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:
531.04.49
J. Post
Abdissenbosch:
Via pastorie
Rimburg:
532.39.96
F. Weijers

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

’t Kirkebledje
Sterkte gewenst

H. Bernadette
Abdissenbosch
H. Joseph
Waubach-Groenstraat
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‘Waar de brede stroom der Maas statig zeewaarts
20 aug. t/m 17 sept.
vloeit…’ In de tijd dat we nog onbezorgd grote feesten
konden vieren, hebben veel Limburgers die woorden
uit het Limburgs volkslied met grote trots gezongen. Maar diezelfde woorden
klinken wrang, nu zoveel mensen in Limburg moesten vechten tegen het snel
opkomende water van de Geul, de Gulp, de Worm, de Roer, de Maas.
Het is nog steeds zwaar voor alle mensen die met uiterste moeite het water buiten
de deur probeerden te houden, of moesten toezien hoe hun prachtige en veilige
huis in enkele uren een grote puinhoop is geworden. Maar het is ook nog steeds
indrukwekkend, hoe er van overal mensen kwamen om te helpen uit de nood.
In de Bijbel wordt de woeste waterstroom van de zondvloed of de Exodus steeds
gevolgd door de reddende hand van God. Op zo’n wonderlijke wijze zal Hij ons nu
niet van het water bevrijden. Maar alle getroffenen wens ik toe, dat ze in hun
vertrouwen op Hem kracht en moed vinden, en dat ze in de steun van hun naasten
iets van Gods hand mogen ervaren.
Pastoor Harry Notermans

Vredesweek: 18 – 26 sept. “Wat doe jij in vredesnaam?”

Tijdens de nationale Vredesweek, dé actieweek voor vrede van PAX, laten we al
meer dan 50 jaar samen met duizenden mensen zien dat het ook anders kan.
Grote veranderingen beginnen vaak klein. In onze eigen straat en buurt.
Samen met scholen en studieverenigingen, kerken en moskeeën, boekhandels,
bibliotheken en gemeenten zetten we vrede op de kaart. In het hele land worden er
honderden activiteiten georganiseerd: van filmavonden tot festivals, van maaltijden
tot masterclasses, van vieringen tot debatten. Honderden verschillende lokale
activiteiten komen samen in één nationale Vredesweek. Samen maken we een
krachtig geluid.
Natuurlijk doet Ubach over
Worms ook mee.
Op maandag 20 en
woensdag 22 september
volgt na de avondmis in
Waubach een kort
vredesgebed. Zo ook in
Abdissenbosch na de
avondmis van zaterdag 25
september.
We besluiten de Vredesweek met een korte wake in de kerk van Rimburg,
zondagavond 26 september van 19.30 tot 20.00 uur. Overal van harte welkom!

Een kerk die luistert

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

|

Soms hebben mensen behoefte aan een luisterend oor. Nog tot eind september
komen we daarin tegemoet op een bijzondere manier.
• Elke zondag na de eucharistieviering, van 12.00 uur tot 13.00 uur, is Heidi
Konsten (vice-voorzitter van ons kerkbestuur) voor u aanwezig. (Waubach)
• Elke maandag van 16.00 uur tot 17.00 uur is pastoor Notermans voor u
aanwezig. (Waubach)
• 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

www.hamerslandgraaf.nl

1

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 5 december 10.00 uur
De TV-Mis van zondag 3 oktober komt te
vervallen!

Overzicht Kinderwoorddienst

• Vanaf het nieuwe schooljaar iedere 1e
3e (en 5e) zondag van de maand in Waubach.

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.

TV-Mis vanuit Lourdes
vanwege 100 jaar bedevaarten

De KRO-televisie zendt op zondag 12 september de
wekelijkse televisiemis uit vanuit de Grot in Lourdes.
Aanleiding voor deze bijzondere viering is het 100-jarig
bestaan van de bedevaarten vanuit Limburg naar Lourdes.

