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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  
Oktober Wereldmissiemaand: 

Guinee 
In oktober richt Missio de aandacht op Guinee.  
Een Afrikaans land aan de Atlantische Oceaan, zes keer zo groot als Nederland, 
met 12 miljoen inwoners. Daarvan is bijna 90 % moslim en 7 % christen. 

Jonge kerk 
De geschiedenis van de kerk van Guinee is jong. De meeste christenen wonen in 
het zuiden van het land. De eerste bisschop investeerde vanaf het begin veel in de 
opleiding van catechisten. Dat bleek van grote betekenis. In 1967 moesten alle 
buitenlanders Guinee verlaten. Er zijn dan nog weinig eigen priesters, maar dankzij 
de goed opgeleide leken wordt het geloof levend gehouden in de moeilijke tijd 
onder de dictatuur van Touré. In de laatste decennia is de situatie voor de kerk veel 
verbeterd. De kerk richt zich onder meer op onderwijs, heeft een caritas opgebouwd 
en is actief in de gezondheidszorg. 

Vrouwen en kinderen 
In het bisdom N’Zérékoré is een diocesane congregatie van zusters zeer actief, de 
Soeurs Servantes de Marie Vierge et Mère (Zusters Dienaressen van Maria Maagd 
en Moeder). Ondanks het grote gebrek aan middelen vangen de zusters kinderen op 
in weeshuizen en opvanghuizen. De kinderen worden verzorgd en kunnen onderwijs 
volgen. De zusters werken tevens aan bewustwording van vrouwen in de afgelegen 
dorpen. Missio wil, samen met u, het pastorale werk van de zusters steunen. 
MISSIO ondersteunt het pastorale werk in Guinee.  

Help mee! 
In onze kerken is er op 23 
en 24 oktober een tweede 
collecte voor het Missio-
project in Guinee. U kunt 
ook thuis uw bijdrage 
storten op NL65 INGB 0000 
0015 66, t.n.v. Missio 
Wereldmissiemaand, te Den 
Haag.Hartelijk dank voor uw 
steun!
Meer informatie: www.missio.nl 

Zomerrooster mistijden blijft ook in de winter 
In de afgelopen maanden hebben we geëxperimenteerd met een vroeger tijdstip 
van de zondagsmis in Rimburg (09.30 in plaats van 10.00 uur) en in Waubach 
(11.00 in plaats van 11.30 uur). 

Dat heeft heel veel positieve reacties 
losgemaakt van parochianen die zich hierbij 
prettiger voelen. De beloofde evaluatie in 
september kon daarom kort zijn: ook na 30 
september blijven we bij de vervroegde 
mistijden (09.30 en 11.00 uur). 
Kleine uitzondering vormen de zondagen 19 
en 26 september a.s. Vanwege de 
voorafgaande eerste-communieviering om 
09.30 uur is 11.00 uur voor Waubach dan niet 
te doen. Op 19 en 26 september begint de eucharistieviering in Waubach daarom 
om 11.15 uur, vanaf oktober weer gewoon om 11.00 uur. 

H. Bernadette
Abdissenbosch

H. Joseph
Waubach-Groenstraat

H. Drievuldigheid
Rimburg

H. Theresia & Don Bosco
Lauradorp
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Bisschop Smeets weer thuis 
Na een verblijf van bijna drie maanden in het ziekenhuis en 
een verpleeghuis is bisschop Harrie Smeets weer thuis. Hij 
heeft onlangs zijn intrek genomen in een appartement in het 
bisschopshuis, dat aangepast is aan gebruik met een rolstoel. 
Ook kan hier de nodige zorg worden verleend. 

Bisschop Smeets werd eind mei ernstig ziek. Uit onderzoek 
bleek dat hij aan een hersentumor lijdt. Hierdoor vallen 
bepaalde lichaamsfuncties uit. Zo kan de bisschop momenteel 
niet zelfstandig lopen. Hij verplaatst zich met een rolstoel en 
praten gaat langzaam. De bisschop wordt behandeld met 
chemokuren. Eind september zal blijken of deze aanslaan.  

