de kroedwusjen.
De wandeling is dit jaar in verband met corona
op twee dagen, zodat de groepen wat kleiner
gehouden kunnen worden.
Tijd: 13.30 tot ca. 16.00 uur

Deelname kost € 2,50; aanmelden vooraf via de receptie van het klooster, tel. 043 450 1741 of via de website:
www.kloosterwittem.nl Op zondag 15 augustus speelt in de Kloosterkerk Ben Dassen op dwarsfluit Marialiederen,
van 14.00 tot 16.00 uur. Hierbij kunt u vrij in en uit lopen. Rond ca. 15.45 uur kunt u eventueel aansluiten bij de
viering met kroedwusj-zegening.

Bruidsparen 2021
Zaterdag 28 augustus
Saskia Groothedde en Paul Vaessen

Zaterdag 2 oktober:

Jennifer Paulus en Richard Oerlemans

We wensen alle bruidsparen een goede voorbereiding, een stralende trouwdag en een heel gezegende toekomst toe!
Vrijdag 10 september:
Shirly Pieters en Josh Hermans

. J.H.J. van Rotter
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Diakenwijding Siju Vincent
Op vrijdag 9 juli jl. ontving onze
stagiair Siju Vincent de
diakenwijding in Tamilnadu
(India). Samen met twee andere
kandidaten werd hij gewijd door
zijn eigen bisschop in de kapel
van het bisschopshuis.
Siju, die net als de andere
seminaristen, vorige zomer
vanwege de beperkingen niet
naar huis kon, blijft deze zomer
bij zijn familie.
In het najaar begint hij als
kapelaan in een aantal parochies
in het dekenaat Gulpen.
We wensen hem van harte
proficiat en blijven hem graag
volgen op weg naar zijn
priesterwijding.

Zomervakantie: geen kinderwoorddienst

Op zondag 18 juli vindt voorlopig de laatste kinderwoorddienst plaats (in Rimburg en Waubach). Ons team geniet
daarna van een welverdiende zomervakantie. Bij het begin van het nieuwe schooljaar pakken we de draad weer op,
telkens op de eerste en derde zondag van de maand

Bezoek de Passiespelen in Tegelen

Negentig jaar na de eerste editie in Openluchttheater de Doolhof in Tegelen vinden daar deze zomer opnieuw de
Passiespelen plaats. Een voorproefje zag u al in het geloofsgeprek en de eucharistieviering bij de KRO op zondag 4
juli jl. De voorstelling vindt geheel corona-proof plaats, elke zaterdag en zondag t/m 5 september a.s. (m.u.v. 31
juli en 1 augustus) met telkens twee voorstellingen per dag.
De locatie is op loopafstand van station Tegelen.
Boek eenvoudig uw ticket op www.passiespelen.nl , waar u ook informatie vindt over arrangementen, groepsreizen
en de geschiedenis van de Passiespelen. Aanbevolen!

Maria Tenhemelopneming 15 augustus
Zondag 15 augustus 11 uur H. Mis Warderkapel

H. Mis Waubach vervalt

'Met ziel en lichaam ten hemel opgenomen´. Dat klinkt droog en ingewikkeld. Nochtans wil het alleen maar zeggen
wat mensen eeuwenlang hebben aangevoeld: dat Maria met haar ziel, maar ook met het lichaam waarmee ze onze
Heiland heeft gedragen, heerlijk dicht bij God is ingeslapen. In de oosterse Kerk is deze dormitio, het inslapen van
Maria, een heel groot feest, feest van Gods genade en van zijn belofte. We
vieren haar, maar uiteindelijk vieren we de kracht van God in haar: het is
deze kracht, en ook zijn barmhartigheid die heerlijk zijn en iemand heerlijk
kunnen maken. Iemand zoals Maria die zich helemaal overgaf aan Hem…
Wat met haar gebeurde op de dag van haar tenhemelopneming is niet iets dat
zij in de hand had, of waartoe ze eigen kracht kon aanwenden. Het is ook niet
een eenmalig iets, voorbehouden aan deze uitzonderlijke vrouw die de
Moeder Gods werd. Wat met Maria gebeurde, vertelt wat ooit ons allen te
wachten staat, wat beloofd werd bij ons doopsel: dat we ooit voor altijd zullen
thuiskomen bij onze eigenlijke Vader, daar waar wij horen en eindelijk zullen
zien wat het geheel is. Maar dat lichaam dan? Bij ons sterven overschrijden
we tijd en ruimte en stoffelijkheid. Ons lichaam vergaat. We weten niet hoe
Maria's - en hoe ons - verheerlijkt lichaam 'vorm' krijgt bij God. Maar we zijn één en als mens, in ziel en lichaam,
onscheidbaar. Het is toch ons bezield lichaam waarmee we instrument van God waren, waarmee we mensen hebben
gestreeld, aangeraakt, omarmd? Niets van dat alles zal God verloren laten gaan. Als wij sterven, zijn we als een
bloembol die in de aarde wordt geplant. Als het lente wordt, de échte lente van ons leven, dan zullen we bloeien als
een unieke bloem in Gods tuin. Maria Tenhemelopneming: haar feest, Gods feest, ons feest! ´Rosa mystica´ wordt
Maria in een oud lied genoemd, mystieke roos: zij is écht de mooiste bloem uit Gods tuin!
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Nr.16, juli 2021

M ui s i s t hu i s !