Vanwege de coronapandemie was het dit jaar nog niet
mogelijk om grote groepsreizen te organiseren. Via de tvuitzending kan iedereen die dat wil toch even op bedevaart
naar Lourdes.
In 1921 werd in Maastricht een nieuwe organisatie voor
bedevaarten naar Lourdes opgericht. Jarenlang werden deze
reizen gemaakt onder de naam ‘Limburgse Bedevaarten’. De
organisatie is inmiddels opgegaan in het Huis voor de Pelgrim,
dat ook bedevaarten naar tal van andere pelgrimsoorden
organiseert. De tv-mis op zondag 12 september is een van de
eerste jubileumactiviteiten. Later dit najaar en volgend jaar
wordt ook op andere manieren bij het jubileum stilgestaan.
De viering vanuit de Grot in Lourdes is op zondag 12
september te zien vanaf 10.00 uur op NPO2. Voorafgaand
daaraan is vanaf 9.45 uur het Geloofsgesprek te zien, dat
deze keer ook aan de bedevaarten naar Lourdes is gewijd.
Meer informatie over de bedevaarten
op www.huisvoordepelgrim.nl

Kerk zijn in verbondenheid

De kerk dat zijn we samen. In verbondenheid met God én
met elkaar. In coronatijd is juist dat samen kerk-zijn onder
druk komen te staan. Gelukkig zijn we op talloze manieren
creatief blijven omzien naar elkaar. Toch blijft het soms
moeilijk je in een tijd van deels dichte kerkdeuren echt met
elkaar verbonden te weten.
Inmiddels zijn de coronamaatregelen versoepeld. Dat geeft
hoop: we mogen weer! Wat verlangen veel mensen ernaar
elkaar op zondag weer te ontmoeten en sámen te zingen, te
luisteren naar Gods Woord, de sacramenten te vieren.
Tegelijk hebben we in de afgelopen tijd ontdekt dat er meer
manieren zijn om kerk-zijn samen te beleven. Dat houden we
vast.
De komende tijd wordt een tijd van weer opbouwen. Laten we
hierin vooral elkaar vasthouden! Daar heeft de kerk uw hulp
bij nodig. De coronacrisis vraagt veel van kerken, ook
financieel. Inkomsten nemen af en tegelijk zorgen creatieve
vormen van kerk-zijn juist voor extra kosten die parochies
zonder aarzelen voor hun rekening nemen.

We hopen van harte dat u wilt geven voor uw parochie. Want elkaar vasthouden, kan alleen samen. Helpt u mee?
U kunt uw bijdrage bij voorkeur per bank overmaken. U vindt de gegevens in de colofon. Alvast veel
dank! Geef voor verbondenheid met elkaar, steun uw kerk! Samen houden we elkaar vast in én na coronatijd.
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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 nieuwe normaal….
De lockdown is voorbij, zeggen ze.
We kunnen langzaam terug naar het oude normaal,
zeggen ze.
Maar vragen ‘ze’ zich ook af of we dat wel willen?
Zo ideaal was dat oude ook niet. Wat als we nu eens
allemaal zouden veranderen?

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

Als we nu eens tegen iedereen zouden zeggen
dat we ruime afstand houden van negatieve zaken?
Dat we onze monden niet achter maskers verbergen,
maar ze gebruiken om positieve dingen te zeggen?
Dat we onze handen niet alleen desinfecteren,
maar ze ook uit mouwen steken om anderen te helpen?
Dat we vaker quarantainemomentjes in ons leven inbouwen
om in stilte te bidden?
Wat als we nu eens met z’n allen het positiviteitsvirus
zouden verspreiden? Zouden ‘ze’ daar dan wat van zeggen?
Of kunnen we dan eindelijk met z’n allen bouwen
aan een nieuw normaal…?

www.meubelpiet.nl
T 06 8294 4793

Deze tekst en advertentie Meubelpiet graag op 1/4 passend maken

Voor iedereen een
passend afscheid.

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

4
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.

4

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.

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

Sinds de vorige verschijningsdatum van het
parochieblad, hebben binnen ons cluster geen
kerkelijke uitvaarten plaatsgevonden.
Laten wij bidden voor alle dierbaren die reeds sinds
langere tijd aan de zorg van de Heer zijn
toevertrouwd.
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…

Gedoopt

18 juli: Stijn Pagen
15 aug: Lien de Wijs
15 aug: Lieke Linssen

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 22 augustus zondag 12 september & 19
sept. zondag 14 november, zondag 28 november,
zondag 12 december.