 
Onder de gegeven omstandigheden is Mgr. Smeets heel 
monter en opgewekt, ook al ondervindt hij fysiek veel hinder 
van zijn ziekte. De bisschop bezoekt elke dag in de rolstoel de 
eucharistieviering in de Munsterkerk en hij maakt ook af en 
toe kleine uitstapjes. Zo heeft hij onlangs de Passiespelen 
bezocht en was hij ook een middag in Maastricht. Ook laat hij 
zich regelmatig bijpraten over de ontwikkelingen in het 
bisdom. 

Afgelopen maanden ontving Mgr. Smeets veel brieven en 
kaarten. Hij laat weten zeer onder de indruk te zijn van alle 
reacties en gebeden en is daar ook zeer dankbaar voor. De 
komende tijd maakt hij van de gelegenheid gebruik om alle 
post door te nemen. 

Mandaat Mgr. Maessen verlengd 
Vicaris-generaal René Maessen blijft nog zeker drie maanden 
het bestuur van het bisdom Roermond waarnemen. Zijn 
mandaat is verlengd tot 10 december. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Toen bisschop Harrie Smeets aan het begin van de zomer ziek werd, vroeg hij Mgr. Maessen om het bestuur van 
het bisdom voor drie maanden waar te nemen. Die periode is nu met drie maanden verlengd. Sinds kort wordt de 
bisschop thuis verpleegd. Vicaris-generaal Maessen en ook de andere leden van de bisdomstaf informeren hem 
regelmatig over lopende zaken in het bisdom. 

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). 
 
 
 
 

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

Herstart Service Gilde Landgraaf 
Sinds voorjaar 2020 heeft het Service Gilde Landgraaf i.v.m. 
Covid 19 twee keer de cursussen moeten stilleggen, maar in 
september starten we onze cursussen weer op. 
Het Service Gilde is een vrijwilligersorganisatie die voor zo’n 
450 volwassenen diverse cursussen verzorgt, waaronder 
cursussen Engels, Frans, Italiaans en Spaans, tekenen, 
schilderen, kunstgeschiedenis, bridgen, glas-in-lood, 
kalligrafie, fotografie en nog enkele andere. 
Veel cursisten hebben al laten weten dat zij de cursussen 
missen om hun taal-, schilder- of andere vaardigheden verder 
te ontwikkelen, maar zeker ook vanwege de goede sfeer 
gedurende de cursussen en de sociale ontmoetingen tijdens 
en buiten de lessen. 
Tekenend voor het belang van het sociale aspect hiervan is 
dat van een hoop cursussen deelnemers op een of andere 
wijze tijdens de Covid periode contact met elkaar zijn blijven 
houden. 
Uit het oogpunt van veiligheid heeft ons bestuur besloten dat 
de cursussen alleen toegankelijk zijn voor mensen die over 
een volledige vaccinatie beschikken. 
Het Service Gilde is overigens altijd, dus ook nu, op zoek naar 
nieuwe docenten, met name docenten voor de talen Frans, 
Italiaans en Spaans. Verder staat het Service Gilde altijd open 
voor nieuwe ideeën, dus als u een suggestie heeft of als u een 
cursus kunt of wilt verzorgen, laat dat even weten zodat we 
samen de haalbaarheid hiervan kunnen bekijken. 
Zo hebben wij in het verleden een introductiecursus Chinees kunnen 
verzorgen en is een wijncursus een van onze wensen voor de 
toekomst. 
Het Service Gilde verzorgt de meeste cursussen veelal overdag, in 
lokalen van het Burgerhoes in de gemeente Landgraaf. 
Voor meer informatie kunt u terecht op onze site: 
www.gildelandgraaf.nl 

4

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 
Mia Dortants-Peters, uitvaart 24 aug. 
Mia Logister-Jacobs, uitvaart 25 aug. 
Elly Moritz-Beisman, uitvaart 27 aug. 
 
Sterkte aan de betreffende families! 
 
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 
22 aug:  Nowi Spadlo en Jaxx Lamers 
12 sept: Thoby Baggen, Finn Soutzen en  
              Roos Jaminon 
19 sept:  Novan Rietrae 
 
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 

19 september. zondag 14 november, zondag 28 
november en zondag 12 december.

 
Voorbereidingsavonden 2021: 

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

 
 

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’ 
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.  
Wij hopen uw kinderen binnenkort te mogen 
begroeten. Van harte welkom! 
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                     Periode van de schepping: 01 sept. – 04 okt.  

