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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 

Een kerk die luistert 
Het is prettig, even dat praatje aan de kerkdeur. Na de ervaringen in de afgelopen 
zomermaanden gaan we daarom verder met ‘een kerk die luistert’.  
Elke zondag na de eucharistieviering van 11.00 uur staan ofwel pastoor Notermans 
ofwel Heidi Konsten graag klaar voor een praatje. Eenmaal in de maand zelfs met 
‘koffie noa de Mès’, zoals al langer de gewoonte is. 

Allerheiligen & Allerzielen ’21

 zondag 31 oktober 11.00 uur Waubach 
 maandag 1 november 19.00 uur Waubach 
 dinsdag 2 november 19.00 uur Waubach

Allerzielenviering & zegening graven
  Zondag 31 oktober 15.00 uur dienst te Waubach gevolgd door 
zegening graven aldaar. Om 16.30 u zegening kerkhof Lauradorp 
   Zondag 7 november  15.00 uur dienst te Rimburg gevolgd 

 door zegening graven aldaar. 
 Om 16.30 u zegening kerkhof A’bosch  

H. Bernadette
Abdissenbosch

H. Joseph
Waubach-Groenstraat

H. Drievuldigheid
Rimburg

H. Theresia & Don Bosco
Lauradorp
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Academie Rolduc over Oosterse kerken 
Op vrijdag 19 november staan bij Academie Rolduc de 
Oosters-orthodoxe kerken centraal in een lezing van Leo van 
Leijssen. Hij is medewerker van de Katholieke Vereniging voor 
Oecumene in Den Bosch. Tijdens zijn lezing gaat hij in op de 
plek van de oosterse kerken binnen het wereldchristendom. 
De Oosters-orthodoxe kerken zijn veelkleurig en spreken in 
veel opzichten tot de verbeelding. Toch weten veel mensen in 
West-Europa heel weinig van de oosterse kerken.  Van 
Leijssen gaat in op de geschiedenis en enkele belangrijke 
kenmerken van de Oosterse Kerken, met name op het terrein 
van de liturgie. 

Academie Rolduc is een lezingenreeks over onderwerpen op 
het snijvlak van religie en maatschappij. De lezing van 19 
november vindt plaats in Abdij Rolduc, Heyendallaan 82 in 
Kerkrade. Aanvang:19:00 uur. Het bijwonen van de lezingen 
van Academie Rolduc kost 5 euro per avond. Ter plekke te 
voldoen. Vooraf aanmelden is gewenst 
via academie@rolduc.nl   

Wereldjongerendag in de regio 
Een keer in de twee, drie jaar vinden de 
Wereldjongerendagen plaats. Miljoenen katholieke jongeren 
van over de hele wereld komen dan naar één plek waar ze de 
paus en elkaar ontmoeten en samen hun geloof vieren. De 
eerstvolgende ‘grote’ Wereldjongerendagen zijn in 2023 in 
Lissabon. In alle andere jaren vindt er in ieder bisdom een 
regionale viering van de Wereldjongerendagen plaats.  

In het verleden was dit altijd op Palmzondag, maar paus 
Franciscus heeft dit verschoven naar de feestdag van Christus 
Koning. Dit jaar is dat op zondag 21 november. Volg de 
website van het bisdom om te weten wat er op die dag voor 
jongeren wordt georganiseerd: www.bisdom-roermond.nl 

 

 

 

 

 

 

Mocht u interesse hebben in een H. Hartbeeld of in een 
beeldje van de H. Maagd Maria met het Kindje Jezus, neem 

dan op dinsdag, woensdag of vrijdag contact op met het 
parochiekantoor: 045-5312378 (tussen 10.00 – 12.00 uur) 

 

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 vaker 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 
 
31-10 Allerzielenlof Waubach 
01-11 Allerheiligen 19 u Waubach 
02-11 Allerzielen 19 u Waubach 
07-11 Paardenzegening Heihof 
07-11 Allerzielenlof Rimburg 
21-11 Christus Koning 
28-11 Eerste adventszondag 
18-12 Zegening Kerstkindjes in de Mis 
19-12 Zegening Kerstkindjes in de Mis 
 