H. Doopsel in onze kerken

Voorbereidingsavonden 2021:

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.

maandag 6 september, woensdag 27 oktober en
maandag 6 december.
Telkens van 20.15 tot 21.30 uur (Kerkberg7)

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 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. Vanaf het
nieuwe schooljaar pakken we de draad weer op!
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Bisschop Smeets leeft mee met getroffenen watersnood

Limburg is afgelopen periode getroffen door enorme
overstromingen. Duizenden mensen hebben hun huis
moeten verlaten. De schade is enorm. Bisschop Harrie
Smeets van Roermond laat vanaf zijn ziekbed weten dat
hij zeer meeleeft met iedereen die getroffen is door deze
watersnood.

Hij betreurt het zeer dat hij niet in de gelegenheid is om
persoonlijk de getroffen regio’s te bezoeken om de
mensen een hart onder de riem te steken. Zijn eigen
persoonlijke omstandigheden maken dat op dit moment
onmogelijk. Maar de bisschop is in gebed verbonden met
iedereen die door het hoge water getroffen is.
Heel speciaal denkt hij daarbij aan de ouderen, de zieken
en iedereen die noodgedwongen zijn huis heeft moeten
verlaten. Ook gaat zijn aandacht uit naar de parochianen
van Valkenburg, die hun parochiekerk onder water zagen lopen.
Mgr. Smeets nodigt iedereen uit om te helpen waar dat nodig is en te bidden voor de slachtoffers.
De bisschop spreekt verder zijn dank uit voor iedereen die hem de afgelopen weken een blijk van medeleven heeft
gegeven en voor hem gebeden heeft in verband met zijn ziekte. Mgr. Smeets verblijft momenteel in een
verpleeghuis in Roermond, waar hij behandeld wordt voor een hersentumor. De bisschop vraagt iedereen om in het
gebed ook alle andere ernstig zieken mee te nemen en in deze dagen heel concreet te denken aan de mensen die
getroffen zijn door het hoge water.

Dinsdag 14 september: Feest van Kruisverheffing
Op dinsdag 14 september vieren we het feest van

Kruisverheffing. Zeker in Ubach over Worms, waar we een

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

Zomervakantie: geen kinderwoorddienst

Op zondag 18 juli vond voorlopig de laatste kinderwoorddienst plaats (in Rimburg en Waubach). Ons team geniet
sindsdien 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.

Bruidsparen 2021
Zaterdag 2 oktober:

Jennifer Paulus en Richard Oerlemans

Trouw is een soort verbond. Iets dat je afspreekt
met jezelf of met een ander. Een afspraak voor het
leven. Niet voor een week of een maand, zelfs niet voor
één of twee jaar. Nee, voor altijd!
En dat is heel wat, want niemand weet, hoe zijn leven
zal verlopen. Wat er zal gebeuren, wie hij nog zal
ontmoeten. Dat risico moet je nemen, als je belooft
trouw te zullen zijn.

Vrijdag 10 september:
Shirly Pieters en Josh Hermans

Trouw zijn aan jezelf houdt in: jezelf accepteren zoals je
bent. Dat vereist wel enige zelfkennis.
Trouw zijn aan de ander wil zeggen: op elkaar rekenen,
vertrouwen hebben, klaar staan, open staan voor de
ander.

We wensen alle bruidsparen een goede voorbereiding,
een stralende trouwdag en een heel gezegende toekomst toe!

Trouw ontstaat niet opeens. Het moet zich langzaam
ontwikkelen. Als je zover bent, dat je elkaar vertrouwen
kunt, krijg je er iets moois en waardevols voor terug!
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. J.H.J. van Rotter

Expositie over 200 jaar zusters Goddelijke Voorzienigheid

Cultuurcentrum De Domijnen in
Sittard wijdt dit najaar een
expositie aan het 200-jarig
bestaan van de congregatie van
de zusters van de Goddelijke
Voorzienigheid. De congregatie
werd in 1822 in Créhen in
Frankrijk opgericht. De ‘Franse
zusters’ vestigden zich in 1903
in Limburg. Sindsdien zijn ze
actief in het onderwijs,
ouderenzorg en ziekenzorg en
in de wijkverpleging.