Ieder jaar wordt tussen 1 september en 4 oktober de 
Periode van de Schepping gehouden. In deze periode 
wordt in de kerken extra aandacht gevraagd voor de 
zorg voor de Schepping.   

Paus Franciscus 
Paus Franciscus schreef enkele jaren geleden de 
encycliek Laudato Si’ over ‘Ons gemeenschappelijk 
huis’.  
De paus vraagt daarin aandacht voor de schepping, 
voor duurzaamheid en voor een eerlijke verdeling van 
grondstoffen. Ook riep de paus 1 september uit tot 
Wereldgebedsdag voor de Schepping. Met deze dag sluit 
de katholieke kerk aan bij de ‘Dag van gebed voor het 
milieu’ uit de orthodoxe kerk, die ook op 1 september 
wordt gevierd en bij de Periode van de Schepping (1 
september t/m 4 oktober, de feestdag van Sint-
Franciscus) waartoe de Wereldraad van Kerken al in 
1997 opriep. 

Plant een boom! 
Opnieuw doen de Laudato si’ werkgroep en Ecokerk een oproep aan iedereen om in deze periode een Laudato si’ 
boom te planten. Een vrucht- of fruitboom symboliseert de oproep om de vruchten van de aarde te delen. 
Bovendien duurt het enkele jaren voordat hij vrucht draagt.  Ook dat is symbolisch: het vraagt soms wat geduld 
om resultaten te zien van onze inspanningen 

Laudato si’ werkgroep Nederland            
De Laudato si’-werkgroep Nederland is een gezamenlijk initiatief van de Nederlandse bisschoppenconferentie en 
de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR), die werd ingesteld bij het uitkomen van de pauselijke encycliek 
over de zorg voor ons gemeenschappelijk huis in 2015. Voorzitter is Mgr. Gerard de Korte, bisschop van ’s-
Hertogenbosch en referent voor Kerk en Samenleving. 

                       Oktober: maand van de pelgrim                    
Het Huis voor de Pelgrim en Klooster Wittem hebben oktober 
uitgeroepen tot ‘Maand van de Pelgrim’.  
Dit is een nieuw initiatief om bedevaarten en pelgrimstochten onder de 
aandacht te brengen. Gedurende de hele maand zijn er diverse 
initiatieven.  
 
Zo zijn er wandelpelgrimages langs bedevaartoorden en inspirerende 
plekken in Limburg, een symposium over bedevaarten in de 21e eeuw, 
de viering van de feesten Onze-Lieve-Vrouw Sterre der Zee in 
Maastricht (10 oktober) en Sint-Gerardus in Wittem (16 oktober), een 
pelgrimini naar Sint-Gerardus en een Dag van de pelgrim.  
 
 
De maand wordt afgesloten met een oecumenische ontmoeting in het 
kader van Hervormingsdag (30 oktober) en een gezinsbedevaart naar 
Lourdes. Voor het Huis de Pelgrim staat deze maand ook in het teken 
van het 100-jarig jubileum. Kijk voor het uitgebreide programma 
op www.kloosterwittem.nl/maandvandepelgrim of 
op www.huisvoordepelgirm.nl. 
 

Kunstenfestival Musica Sacra Maastricht 
Van donderdag 23 t/m zondag 26 september vindt de 39ste editie 
plaats van Musica Sacra. Het thema van 2021, Moeder Aarde, keert 
terug in de vele programma's van het vijfdaagse kunstenfestival dat 
plaatsvindt op unieke locaties in de historische binnenstad van 
Maastricht.  
 
Het festivalprogramma bestaat uit muziek uit alle stijlen, genres en 
windstreken en uit film, theater, dans, lezingen en beeldende kunst.  
 
 
Meer info vindt u op:  
www.musicasacramaastricht.nl  
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         MIVA-collecte: bedankt! 
 

 
Op 28 en 29 augustus was er in onze kerken een tweede 
collecte voor de MIVA (Missie-Verkeersmiddelen-Actie). 
Hopelijk kan Duncan in Kenia snel de auto aanschaffen 
voor vervoer van zieken naar het verpleeghuis. 
De collectes in onze kerken brachten €160,50 op. 
Hartelijk dank! 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

BBrruuiiddssppaarreenn  22002211  
 
Zaterdag 2 oktober: 
Jennifer Paulus en Richard Oerlemans                                                         
 
  
 

  
 
 
  
 

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

  
 

       Dankwoordje Zonnebloem Ubach over Worms 
 
Op 11 en 12 september jl. was er aan het einde van de eucharistievieringen een tweede 
(extra) collecte voor de Zonnebloem Ubach over Worms. Langs deze weg zeggen we 
hartelijk dank voor uw gewaardeerde bijdrage.  
 