 
 

Kerstmis 2021 
24-12 17.00 Kerstspel te Abdissenbosch 
24-12 17.00 H. Mis Rimburg 
24-12 18.30 H. Mis Heereveld 
24-12 19.00 H. Mis Waubach 
24-12 22.00 H. Mis Waubach 
25-12 10.30 H. Mis Waubach 
26-12 09.30 H. Mis Rimburg 
26-12 11.00 H. Mis Abdissenbosch 
 
 
Overzicht Kinderwoorddienst 
• 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 12 juni 09.30 uur Bs. An d’r Put 
 
 
Wij feliciteren alle communicantjes 

die onlangs de Eerste Heilige 
Communie mochten ontvangen. 

Wees welkom in de kerk! 
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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   12:124

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

Voor al uw metselwerk, (sier)bestrating, 
aanbouw- en verbouwingswerkzaamheden.

Tevens beschikbaar voor nieuwbouw 
badkamer en graafwerkzaamheden met 
minigraver (1.0 tot 2.5 ton).
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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: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sinds de vorige verschijningsdatum van het 

Overleden 
26-09: Ted Pauli (89 jaar)  
26-09: Nellie Herzig-Dörner (97 jaar)  
11-10: Kit Beckers-Frings (74 jaar) 
13-10: Sjef Heynen (88 jaar)  
 
Heer, onze God, Wij danken U, dat Gij ons de 
zekerheid geeft, dat ook wij eenmaal zullen verrijzen. 
Help ons nu reeds op te staan tot dit nieuwe leven, en 
troost ons, daar waar we onze lieve dierbaren missen. 
Sterkte aan de betreffende families! 

Gedoopt 
Sinds de vorige uitgave van dit parochieblad zijn 
binnen ons cluster geen kinderen gedoopt.  
Laten wij daarom bidden voor alle dopelingen van de 
afgelopen periode. 
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 14 november, zondag 28 november,
                      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 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.! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dank aan alle 

vrijwilligers die het 
hele jaar door de 
kerkhoven van 

Waubach, Rimburg en 
Abdissenbosch zo 

keurig onderhouden! 
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              Oproep Vincentiusvereniging Landgraaf: help ons helpen! 
Voor de kerkelijke Werelddag van de Armen heeft de 
paus een boodschap geschreven met als titel ‘Laten 
we liefhebben, niet met woorden, maar met daden’. 
 
Een organisatie die dit ook daadwerkelijk uitvoert is 
de Vincentiusvereniging Landgraaf. 
De VVL is actief bij het verlenen van hulp aan 
personen en gezinnen die – om wat voor reden dan 
ook – in de verdrukking zijn gekomen en moeite 
hebben om financieel de eindjes aan elkaar te 
knopen.  
 
De Vincentiusvereniging is een wereldwijde organisatie met lokale afdelingen. 
De Vincentiusvereniging is het allerlaatste vangnet waar mensen terecht kunnen. Aanvragen worden gedaan door 
het maatschappelijk werk en organisaties die mensen begeleiden met het vormgeven van hun financiële situatie. 
Personen, die zich persoonlijk bij ons melden, worden doorverwezen naar het maatschappelijk werk, aangezien er 
altijd een grotere problematiek ten grondslag ligt aan hun financiële tekort.  
Onze organisatie bestaat geheel uit vrijwilligers. 
 