Op zondag 26 september is er
een eucharistieviering in de
Petruskerk in Sittard, waarin de
zusters het jubileum vieren. ’s
Middags wordt het boek
‘Geroepen en gezonden.
Geschiedenis van de Dochters
van de Goddelijke
Voorzienigheid van Créhen in
Nederland (1903-heden)’ gepresenteerd.
Tegelijkertijd wordt dan in De Domijnen de tentoonstelling ‘Een leven voor de zorg’ geopend, die gewijd is aan
leven en werk van de zusters. Met objecten, foto’s, beeld- en geluidsfragmenten wordt ingegaan op de komst van
de zusters naar Nederland, de stichting van de diverse kloosters en het werk van de zusters. De tentoonstelling is
te zien tot en met begin januari 2022.

Nieuw seizoen lezingen Academie Rolduc van start

Met een inleiding over de pastorale regel van Gregorius de Grote gaat op vrijdag 1 oktober het nieuwe seizoen van
Academie Rolduc van start. Dr. Bernhard Hegge en Dr. Lambert Hendriks houden dan een gecombineerde lezing
over het boek ‘Regula Pastoralis’ dat ze samen vertaalden. Het 1600 jaar boek verscheen begin dit jaar voor het
eerst in het Nederlands. Paus Gregorius de Grote schreef het in de zesde eeuw, maar het is nog steeds waardevol
voor christenen van de 21e eeuw.
Academie Rolduc is een lezingenreeks over onderwerpen op het snijvlak van religie en maatschappij. De lezingen
worden gehouden op vier locaties in Limburg: Kerkrade, Maastricht, Sevenum en Venray. In totaal staan er voor
komend seizoen twaalf lezingen gepland. Thema’s die aan de orde komen, zijn onder andere: Oosterse kerken,
mensenrechten, ‘de wereld na corona’, ‘wonderen’ en bijzondere Bijbelverhalen. Naast de maandelijkse lezingen is
er onder de vlag van Academie Rolduc een aparte cursus liturgische vorming, die zowel in Gulpen als in Venray
wordt aangeboden. Deze reeks begint half september en bestaat op beide plekken uit zes middagen van 13.00 uur
tot 15.30 uur.
Alle bijeenkomsten van Academie Rolduc zijn afzonderlijk te bezoeken. Deelnemen aan de hele reeks mag natuurlijk
ook. Deelname kost vijf euro per avond, ter plekke te voldoen. De reguliere lezingen van Academie Rolduc beginnen
steeds om 19.00 uur en zijn voor iedereen toegankelijk. Het volledige programma voor het nieuwe seizoen is te
vinden op www.rolduc.nl of op www.bisdom-roermond.nl/academierolduc Aanmelden vooraf is noodzakelijk
via: academie@rolduc.nl

Stilte….
De stilte is de vindplaats voor het gebed. De stilte gaat vooraf aan het gebed.
God spreekt in de stilte. Spreken en zwijgen zijn één in God.
Jezus leert ons bidden. De Evangelies vertellen dat Jezus eenzame en stille
plaatsen zocht om met God te zijn.
Kerken en kapellen zijn plaatsen bestemd voor de samenkomst van de gelovigen
om naar Gods Woord te luisteren.
In onze hectische tijd is het kerkgebouw vaak de enige plaats
waar stilte gevonden kan worden.
We hebben de stilte als brood nodig om tot onszelf te komen.
Laat je zorgen en lasten heel even los.
Het is tijd voor verstilling. Eventjes alleen zijn, weg van alle drukte
en in stil gebed zichzelf ontdekken.
God nabij….
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28 / 29 augustus MIVA-zondag