Mocht u niet aanwezig geweest zijn of heeft u de collecte gemist en wilt u ons werk 
steunen dan kan dit door alsnog een gift over te maken naar rekeningnummer NL 27 
RABO 0146046358 t.n.v. Zonnebloem afdeling Ubach over Worms.  
 
Mocht u interesse hebben voor het werk van de Zonnebloem of wilt u meewerken in onze 
organisatie dan kan dit. Info secretariaat 06-28560997. Kent u mensen in uw omgeving 
die vanwege ziekte of eenzaamheid een bezoekje op prijs stellen, meld dit dan ook bij de 
Zonnebloem Ubach over Worms via bovenstaand nummer of bij de voorzitter telefoon 
O45-5318414. Bij voorbaat onze hartelijke dank. 

 

10 oktober: 
Sterre der Zee 

Precies 15 jaar geleden kreeg de kerk in Limburg 
er een nieuw feest bij: de gedachtenis van Onze-
Lieve-Vrouw Sterre der Zee. De devotie voor het 
beroemde beeld in Maastricht bestaat al 
honderden jaren, maar had op de kalender geen 
eigen feestdag. Toen er in 2005 in Nederland een 
nieuwe Mariamissaal verscheen, mocht ieder 
bisdom een regionale Mariadevotie aandragen voor 
een eigen feestdag. Het bisdom Roermond koos 
voor Onze-Lieve-Vrouw Sterre der Zee, of zoals ze 
in Maastricht zeggen; ‘Slevrouw’. 
De datum van 10 oktober als feestdag is niet 
toevallig gekozen. Het is de dag waarop het beeld 
van de Sterre-der-Zee in 1837 werd overgebracht 
naar de Onze-Lieve-Vrouwekerk, nu basiliek. Sinds 
1804 had het beeld in de Nicolaaskerk gestaan, 
een parochiekerk die naast de Onze-Lieve-
Vrouwekerk stond en nu is afgebroken. Voor die 
tijd had ‘Slevrouw’ een tijdje rondgezworven langs 
verschillende kerken en kapellen in Maastricht, 
nadat ze in de 80-jarige oorlog van haar 
oorspronkelijke plek – de Minderbroederskerk (nu 
Rijksarchief) – was verdreven. 
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Al meer dan 140 jaar bidden voor kinderen in Sittard 
In de binnenstad van Sittard staat de kerk Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart die als eerste in Nederland in 1883 
tot basiliek verheven werd. In 1878 werd de zgn. Kinderkrans opgericht met als doel  kinderen onder de bijzondere 
bescherming te stellen van Maria, de moeder van God en onze moeder.

Ouders en (over)grootouders voelen heel goed aan dat de geboorte van een nieuwe mens iets wonderlijks  is, een 
groot geheim. Vaak beseffen zij maar al te goed dat wij dat nieuwe leven niet in onze macht hebben en het dus ook 
niet altijd kunnen behoeden voor pijn en ongeluk. Maria, de moeder van Jezus, kent het geluk, maar ook de zorgen 
en de pijn, die dit nieuwe leven met zich mee kan brengen.  
 
Als moeder van Jezus is zij moeder van allen die in Hem geloven. Daarom 
dragen veel mensen hun kinderen en kleinkinderen op aan Onze Lieve 
Vrouw van het Heilig Hart door hen in te schrijven in de Kinderkrans. 
Kinderen kunnen direct na de geboorte worden ingeschreven en blijven dan 
automatisch lid totdat zij volwassen zijn. Sinds de oprichting  zijn er 
tienduizenden kinderen ingeschreven.  Ook nu nog worden er maandelijks 
talloze kinderen opgedragen aan Maria. 
-          Voor de kinderen van de Kinderkrans wordt wekelijks vier maal 
gebeden tijdens het Rozenkransgebed, 
-          Altijd brandt er voor het genadebeeld van Onze Lieve Vrouw van 
het Heilig Hart een votiefkaars tot intentie    van de kinderen, 
-          Iedere donderdag  wordt voor de kinderen een Heilige Mis 
opgedragen in de Sittardse basiliek. 
 