Wij bieden o.a. concrete hulp bij de aanschaf van een wasmachine/koelkast als die kapot is of helemaal niet 
voorhanden. Babymelk en luiers die een moeder niet kan kopen bij een tekort aan financiële middelen. 
Verder krijgen gezinnen die in een jaar door ons geholpen zijn met kerst een financiële attentie. 
Hulp wordt geboden door middel van het geven van goederen en soms door het aanvullen van leefgeld voor een 
periode van 4 weken. Screenen van cliënten vindt plaats door het maatschappelijk werk. 
Onze vrijwilligers vormen een aanspreekpunt voor de lokale bevolking. Via ons eigen netwerk kunnen we mensen de 
weg wijzen naar de juiste organisatie voor hun probleem. 
Voor verdere informatie verwijzen wij graag naar onze website: www.vincentiusvereniginglandgraaf.nl 
Wij zijn op zoek naar nieuwe vrijwilligers ter aanvulling van ons team.  
Voor telefonische informatie kunt u zich wenden tot de secretaris  Marleen Waldus-Haan, tel. nr. 0681668422. 
Wilt u onze vereniging financieel steunen, dan kan dit door middel van overmaking van uw gift op rekeningnummer 
NL 62 RABO 0171714547 ten name van Vincentiusvereniging Landgraaf. 
Help ons helpen. Namens onze cliënten onze hartelijke dank. 
 

                        Oud-pastoor Gerard Maesen overleden 
In het ziekenhuis in Roermond op maandag 27 september – daags voor zijn 89e 
verjaardag – oud-pastoor Gerard Maesen overleden. Hij was onder meer pastoor 
van Melick, Waubach, Well en Meterik. De uitvaart vond plaats op maandag 4 
oktober in Melick. 
 
Gerardus Leonardus Johannes (Gerard) Maesen werd op 28 september 1932 in 
Venray geboren. Zijn priesterwijding vond plaats op 9 oktober 1976. Daarna werd 
hij met ingang van 10 oktober 1976 benoemd tot kapelaan van de parochie H. 
Nicolaas in Venlo. Vervolgens werd hij achtereenvolgens benoemd tot pastoor van 
de parochie H. Andreas in Melick met ingang van 12 augustus 1979, van de 
parochie H. Jozef in Waubach met ingang van 8 maart 1981 en van de parochie H. 
Vitus in Well met ingang van 1 juli 1989. 
Deze laatste functie bleef hij uitoefenen tot 1 juli 1997, toen hij met emeritaat ging.  
 
Met ingang van 11 december 1997 werd hij evenwel weer tot pastoor benoemd en 
wel van de parochie H. Johannes Evangelist in Meterik. Per 1 juli 2002 ging hij 
definitief met emeritaat. De plechtige uitvaartdienst vond plaats op maandag 4 
oktober in de parochiekerk van de H. Andreas in Melick, waarna de begrafenis 
plaatsvond op het (oude) kerkhof (Kerkberg) in Melick. 
 

                 Bijbelgroep Eerste (Oude) Testament gaat van start 
Katholieken weten in het algemeen niet zo veel van de Bijbel. Toch kan wat meer kennis van de Bijbel helpen  
om je geloof te verhelderen of te verdiepen. Sinds enige jaren is in Wittem een Bijbelgroep, die een keer per maand 
samenkomt om enkele Bijbelverhalen te lezen en te bespreken. De nadruk ligt daarbij op het Oude Testament,  
de verhalen en teksten die gaan over het volk Israël in de eeuwen vóór de geboorte van Jezus van Nazareth.  
Want deze zijn vaak nog wat minder bekend (en ook moeilijker te begrijpen) dan de verhalen over Jezus,  
uit het Evangelie. Het zijn de verhalen die in de zondagse vieringen te horen zijn als ‘eerste lezing’. 
Er wordt van de deelnemers geen voorkennis verwacht. Interesse is voldoende. 
 
Data: 24 november en 22 december, steeds van 19.30 tot ca. 21.00 uur. 
 