Medische zorg voor de meest kwetsbaren in Kenia
Dit jaar vindt op 28 en 29 augustus de MIVA-collecte plaats in de kerken (Missie-Verkeersmiddelen-Actie). We
mogen de kerken weer bezoeken. Maar veel kan ook nog niet. Hulp is nu meer dan ooit nodig. Dichtbij, maar ook
verder weg.
De bestemming van pionier Duncan
Duncan is 41 jaar. Hij is directeur van een gezondheidscentrum in Kajiado, Kenia. Opgezet in 1979 om kinderen met
een handicap te helpen. Inmiddels uitgegroeid tot een centrum met een kliniek en een school. Een auto is
onmisbaar. Duncan: “Het is belangrijk om mensen te blijven bezoeken. Juist in de afgelegen gebieden. Vervoer is
daarbij onmisbaar.”
Hulp gericht op de toekomst
Duncan: “Er is een volledige kliniek voor basiszorg, kraamzorg en oogzorg. Daarnaast geven we fysiotherapie en
maken we protheses en hulpmiddelen op de orthopedische afdeling.” Buiten de kliniek loopt een sociaal programma.
Specialisten gaan langs bij ouders, op zoek naar kinderen die er baat bij hebben als ze worden opgenomen in het
centrum. “Wij willen niet alleen het kind helpen, maar ook de ouders. Zorgen dat zij een inkomen hebben. Dan heeft
het kind een goede plek om naar terug te gaan als het geholpen is in ons centrum.”
In de eucharistievieringen van 28 en 29 augustus geven we aandacht aan MIVA. Tevens wordt er voor dit doel een
tweede collecte gehouden aan de kerkdeur. Dank voor uw bijdrage!

Op weg naar Glasgow

Ooit was er een paus op bezoek in Voerendaal. Dat was paus Leo IX, die daar in het jaar 1049 de St. Laurentiuskerk
heeft ingewijd.
Eeuwen later kwam paus Johannes Paulus
II naar Beek. Op het vliegveld heeft hij
daar de eucharistie gevierd, waarbij ook
nogal wat mensen uit ons parochiecluster
aanwezig waren. Dat was in 1985.
Voorlopig zal er wel geen paus naar
Limburg komen.
Paus Franciscus heeft zijn eigen
verlanglijstje, en daarop staan bepaald
geen toeristische bestemmingen.
U herinnert zich misschien zijn allereerste
werkbezoek in 2013: naar het eiland
Lampedusa, om aandacht te vragen voor
de hartverscheurende situatie van talloze
vluchtelingen (toen al).
Ook met zijn eerstvolgende
reisbestemming maakt hij een duidelijk
statement: Glasgow. Hij is daar aanwezig
bij de wereldwijde Klimaatconferentie vab
de Verenigde Naties (1 – 12 november).
In de aanloop daar naar toe zullen we ons
als parochiecluster verdiepen in zijn eigen
tekst over een goede omgang met de
schepping: de Encycliek Laudato Si’.
Data:
• vrijdag 1 oktober
• dinsdag 19 en 26 oktober
• dinsdag 2 en 9 november
telkens van 19.30 tot 20.30 uur.
Locatie volgt; zie de verdere bekendmaking
in onze kerken en op onze website.
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Nr.17, augustus 2021

„Vrienden noem
ik jullie!”
zei Jezus tegen Zijn leerlingen
na het Laatste Avondmaal.
Drie jaar lang waren ze met
Jezus rond getrokken. Hij had
hun alles geleerd over God, de
Vader. Ze waren klaar om, na
Pinksteren, de weg van Jezus
voort te zetten en de Blijde
Boodschap aan de wereld te
verkondigen.
Zo
werden
leerlingen vrienden. En wij?
Wij hebben ook al heel veel
geleerd over, door en met
Jezus. Over God, onze hemelse
Vader en Zijn Barmhartigheid.
Met het Doopsel hoorden wij
al bij Jezus, met de 1e Heilige
Communie en het Vormsel
hebben we heel veel over Hem
geleerd. Wij mogen ons ook
tot Zijn vrienden rekenen.
Echte vriendschap heeft elke
mens nodig, iemand om te
vertrouwen, om samen te
lachen en te huilen.

Hier kun je kleur
geven aan de
vrienden van Jezus.
Welke ben jij?