Inschrijven kost eenmalig  15 euro onder vermelding van naam, 
geboortedatum en geboorteplaats van het kindje én het adres waar het 
inschrijfbewijs en het gezegend rozenkransje naar toegestuurd kunnen 
worden. 
 
Voor meer informatie en inschrijven: 
Aartsbroederschap van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart 
Oude Markt 20, 6131 EN Sittard 
Tel:  046-4515141 
E-mail:  basiliek@rk-kerken-sittard.nl 
Website: www.basilieksittard.com 
 
 

Met paus Franciscus op weg naar Glasgow 
De wereldwijde Klimaatconferentie van de 
Verenigde Naties in Glasgow (1 – 12 november) 
wordt bijgewoond door paus Franciscus.  
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’.  
 
Dat doen we in vijf bijeenkomsten op de 
pastorie. U bent van harte welkom! 
vrijdag 1 oktober – Laudato Si’, waarom schrijft 
de paus over ecologie? 
dinsdag 19 oktober – Wat met ons huis aan het 
gebeuren is (Laudato Si’, nr. 17-61) 
dinsdag 26 oktober – Het evangelie van de 
Schepping (62-100) 
dinsdag 2 november – De menselijke wortel van 
de ecologische crisis (101-136)  
dinsdag 9 november – Een integrale ecologie 
(137-162) 
 

                  Vredesweek: 18 – 26 sept. “Wat doe jij in vredesnaam?” 
Op honderden plekken in Nederland zijn er activiteiten in de Vredesweek. Omdat we niet moedeloos willen aanzien 
hoe geweld en discriminatie de mensheid pijn doen. 
U bent welkom in onze kerken: 
ma 20 sept., 19.00 uur kerk Waubach: avondmis, aansl. korte vredeswake 
wo 22 sept. 19.00 uur kerk Waubach: avondmis, aansl. korte vredeswake 
za 25 sept., 18.00 uur kerk Abdissenbosch: avondmis, aansl. korte vredeswake 
zo 26 sept., 19.30 uur kerk Rimburg: vredeswake 
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WWaatt  ddooee  jjiijj  iinn  
vvrreeddeessnnaaaamm??  

Welke naam heeft dan de vrede? 
Lang geleden was er een 
voetballer bij Roda JC, die heette 
Regilio Vrede.....Nee, dat is hem 
niet. 

De naam van de Vrede is God en 
tegelijk Jezus. Dus: wat doe je 
dan in de naam van God en in de 
naam van Jezus? Toch zeker iets 
wat lief en goed is voor de ander, 
want God en Jezus willen niet dat 
je in hun naam iets doet wat 
kwaad is.  

Dus “ja” zeggen tegen God en 
Jezus, betekent ook soms “nee” 
zeggen: Nee, in Vredesnaam, in 
de naam van God, ik doe niet 
mee aan iets wat schadelijk is 
voor een ander mens, een dier, 
het milieu of voor de 
samenleving.  De Geest van God 
bezielt iedereen die zich inzet 
voor vrede in de samenleving. 

Van 18 tot 26 september wordt 
de nationale Vredesweek gevierd 
in Nederland met veel 
verschillende activiteiten. Maar 
omdat we Jezus volgen, willen 
we ons niet alleen in die ene 
week voor de vrede inzetten 
maar het hele jaar door.  

Onze kerkmuisjes dragen ook bij 
aan de Vredesweek, met muziek. 
Zo veel plezier als die twee 
hebben, maakt het niet uit of ze 
ook werkelijk altijd de goede 
toon treffen       

            

 

         Nr.18, september 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWeellkkee  ttaalleenn  ??  

 

 

 

 

 

 

 

 

                 oplossing  

                 Sudoku Nr.17  

Hét symbool 
voor de 
vrede is de 
duif. Hoeveel 
duiven vind 
je in het 
heilig 
hangplekje? 