Kosten: € 2,50 per avond (incl. koffie/thee en kopieën) 
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“Eendracht” Rimburg zingt weer….. 
De leden van Zangvereniging “Eendracht” Rimburg hebben op maandag 4 oktober jl. onder leiding van dirigent Jan 
Zaad de repetities hervat. Tijdens het goed bezochte ledenoverleg van 27 september heeft een overgrote 
meerderheid van de leden te kennen gegeven de kooractiviteiten zo snel mogelijk te willen hervatten.  
Hetgeen, met in achtneming van de huidige voorschriften en regelgeving in het kader van de bestrijding van het 
coronavirus, gelukkig ook weer mogelijk is. De behoefte en de zin om na lange tijd eindelijk weer in koorverband te 
kunnen en mogen zingen werd door de meeste leden als belangrijkste reden genoemd. 
Ofschoon een aantal leden, waaronder ook enkele bestuursleden, tijdens of na de gedwongen coronastop besloten 
hebben om hun lidmaatschap te beëindigen, is dat voor het huidige bestuur, dirigent en leden geen belemmering 
geweest om een snelle doorstart van het koor mogelijk te maken. Men kijkt er onder andere naar uit om de 
Eucharistievieringen in de kerk van Rimburg tijdens de Hoogfeesten Kerstmis, Pasen en Pinksteren weer 
meerstemmig op te kunnen luisteren. 
De bestuurstaken worden voorlopig vervuld door Herman Hanssen (voorzitter), Kees Schurer (secretaris)  
en Michiel Heunen (penningmeester). Met enkele kandidaat-bestuursleden zal nog nader overleg plaatsvinden 
waarna de officiële bestuursverkiezing en benoeming van de voorzitter tijdens een ledenvergadering aan de orde 
zullen komen. Mensen die geïnteresseerd zijn om eventueel lid te worden van Zangvereniging “Eendracht” Rimburg 
zijn van harte welkom eens te komen “proeven van de sfeer” tijdens de wekelijkse repetities op maandag van 19.30 
tot 21.30 uur in de zaal van Gemeenschapshuis “D’r Eck” te Rimburg of neem contact op met één van de 
bestuursleden. Meer informatie kunt u vinden op de website van het koor www.zangvereniging-eendracht.nl   
 

Aanbidding van het H. Sacrament 
Jezus blijft onder ons aanwezig in het Heilig 
Sacrament. Wij kunnen ons bijzonder tot Hem 
wenden in het gebed voor het uitgestelde 
Allerheiligste, iedere vrijdag na de ochtendmis van 
09.00 uur in Waubach. 
 
Stilte is de deur om bij jezelf binnen te komen, 
te ontsnappen aan stress, 
aan te sluiten bij je onderstroom,  
jezelf terug te vinden. 
Op belangrijke momenten  
zocht Jezus de stilte op om te bidden, 
Zalige momenten waar je op een stilteplek 
aan jezelf de diepste vragen stelt, over liefde en 
pijn, over de gang van zaken in onze maatschappij, 
over geloven en twijfelen, over leven en dood. 
 
We hebben de stilte nodig 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.  
 

Zorg voor ons gemeenschappelijk huis 
De paus beschrijft in de Encycliek Laudato Si hoe de aarde steeds meer verandert 
in een grote afvalhoop. Door onze wegwerpcultuur, een product van de 
vooruitgang, stapelt het afval zich op. Misschien buiten ons gezichtsveld, maar 
elders zijn er miljoenen mensen die eronder lijden. Niet alleen de hoeveelheid afval 
groeit, maar ook wordt de aarde uitgeput door het massaal winnen van grond-
stoffen die uiteindelijk tot afval worden. Daarnaast is inmiddels ook goed zichtbaar 
hoe ons koop- en verbruiksgedrag sporen nalaat op een veel groter vlak: 
het klimaat. De klimaatverandering heeft met name bij de armste en meest 
kwetsbare delen van de bevolking desastreuze gevolgen! Door het smelten van de 
ijskappen stijgt het waterniveau op veel plaatsen zodanig dat het water vele 
miljoenen mensen letterlijk en figuurlijk aan de lippen staat. Dorpen worden 
weggevaagd, ziektes steken de kop op en miljoenen mensen slaan op de vlucht.  
De rijke landen lijken hier geen oog voor te hebben. En wat te denken van schoon 
drinkwater dat nog steeds niet voor ieder mens beschikbaar is! 
 