Oplossingen van Hangplekje nr. 16: tekst van
de rebus „ Met Jezus ben je overal thuis“

En onze kerkmuis? Hij was zo
lang alleen. Hij was weken op
pelgrimstocht. Hij begeleidde
Jezus en Jezus begeleidde hem.
Nergens kwam hij een
soortgenoot of soortgenote
tegen. Het zou toch gezellig
zijn om met een ander muisje
alle belevenissen te kunnen
delen, ook en vooral die met
Jezus. En daar, op een ochtend
tijdens het tandenpoetsen,
gelooft hij zijn ogen niet......
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AARDBEIEN JOGHURT CAKE
MET PUUR CHOCOLADE
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Liturgische diensten Parochiecluster Ubach over Worms
Vrijdag
Waubach
Zaterdag
Abdissenbosch
Zondag
Rimburg

20 aug
09.00 uur
21 aug
18.00 uur
22 aug
09.30 uur

Waubach

11.00 uur

Waubach
Maandag

23 aug

Waubach

19.00 uur

Dinsdag
Woensdag
Waubach
Donderdag
Waubach
Vrijdag
Waubach
Zaterdag
Abdissenbosch
Zondag
Rimburg

24 aug
25 aug
19.00 uur
26 aug
09.00 uur
27 aug
09.00 uur
28 aug
18.00 uur
29 aug
09.30 uur

Waubach

11.00 uur

Maandag
Waubach
Dinsdag
Woensdag

30 aug
19.00 uur
31 aug
01 sep

Waubach

19.00 uur

Donderdag
Waubach

02 sep
09.00 uur

Vrijdag

03 sep

Waubach

09.00 uur

Zaterdag
Abdissenbosch
Zondag
Rimburg

04 sep
18.00 uur
05 sep
09.30 uur

Waubach

11.00 uur

Maandag
Waubach
Dinsdag
Woensdag
Waubach

06 sep
19.00 uur
07 sep
08 sep
19.00 uur

H. BERNARDUS, ABT EN KERKLERAAR
H. Mis waarna aanbidding van het H. Sacrament
overl. oud. Gärtener-Wolters (st);
EEN-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
Margriet Hanssen-Latour verj; jrdst. Frans Hanssen;
1ste jrdst. Wilma Jurgens-Jansen; 1ste jrdst. Wiel Smeets; Mia Smeets-Toussaint;
Jan Evertsen (st); Mariet Verboeket-Crombach en dochter Chantal (trouwdag);
H. Doopsel Nowi Spadlo
H. ROSA VAN LIMA, MAAGD
oud. Adams-Schuncken (st); overl. fam. Vaessen-Portz en Leo Vaessen; jrdst.
Zef Hamers, Mia Hamers-Dortants;
H. BARTOLOMEÜS, APOSTEL Heereveld 10.30 uur H. Mis
H. LODEWIJK
jrdst. Irmgard Jacobs-van Ewyk, Hein Jacobs (st);
H. MONICA
H. Mis waarna aanbidding van het H. Sacrament
H. AUGUSTINUS, BISSCHOP EN KERKLERAAR
oud. Harrie en Annie Smeets-Velraeds;
TWEE-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
Pierre en Johanna Simons-Douven;
Jachthoornblazers jrdst. Sjeng Dassen; vr. Karel en Jo Mertens-Robberts,
schoonzoon Sjir en kleinzoon Taco (st);
Heereveld 10.30 uur H. Mis
WERELDGEBEDSDAG VOOR HET BEHOUD VAN DE SCHEPPING
jrdst. Aaltje Maria Krol-van Geemert. Henny Krol en overl. fam. Krol-van
Geemert;
VERJAARDAG VAN DE WIJDING VAN DE KATHEDRAAL VAN
ROERMOND
oud. Martin en Maria Dortants-Jungen, dochter Mia en schoonzoon Zef (st);
waarna aanbidding van het H. Sacrament
H. GREGORIUS DE GROTE, PAUS EN KERKLERAAR
Zef en Mia Vaessen-Kusters (st); Wiel Vaessen (st);
DRIE-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
1ste jrdst. Henk Ijzer; Sjef en Tinie Haan-Lutgens en wed. oud. (st); jrdst. oud.
Sjef en Irma Reumkens-Huijnen (st); oud. Ger en Greetje Wijshijer-Van
Ommen; Maria Wauben-Impelmans; oud. Wiel en Fien Senden-Reinartz; oud.
Speck-Herbergs en overl. fam.; Cleo Wassen;Marianne Hahnraths; Jo Wilms;
Patrick Wilms, tevens uit dankbaarheid;
Sjaak Dejalle en dochter Ria Römkens-Dejalle;
Heereveld 10.30 uur H. Mis
FEEST VAN MARIA GEBOORTE
echtp. Jacques en Elisabeth Verstappen-Vreuls (st); oud. Plum-Heinen en
11
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Donderdag
Waubach
Vrijdag
Waubach