ROOMBOTER MET 
KANEELSTUKJES

CAKE VAN DE MAAND

TEL: 045-5118255

INFO@ROTHY.NL

WWW.ROTHY.NL
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Vrijdag 17 sep H. LAMBERTUS, BISSCHOP EN MARTELAAR
Waubach 09.00 uur H. Mis waarna aanbidding van het H. Sacrament
Zaterdag 18 sep
Abdissenbosch 09.15 uur 1ste H. Communiemis De Wegwijzer Groep A
Abdissenbosch 11.30 uur 1ste H. Communiemis De Wegwijzer Groep B
Zondag 19 sep VIJF-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
Rimburg 09.30 uur vr. Dieter Bloi;
Waubach 09.30 uur 1ste H. Communiemis An d’r Put

Waubach 11.00 uur

vr. Resi Aretz-Videc vw. verjaardag; vr. Jo en Annie Franssen-Janssen; als 
jrdst. vr. Jo Meessen, tevens overledenen van families Meessen en Gielen; 
Tonny en Sjir Moonen en dochter Chantal; Annie en Wim van Elburg en 
dochter Jolanda; als jrdst. voor Jo Tilmans en ouders Piet en Tanja Tilmans-
Reschdko (Kinderwoorddienst)

Waubach H. Doopsel  Novan Rietrae

Maandag 20 sep HH. ANDREAS KIM TAEGŎN, PRIESTER, EN PAULUS CHŎNG 
HASANG, EN GEZELLEN, MARTELAREN

Waubach 19.00 uur vr. Sjef en Tinie Haan-Lutgens en wederz. ouders (st); vr. Jos Schormans; vr. 
Lei Dörenberg;

Dinsdag 21 sep H. MATTEÜS, APOSTEL EN EVANGELIST Heereveld 10.30 uur H. Mis
Woensdag 22 sep QUATERTEMPERDAG 
Waubach 19.00 uur vr. Leo Spiertz en zoon Jo; 
Donderdag 23 sep H. PIUS VAN PIETRELCINA, PRIESTER (PADRE PIO)
Waubach 09.00 uur
Vrijdag 24 sep Waubach 09.00 uur: H. Mis waarna aanbidding van het H. Sacrament
Zaterdag 25 sep
Abdissenbosch 18.00 uur vr. overl. ouders Gärtener-Wolters (st);
Zondag 26 sep ZES-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
Rimburg 09.30 uur vr. Marietje Kallen-Roebroek; vr. ouders Pierre en Johanna Simons-Douven; 
Abdissenbosch 09.30 uur 1ste H. Communiemis De Speurneus

Waubach 11.00 uur

vr. Jan Evertsen (st); vr. Bern Abel (st); als jrdst. vr. ouders May en Jet 
Bisschops-Meertens (st); vr. Truutje Knoben (st); vr. Werner en Mia Abel-
Simons (st); als jrdst. vr. ouders Herman en Margaretha Lentz-Reinders; als 
jrdst. vr. Peter Eggen;als 3e jrdst voor Peter Kleikers tevens voor zoon Marc en 
overl. oud. Houtmans-Naus

Maandag 27 sep H. VINCENTIUS DE PAUL, PRIESTER
Waubach 19.00 uur
Dinsdag 28 sep H. WENCESLAUS, MARTELAAR   Heereveld 10.30 uur H. Mis
Woensdag 29 sep HH. MICHAËL, GABRIËL EN RAFAËL, AARTSENGELEN
Waubach 19.00 uur vr. Wim Huth;
Donderdag 30 sep H. HIËRONYMUS, PRIESTER EN KERKLERAAR
Waubach 09.00 uur
Vrijdag 01 okt H. TERESIA VAN HET KIND JEZUS, MAAGD EN KERKLERARES

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

Zaterdag 02 okt HH. ENGELBEWAARDERS
Pl. Huwelijksmis voor Richard Oerlemans en Jennifer Paulus

Abdissenbosch 18.00 uur vr. Zef en Mia Vaessen-Kusters (st); vr. Wiel Vaessen (st); als jrdst. vr. ouders 
Leo en Troutje Wolters-Janssen en dochter Annemie (st); 

Zondag 03 okt ZEVEN-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
Rimburg 09.30 uur vr. fam. Huntjens-Mohr en Lenie Huntjens;

Waubach 11.00 uur

als zeswekendienst vr. Mia Logister-Jacobs; vr. Frans Dancsecs en Jo 
Gillissen; als jrdst. vr. Tiny van den Oever (st); vr. de overledenen van de fam. 
Kempen; (Kinderwoorddienst)  
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Het volgend Kirkebledje  verschijnt op 22 okt. en wel voor de periode tot 19 nov. 
Misintenties s.v.p. inleveren tot uiterlijk woensdag 13 okt. liefst middels een briefje  