Doordat we de natuurlijke bronnen plunderen om onze behoeftes te stillen, verdwijnen duizenden hectaren bos- en 
ander natuurgebied. We zien volgens de paus wel bezorgd toe hoe diersoorten verdwijnen, maar we beseffen te 
weinig welke gevolgen dit heeft voor het ecosysteem als geheel. De minieme reacties op al deze drama’s en de 
totale onverschilligheid, raken de paus in het hart. Het lijkt een hopeloos verhaal! Maar de paus is geen 
wetenschapper die kijkt naar wat er was en niet meer is, maar hij is een christen die leeft vanuit het geloof in een 
Schepper die mensen heeft geschapen naar zijn beeld en gelijkenis. God heeft ons gemaakt als kroon op de 
schepping. Dit betekent dat we geroepen zijn onze verantwoordelijkheid te dragen.  
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Toekomst H. Bernadettekerk Abdissenbosch 
In de afgelopen jaren is al vaker gesproken over de toekomst van de HH. Theresia- en 
Don Boscokerk (Lauradorp) maar ook over die van de H. Bernadettekerk 
(Abdissenbosch). Terwijl de plannen voor een herbestemming van de kerk in Lauradorp 
geleidelijk voortgaan (we hopen daarover binnenkort meer te melden), is er ook nieuws 
over een nieuwe bestemming van de kerk in Abdissenbosch. Mogelijk heeft u daarover al 
eerder iets vernomen in het nieuws.  
 
We willen de parochianen van Abdissenbosch goed informeren en verdere uitleg geven 
over de plannen die een geïnteresseerde partij heeft met deze kerk. Die partij zal zich 
aan u voorstellen tijdens een inloop-informatieavond in de H. Bernadettekerk op 
maandag 8 november. U kunt dan van 19.30 tot 20.30 uur in de kerk terecht waar 
de eerste plannen voor een mogelijke herbestemming aan u worden gepresenteerd. 
Uiteraard kunt u daar ook met vragen terecht aan zowel de initiatiefnemer als aan het 
kerkbestuur. Van harte welkom! 
 

Alpha: wat zegt je geloof? 
Wie A zegt, moet ook B zeggen. 
Maar voor sommige mensen is die ‘A’ al heel wat. Wat zijn de 
‘basics’ van je christelijk geloof, zoals we dat tegenwoordig 
noemen? 
 
Daarover praten we samen op vijf avonden Alpha.  
Niet alleen praten, ook samen wat eten en samen bidden.  
Vijf dinsdagavonden van 19.00 tot 21.00 uur: 
26 oktober, 9, 23 en 30 november en 7 december. 
We sluiten af op zaterdag 11 december overdag. 
 
Meer info en opgave: zie de folder in onze kerken en de info op 
onze website.   Van harte welkom! 

 
Met paus Franciscus op weg naar Glasgow 

De wereldwijde Klimaatconferentie van de Verenigde Naties in Glasgow (1 – 12 november) wordt bijgewoond door 
paus Franciscus. Hier rondomheen zullen we ons als parochiecluster verdiepen in zijn eigen tekst over een goede 
omgang met de schepping: de Encycliek Laudato Si’. Dat doen we tijdens meerdere  bijeenkomsten, telkens om 
20.00 uur op de pastorie. U bent van harte welkom! 
woensdag 3 november – Het evangelie van de Schepping (62-100) 
woensdag 17 november – De menselijke wortel van de ecologische crisis (101-136)  
woensdag 24 november – Een integrale ecologie (137-162) 
 

Kalender 2022: Missiezusters van St. Petrus Claver 
Goede gewoonte: tegen het eind van het jaar een mooie nieuwe missie-kalender. Op zaterdag 30 en zondag 31 
oktober staan de Missiezusters van St. Petrus Claver uit Maastricht aan de kerkdeur, na de eucharistieviering. De 
kalenders kosten helemaal niks. Maar een vrije gave is natuurlijk welkom voor alle projecten van missionarissen 
wereldwijd die bij de zusters worden aangemeld. 
 