Wat staat er
in het hart
geschreven?
Zie je de
letters?

Nog even en jullie kunnen voor een paar weken de school de rug toekeren. Even geen rooster en
tafeltjes meer; genieten van vrijheid. We mogen nu ook weer ergens vertoeven waar we niet thuis
zijn en velen gaan op reis. Onze kerkmuis heeft de laatste weken heel wat kilometers gelopen: eerst
naar Galilea, van daar naar Jericho, vervolgens naar Jeruzalem en als laatste Prüm in de Eifel. De
wandelschoenen zijn stuk, de wandelstok is kwijt, maar hoofd en hart zijn verrijkt met kostbare
herinneringen. En dan is thuiskomen ook weer fijn: rust, vrienden ontmoeten en vertellen,
nagenieten, chillen, blaren verzorgen en .... stoffen in huis ;)
Nergens was het kerkmuisje echter alleen. Met Jezus in je hart mag je je overal veilig èn thuis voelen.
Fijne vakantie allemaal!

Oplossingen Hangplekje Nr.15: Heilig Hart beelden: AAbdissenbosch, B-Rimburg, C-Waubach. / Er waren in totaal 19
harten.

Welke zin staat hier geschreven?
9

DEZE MAAND
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Liturgische diensten Parochiecluster Ubach over Worms
Vrijdag
Waubach
Zaterdag
Zondag
Rimburg

16 jul
09.00 uur
17 jul
18 jul
09.30 uur

Waubach

11.00 uur

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

19 jul
19.00 uur
20 jul
21 jul
19.00 uur
22 jul
09.00 uur
23 jul
09.00 uur
24 jul
18.00 uur
25 jul
09.30 uur

Waubach

11.00 uur

Maandag
Waubach

26 jul
19.00 uur

Dinsdag

27 jul

Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Waubach
Zaterdag
Abdissenbosch
Zondag
Rimburg

28 jul
29 jul
30 jul
09.00 uur
31 jul
18.00 uur
01 aug
09.30 uur

Waubach

11.00 uur

Maandag

02 aug

Waubach
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Waubach
Vrijdag

19.00 uur
03 aug
04 aug
05 aug
09.00 uur
06 aug

Waubach

09.00 uur

Zaterdag
07 aug
Abdissenbosch 18.00 uur

H. MAAGD MARIA VAN DE BERG KARMEL
H. Mis waarna aanbidding van het H. Sacrament
18.00 uur Abdissenbosch
ZESTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Pierre en Johanna Simons-Douven; (Kinderwoorddienst)
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; jrdst. Jo Quaedvlieg; (Kinderwoorddienst)
Sjef en Tinie Haan-Lutgens en wed. oud. (st); Jos Schormans;
H. APOLLINARIS, BISSCHOP EN MARTELAAR Heereveld 10.30 uur H. Mis
H. LAURENTIUS VAN BRINDISI, PRIESTER EN KERKLERAAR
jrdst. Leo Spiertz, tevens zoon Jo;
H. MARIA MAGDALENA
H. BIRGITTA, KLOOSTERLINGE, PATRONES VAN EUROPA
H. Mis waarna aanbidding van het H. Sacrament
H. CHARBEL MAKHLÜF, PRIESTER
H. Mis vervalt !!
ZEVENTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
oud. Zitzen-Heynen;
zeswekendienst Fien Senden-Reinartz; Jan Evertsen (st); echtp. Jacques en Elisabeth
Verstappen-Vreuls (st); Jacob en Anna Heinen-Hanssen (naamfeest) (st); oud. Ger en
Greetje Wijshijer-van Ommen en Maria Wauben-Impelmans; jrdst. Jo de Lang en
overledenen van fam. de Lang en fam. Kölgen;
HH. JOACHIM EN ANNA, OUDERS VAN DE HEILIGE MAAGD MARIA
jrdst. oud. Plum-Heinen en dochter Mia (st);
Z. TITUS BRANDSMA, PRIESTER EN MARTELAAR Heereveld 10.30 uur H.
Mis
19.00 uur Waubach
09.00 uur Waubach: H. MARTHA
H. PETRUS CHRYSOLOGUS, BISSCHOP EN KERKLERAAR
Jozef Scholle; waarna aanbidding van het H. Sacrament
H. IGNATIUS VAN LOYOLA, PRIESTER
oud. Sjaak en Minie Duba-Hoeppener (st);
ACHTTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
zeswekendienst Margriet Hanssen-Latour;
Sjef en Tinie Haan-Lutgens en wed. oud. (st); Jo Meessen verj. (st); overledenen van
fam. Kempen;
H. EUSEBIUS VAN VERCELLI, BISSCHOP--H. PETRUS JULIANUS EYMARD,
PRIESTER
Sjaak Dejalle en dochter Ria Römkens-Dejalle;
Heereveld 10.30 uur H. Mis
19.00 u. H. JOHANNES MARIA VIANNEY (PASTOOR VAN ARS), PRIESTER
KERKWIJDING VAN DE BASILIEK VAN MARIA DE MEERDERE
GEDAANTEVERANDERING VAN DE HEER
oud. Martin en Maria Dortants-Jungen, dochter Mia en schoonzoon Zef (st); waarna
aanbidding van het H. Sacrament
HH. SIXTUS II, PAUS, EN GEZELLEN, MARTELAREN
Zef en Mia Vaessen-Kusters (st); Wiel Vaessen (st);
11
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Zondag