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

Maandag 04 okt H. FRANCISCUS VAN ASSISI

Waubach 19.00 uur vr. Sjaak Dejalle en dochter Ria Römkens-Dejalle; vr. overl. fam. Vaessen-
Portz en Leo Vaessen;

Dinsdag 05 okt H. FAUSTINA KOWALSKA, MAAGD  Heereveld 10.30 uur H. Mis
Woensdag 06 okt H. BRUNO, PRIESTER
Waubach 19.00 uur
Donderdag 07 okt HEILIGE MAAGD MARIA VAN DE ROZENKRANS
Waubach 09.00 uur
Vrijdag 08 okt Waubach 09.00 uur: H. Mis waarna aanbidding van het H. Sacrament
Zaterdag 09 okt HH. DIONYSIUS, BISSCHOP, EN GEZELLEN, MARTELAREN
Abdissenbosch 18.00 uur vr. overl. ouders Gärtener-Wolters (st);
Zondag 10 okt ACHT-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
Rimburg 09.30 uur

Waubach 11.00 uur

vr. Sjaak Dejalle en dochter Ria Römkens-Dejalle; vr. Sjef en Tinie Haan-
Lutgens en wederz. ouders (st);  vr. ouders Jan en Bebbie van Mil-Krol en 
kleindochter Melanie;
vr. ouders Loo–Schnackers, schoonzoon Bert en kleinkinderen Janine en Bert;
vr. Gerard en Troutje Schurer-Plum en dochter Jos; Mon Valent

Maandag 11 okt H. JOHANNES XXIII, PAUS

Waubach 19.00 uur Mien en Fien Goossens-Putmans, tevens uit dankbaarheid vanw. het welslagen 
van een operatie

Dinsdag 12 okt                       Heereveld 10.30 uur H. Mis
Woensdag 13 okt Waubach 19.00 uur: vr. ouders Johan en Trautje Franken-Vossen (st);
Donderdag 14 okt H. CALLISTUS I, PAUS EN MARTELAAR
Waubach 09.00 uur
Vrijdag 15 okt H. TERESIA VAN JEZUS, MAAGD EN KERKLERARES

Waubach 09.00 uur vr. Jozef Scholle en vr. ouders Scholle-Scholtes en ouders Michorius-Sonjé;
waarna aanbidding van het H. Sacrament

Zaterdag 16 okt H. HEDWIG, KLOOSTERLINGE
Abdissenbosch 18.00 uur
Zondag 17 okt NEGEN-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
Rimburg 09.30 uur

Waubach 11.00 uur

als jrdst. vr. Mariet Verboeket-Crombach en dochter Chantal; vr. ouders Wiel 
en Miny van de Wardt-Aust; vr. echtp. Jacques en Elisabeth Verstappen-Vreuls 
(st); vr. Jo en Annie Franssen-Janssen; als jrdst. vr. Hermie 
Bogman;(Kinderwoorddienst)

Maandag 18 okt H. LUCAS, EVANGELIST
Waubach 19.00 uur als jrdst. vr. ouders Plum-Heinen en dochter Mia (st); vr. Jos Schormans;

Dinsdag 19 okt HH. JOHANNES DE BREBEUF EN ISAAC JOGUES, PRIESTERS, EN 
GEZELLEN, MARTELAREN      Heereveld 10.30 uur H. Mis

Woensdag 20 okt Waubach: 19.00 uur
Donderdag 21 okt Waubach: 09.00 uur: vr. Lei Dörenberg;
Vrijdag 22 okt H. JOHANNES PAULUS II, PAUS
Waubach 09.00 uur H. Mis waarna aanbidding van het H. Sacrament

Zaterdag 23 okt H. JOHANNES VAN CAPESTRANO, PRIESTER, PATROON VAN DE 
AALMOEZENIERS

Abdissenbosch 18.00 uur vr. overl. ouders Gärtener-Wolters (st);
Zondag 24 okt DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR—WERELDMISSIEDAG
Rimburg 09.30 uur als jrdst. vr. ouders Pierre en Johanna Simons-Douven (st);
Waubach 11.00 uur vr. Jan Evertsen (st);
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