Camino in Zuid-Frankrijk 
De pelgrimstocht die oorspronkelijk was gepland voor april 2020 kon na diverse lockdowns uiteindelijk doorgaan in 
de eerste helft van oktober dit jaar. Met acht personen waren we op weg in de Vallée du Lot en langs de oevers van 
de Gers, niet alleen door valleien, maar dagelijks waren er ook flinke klimpartijen in een stevig landschap met een 
factor 3 in vergelijking tot het Limburgs heuvelland. 
 
Eventuele spierpijn werd verzacht door de dagelijkse overwegingen van de encycliek Laudato Si' die paus Franciscus 
in 2015 schreef 'over de zorg voor het gemeenschappelijk huis' (die encycliek bestuderen we momenteel ook in ons 
parochiecluster; zie elders in deze uitgave). De oproep van de paus om voorzichtig om te gaan met de aarde en al 
haar bewoners, werd wel heel concreet in de prachtige natuur van Occitanië. Over 220 km genoten we verder van 
prachtige historische steden en dorpen en van monumentale kerken die voelden naar tien eeuwen van gebed, 
waaraan onze groep haar steentje heeft bijgedragen. 
 
In mei 2022 pakken we de wandelstokken weer op voor het vervolg: de laatste 245 km in Frankrijk tot aan Saint-
Jean-Pied-de-Port, aan de voet van de Pyreneeën, waar alle Europese pelgrimsroutes samenkomen. We verheugen 
ons nu al! 
 
pastoor Harry Notermans 
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VVrruucchhtteenn  

We zien het aan de dieren en 
planten: het is volop herfst. 
Bladeren verkleuren, appels en 
peren hangen in overvloed zwaar 
aan de takken. Noten, bessen, 
kastanjes, eikels, beukennootjes zijn 
rijp en de dieren bereiden zich voor 
op de winter. Ze eten zich het buikje 
rond en verzamelen noten en zaden 
als reserve voor later als de planten 
in slaaptoestand zijn. Ook wij 
mensen putten uit de gulheid van 
de natuur, de schepping. Alle reden 
dus om God, de Vader, dankbaar te 
zijn. Al het eten op ons bord is 
immers gegroeid in vruchtbare 
aarde. 

Onze twee kerkmuizen leggen ook 
voorraad aan voor de koude 
maanden. Ze hadden het geluk om 
een prachtige tros druiven te vinden 
naast appels, peren, eikels, noten 
en granen. Terwijl de ene zijn 
gehele spierkracht gebruikt, heeft 
de ander een trucje bedacht..... 

Oktober is ook Maria-maand. Kijk 
eens naar de vruchten op het 
plaatje. Daar lees je de vruchten 
van de H.Geest. Maria had ze 
allemaal, want ze had ook volop de 
gaven van de H.Geest ontvangen. 
Haar Zoon, Jezus, noemt zich later 
de Ware Wijnstok en ons noemt Hij 
de ranken, die rijkelijk vruchten 
brengen als wij met Hem verbonden 
blijven. Er zal niemand van ons zijn 
die evenveel van alle vruchten 
heeft. Maar wat de een in 
overvloed heeft, kan hij met een 
ander delen. 

 

 

         Nr.19, oktober 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Oplossingen Hangplekje Nr. 18: Het waren 12 duiven. Rebus: Een 
wereld vol vrede is een paradijs. 

Salam – Arabisch, shalom – Hebreeuws, fred – Zweeds, Damai – 
Indonesisch, Pace – Italiaans, peace – Engels, pokój – Pools, Frieden – 
Duits, taika –Litouws, paz – Spaans, miers – Lets , Vrede 

Wat betekent toch 
dit aparte woord? 

Wat zijn 
de wielen 
van het 
karretje? 

Wat 
heeft 
dit 
plaatje 
met 
Maria 
te 
maken
? 

Herken je 
deze 
vruchten? 