09 sep
09.00 uur
10 sep
09.00 uur

Zaterdag

11 sep

Abdissenbosch 18.00 uur
Zondag

12 sep

Rimburg

09.30 uur

Waubach

11.00 uur

Waubach
Maandag
Waubach
Dinsdag

13 sep
19.00 uur
14 sep

Kapel
Groenstraat
Woensdag
Waubach
Donderdag
Waubach
Vrijdag
Waubach
Zaterdag
Abdissenbosch
Abdissenbosch
Zondag
Rimburg
Waubach
Waubach
Waubach

19.00 uur
15 sep
19.00 uur
16 sep
09.00 uur
17 sep
09.00 uur
18 sep
09.15 uur
11.30 uur
19 sep
09.30 uur
09.30 uur
11.00 uur

dochter Mia (st);
H. PETRUS CLAVER, PRIESTER
H. Mis waarna aanbidding van het H. Sacrament
Pl. Huwelijksmis voor Josh Hermans en Shirly Pieters
overl. oud. Gärtener-Wolters (st); jrdst. Frans Dancsecs, Anna DancsecsGillissen verj;
VIER-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
jrdst. Jozef Wassen (st) en tevens voor Liesbeth Wassen-Beckers; jrdst. Annie
Rutten-Kaczmarek (st); Margriet Hanssen-Latour (buurt);
Sjaak Dejalle en dochter Ria Römkens-Dejalle; Mariet Verboeket-Crombach en
dochter Chantal verj; oud. Wiel en Miny van de Wardt-Aust; jrdst. Mia
Stalman, tevens verj, en zoon Jan (st); jrdst. Gerard en Trautje Schurer-Plum,
dochter Jos (st); jrdst. Johanna Maria Dörenberg-Somers;
H. Doopsel Thoby Baggen, Finn Soutzen en Roos Jaminon
H. JOHANNES CHRYSOSTOMUS, BISSCHOP EN KERKLERAAR
zeswekendienst Bert Vonk;
FEEST VAN KRUISVERHEFFING Heereveld 10.30 uur H. Mis
Ensemble Fanfare St. Elisabeth Mia Michorius-Plum; Muisje MichoriusMous en moeder Stephanie; fam. Römkens-Ubaghs (st); Jozef Scholle, oud.
Scholle-Scholtes en oud. Michorius-Sonjé; Sjef Speck en overl. familie;
ONZE LIEVE VROUW VAN SMARTEN
HH. CORNELIUS, PAUS, EN CYPRIANUS, BISSCHOP, MARTELAREN
H. LAMBERTUS, BISSCHOP EN MARTELAAR
H. Mis waarna aanbidding van het H. Sacrament
1ste H. Communiemis De Wegwijzer Groep A
1ste H. Communiemis De Wegwijzer Groep B
VIJF-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
Dieter Bloi;
1ste H. Communiemis An d’r Put
Resi Aretz-Videc verj; oud. Jo en Annie Franssen-Janssen;
H. Doopsel Novan Rietrae

Op onze site rk-ubachoverworms.nl
of:

Het volgend

Kirkebledje

verschijnt op 17 sept. en wel voor de periode tot 22 okt.

Misintenties s.v.p. inleveren tot uiterlijk woensdag 8 sept. liefst middels een briefje
in de brievenbus van de pastorie (Kerkberg 7) of achter in de kerk van Rimburg.
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