08 aug

Waubach

10.00 uur

Maandag

09 aug

Waubach

19.00 uur

Dinsdag
Woensdag
Waubach
Donderdag
Waubach
Vrijdag

10 aug
11 aug
19.00 uur
12 aug
09.00 uur
13 aug

Waubach

09.00 uur

Zaterdag
Abdissenbosch
Zondag
Rimburg

14 aug
18.00 uur
15 aug
09.30 uur

Waerderkapel 11.00 uur

Maandag

16 aug

Waubach

19.00 uur

Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Waubach
Vrijdag
Waubach
Zaterdag
Zondag
Rimburg

17 aug
18 aug
19 aug
09.00 uur
20 aug
09.00 uur
21 aug
22 aug
09.30 uur

Waubach

11.00 uur

Waubach

NEGENTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
T.V. Mis 1ste jrdst Jan Snijkers; Sjaak Dejalle en dochter Ria Römkens-Dejalle; Frans
Dancsecs en Jo Gillissen; jrdst. Chris en Marga Kölgens-Quaedvlieg en overl. oud.
(st); Dieter Bloi; Bert Loo;
H. TERESIA BENEDICTA VAN HET KRUIS (EDITH STEIN), MAAGD EN
MARTELARES, PATRONES VAN EUROPA
oud. Bernhard en Fina Goebert-Scholle (st) ;oud. Logister-Windmuller en dochter
Mia (st)
H. LAURENTIUS, DIAKEN EN MARTELAAR Heereveld 10.30 uur H. Mis
H. CLARA, MAAGD
oud. Plum-Heinen en dochter Mia (st);
H. JOHANNA FRANCISCA DE CHANTAL, KLOOSTERLINGE
Anna Maria Schmitz-Smeets verj.;
HH. PONTIANUS, PAUS, EN HIPPOLYTUS, PRIESTER, MARTELAREN
Jozef Scholle verj.; Mien en Fien Goossens-Putmans, tevens uit dankbaarheid en een
spoedige genezing; waarna aanbidding van het H. Sacrament
H. MAXIMILIAAN MARIA KOLBE, PRIESTER EN MARTELAAR
oud. Wiel en Fieny Rutten-Drossaert en dochter Meggy (st);
HOOGFEEST VAN MARIA TENHEMELOPNEMING
zeswekendienst Jos Samulski; Marietje Kallen-Roebroek; jrdst. Jan VanderBroeck;
Mia Michorius-Plum; Muisje Michorius-Mous,moeder Stephanie; jrdst. Nöl Lutgens,
tevens Troutje Lutgens-Boymans (st); fam. Loo-Schnackers en fam. NotermansHeinen en alle overl. familieleden; Mathieu Nievelstein en Lucia Peters, tevens
dochter Maria (st); oud. Wiel en Miny van de Wardt-Aust; jrdst. oud. Jongen-Steens
(st); oud. Sjef en Bertha Gerards-Goffin, dochter Jenny en schoondochter Christie
(st); overl. fam. Ringens-Peters; jrdst. oud. Jo en Thea Plum-Erkens; jrdst. oud. Sjef
en Jeannie Triebels-Houben; Gerda Rademacher-Stevens vw. oud-leden Parochieel
Dameskoor; leden en overl. leden van de Zangvereniging Vriendenkring St. Rochus
(st);
H. STEFANUS VAN HONGARIJE
Sjef en Tinie Haan-Lutgens, wed. oud. (st); oud. Adams-Schuncken (st); Jos
Schormans;
Heereveld 10.30 uur H. Mis
19.00 uur Waubach
H. JOHANNES EUDES, PRIESTER
H. BERNARDUS, ABT EN KERKLERAAR
H. Mis waarna aanbidding van het H. Sacrament
18.00 uur: Abdissenbosch
overl. ouders Gärtener-Wolters (st);
EEN-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
Margriet Hanssen-Latour (vw. de buurt);
1ste jrdst. Wiel Smeets; Mia Smeets-Toussaint; Jan Evertsen (st); Mariet VerboeketCrombach en dochter Chantal (trouwdag);
H. Doopsel Nowi Spadlo
Op onze site rk-ubachoverworms.nl
of:

Het volgend

Kirkebledje

verschijnt op 20 aug. en wel voor de periode tot 17 sept.

Misintenties s.v.p. inleveren tot uiterlijk woensdag 11 aug. liefst middels een briefje
in de brievenbus van de pastorie (Kerkberg 7) of achter in de kerk van Rimburg.
12

12