HE T IS  WEER TIJD VOOR 
PEPERNOTENBROOD

TEL: 045-5118255

INFO@ROTHY.NL

WWW.ROTHY.NL
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             Liturgische diensten Parochiecluster Ubach over Worms 
 

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                            H. Mis vervalt !!
Zondag 24 okt DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR—WERELDMISSIEDAG

Rimburg 09.30 uur Dameskoor en Gregoriaanse Schola jrdst. oud. Pierre en Johanna Simons-
Douven (st); Marietje Kallen-Roebroek en Margriet Hanssen-Latour; Ad Kremer;

Waubach 11.00 uur Jan Evertsen (st); jrdst. Gerard Notermans;jrdst. oud. Wiel en Wies Reinartz-
Souren;

Maandag 25 okt VERJAARDAG VAN DE WIJDING VAN ALLE KERKEN WAARVAN DE 
WIJDINGSDATUM NIET BEKEND IS

Waubach 19.00 uur Sjef en Tinie Haan-Lutgens en wederz. ouders (st);
Dinsdag 26 okt                       Heereveld 10.30 uur H. Mis
Woensdag 27 okt 19.00 uur: Waubach
Donderdag 28 okt HH. SIMON EN JUDAS, APOSTELEN
Waubach 09.00 uur 09.00 uur: Waubach
Vrijdag 29 okt
Waubach 09.00 uur H. Mis waarna aanbidding van het H. Sacrament
Zaterdag 30 okt Z. MARIA TERESA VAN DE HEILIGE JOZEF, MAAGD
Abdissenbosch 18.00 uur overl. ouders Gärtener-Wolters (st);
Zondag 31 okt EEN-EN-DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
Rimburg 09.30 uur Marietje Kallen-Roebroek; Dieter Bloi; jrdst. Hub Snijders; 

Waubach 11.00 uur

jrdst. oud. Sjir en Tonny Moonen-Lipperts, dochter Chantalle (st); jrdst. Hub in ’t 
Zandt, tevens Ietje in ’t Zandt-Huijsmans (st); oud. Simons-Theves, dochter 
Louisa, tevens  oud. Boymans-Schunken en zoon Frans (st); Leo en Anna 
Knubben-Sieben (st); oud. Wiel en Fien Senden-Reinartz; jrdst. Jan en Nelly 
Schleipfenbauer-van Duynhoven; jrdst. Jan Gerards; jrdst. Peter Pelzer; oud. Ger 
en Greetje Wijshijer-van Ommen en Maria Wauben-Impelmans; 
(kinderwoorddienst)

Waubach 15.00 uur Allerzielendienst waarna gravenzegening kerkhof Kerkstraat
Lauradorp 16.30 uur Gebed en gravenzegening kerkhof Vogelzankweg
Maandag 01 nov HOOGFEEST VAN ALLERHEILIGEN

Waubach 19.00 uur
Sjaak Dejalle en dochter Ria Römkens-Dejalle; oud. Plum-Heinen en dochter Mia 
(st);  jrdst. oud. Evertz-simons (st); pastoor Gerard Maesen en kapelaan Hub 
Janssen; 

Dinsdag 02 nov GEDACHTENIS VAN ALLE OVERLEDEN GELOVIGEN Heereveld 10.30 
uur H. Mis

Waubach 19.00 uur
Woensdag 03 nov H. HUBERTUS, BISSCHOP
Waubach 19.00 uur
Donderdag 04 nov 09.00 uur: Waubach     H. CAROLUS BORROMEÜS, BISSCHOP
Vrijdag 05 nov

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

Zaterdag 06 nov ALLE HEILIGE VERKONDIGERS VAN HET GELOOF IN ONZE STREKEN
Abdissenbosch 18.00 uur                               H. Mis vervalt !!

Zondag 07 nov TWEE-EN-DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR-H. WILLIBRORD, 
BISSCHOP

Rimburg 09.30 uur

11
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Waubach 11.00 uur

Sjef en Tinie Haan-Lutgens en wed. oud. (st); Hubert en Mia Michorius-Scholle en 
oud. Michorius-Sonjé (st); jrdst. Jozef-Scholle (st); jrdst. Kitty Ringens-Peters; 
Sjef Speck en overl. familie; oud. Speck–Herbergs en overl. familie; Cleo Wassen; 
Marianne Hahnraths; Jo Wilms; Patrick Wilms; (Kinderwoorddienst)

Abdissenbosch 13.30 uur Paardenzegening Manege Heihof 
Rimburg 15.00 uur Allerzielendienst waarna gravenzegening kerkhof Brugstraat
Abdissenbosch 16.30 uur Gebed en gravenzegening kerkhof Reeweg
Maandag 08 nov
Waubach 19.00 uur jrdst. Lei Bisschops, dochter Josje en kleinzoon Michel;

Dinsdag 09 nov KERKWIJDING VAN DE LATERAANSE BASILIEK   Heereveld 10.30 uur H. 
Mis

Woensdag 10 nov H. LEO DE GROTE , PAUS EN KERKLERAAR  
Waubach 19.00 uur jrdst. Maria Nievelstein (st); jrdst. Mathieu Nievelstein en Lucia Peters (st); 
Donderdag 11 nov H. MARTINUS VAN TOURS, BISSCHOP

Waubach 09.00 uur jrdst. Els Quaedvlieg, tevens André Quaedvlieg (st); oud. Speck-Herbergs en 
Trautje en Nelly Speck (st); 

Vrijdag 12 nov H. JOSAFAT, BISSCHOP EN MARTELAAR
Waubach 09.00 uur H. Mis waarna aanbidding van het H. Sacrament
Zaterdag 13 nov

Abdissenbosch 18.00 uur overl. ouders Gärtener-Wolters (st); Zef en Mia Vaessen-Kusters (st); Wiel 
Vaessen (st);

Zondag 14 nov DRIE-EN-DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
Rimburg 09.30 uur Herbert en Hanneliese Wermelskirchen-Albertz en zoon Erich;

Waubach 11.00 uur

1ste jrdst. Jan van Mil; Bebbie van Mil-Krol en kleindochter Melanie; Sjaak Dejalle 
en dochter Ria Römkens-Dejalle; Chris en Marga Kölgens-Quaedvlieg en overl. 
oud. (st);  oud. Zef en Bertie Severens-van den Oever (st); jrdst. Hans Weelen (st); 
jrdst. Hein Spiertz, tevens Mientje Spiertz-Kleijnen (st); Mientje Adriolo-
Dautzenberg (trouwdag); 

Maandag 15 nov H. ALBERTUS DE GROTE, BISSCHOP EN KERKLERAAR

Waubach 19.00 uur overl. fam. Vaessen-Portz en Leo Vaessen; oud. Herman en Gertruda Boymans-
Clement en zoon Harry; Jos Schormans;

Dinsdag 16 nov H. MARGARITA VAN SCHOTLAND   Heereveld 10.30 uur H. Mis
Woensdag 17 nov H. ELISABETH VAN HONGARĲE
Waubach 19.00 uur

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

Rimburg 09.30 uur vr. levende en overleden leden van de Ouderensoos Rimburg;
Vrijdag 19 nov

Waubach 09.00 uur echtpaar Jacques en Elisabeth Verstappen-Vreuls (st); waarna aanbidding van het 
H. Sacrament

Zaterdag 20 nov
Abdissenbosch 18.00 uur jrdst. Jolanda Smeets;
Zondag 21 nov HOOGFEEST VAN CHRISTUS, KONING VAN HET HEELAL
Rimburg 09.30 uur oud. Pierre en Johanna Simons-Douven (st);

Waubach 11.00 uur

Fanfare St. Elisabeth Mia Michorius-Plum; Muisje Michorius-Mous en moeder 
Stephanie; jrdst. oud. Iep en Els Janssen-Herberigs en dochter Netty (st); oud. 
Frans en Sophie Quaedvlieg-Frösch, tevens wed. oud. (st); jrdst. overl. oud. Jo en 
Annie Spiertz-Vaessen (st); (Kinderwoorddienst) 

 
                                                                                                                           

Het volgend Kirkebledje  verschijnt op 19 nov. en wel voor de periode tot 17 dec. 
Misintenties s.v.p. inleveren tot uiterlijk woensdag 10 nov. liefst middels een briefje  

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

12


