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  ’t Kirkebledje 

Eerste Mis, laatste Mis… 
Keulen en Aken zijn niet op één dag gebouwd.  
En Pasen en Pinksteren vallen nooit op één dag.  
Maar we gaan wel meemaken dat een eerste en een laatste Mis op dezelfde dag 
worden gevierd. Zijn eerste H. Mis zal kapelaan Siju Vincent opdragen in de St. 
Agathakerk in Eys op zondag 29 mei om 11.00 uur.  
Siju is voor ons een goede bekende; hij was vorig jaar stagiair in ons 
parochiecluster. Zijn priesterwijding vindt plaats op 24 april om 17.30 uur in zijn 
thuisbisdom Kottar, Tamilnadu (India). 
Hij celebreert ook al eerder op zaterdag 21 mei om 19.00 uur in de H. Dionysiuskerk 
in Nijswiller en zondag 22 mei om 11.00 uur in de H. Cunibertuskerk te Wahlwiller. 
 
Eerder genoemde zondag 29 mei is ook de dag van de laatste H. Mis en wel in de  
H. Bernadettekerk van Abdissenbosch. Die zal daar beginnen om 14.30 uur.  
Aan de invulling daarvan wordt momenteel hard gewerkt. Duidelijk is dat we - net 
als twee jaar geleden in Lauradorp - in een stemming van gepaste dankbaarheid 
afscheid gaan nemen. Daarvoor heeft de fanfare van Abdissenbosch haar 
medewerking toegezegd. En onze bisschop, mgr. Harrie Smeets, zal aanwezig zijn, 
mits zijn gezondheid het op dat moment toelaat. 
 
Doordat op dezelfde dag in Rimburg ook nog eens de Marathon Via Belgica van start 
gaat, is in goed overleg met de organisatie de zondagsmis in Rimburg verplaatst 
naar de zaterdagavond. We geven alle atleten vrij baan en wensen hen een mooie 
zondag. 
 
De mistijden in ons parochiecluster zijn op die dagen als volgt. 
 
zaterdag 28 mei  
18.30 uur Rimburg (tijdstip onder voorbehoud) 
 
zondag 29 mei  
09.00 uur Waubach 
14.30 uur Abdissenbosch 
 

Hartelijk dank namens Oekraïense vluchtelingen! 
De spontane oproep van de Nederlandse bisschoppen 
om op zondag 6 maart te collecteren voor vluchtelingen 
uit Oekraïne, leverde in ons parochiecluster het mooie 
resultaat op van E. 187,96 (kerkcollecte Rimburg) en E. 
264,20 (kerkcollecte Waubach). 
 
De opbrengst is inmiddels overgemaakt naar Kerk in 
Nood en naar Vastenactie Nederland, die beide zeer 
korte lijnen hebben naar mensen in het oorlogsgebied. 
 
Hartelijk dank aan iedereen die zo ruimhartig heeft 
bijgedragen! En ook hartelijk dank namens Jan Steins 
voor de genereuze giften en tevens sponsoring door lokale ondernemers, waardoor 
hij in acht dagen tijd een touringcar kon organiseren om 72 moeders en kinderen te 
evacueren uit het oorlogsgebied, onder begeleiding van enkele Blauwe Zusters uit 
Oekraïne. Deze vluchtelingen verblijven momenteel op enkele plaatsen in Zuid-
Limburg. Op enkele dagen tijd werd er genoeg bijeengebracht om de touringcar te 
kunnen betalen en werden voedselpakketten en medische hulpmiddelen gesponsord 
voor de achterblijvers.  
De overgebleven giften zijn inmiddels overgemaakt naar de contactpersonen in 
Oekraïne. Meer informatie bij Jan of bij La Liesse.  

H. Bernadette 
       Abdissenbosch 
H. Joseph 
       Waubach-Groenstraat 
H. Drievuldigheid 
       Rimburg 
H. Theresia & Don Bosco 
       Lauradorp 

 
Jaargang 2022  nr. 04 
15 april. t/m 20 mei 

 

Parochiecluster 
Ubach over Worms 

 

  
Secretariaat parochies: 
di. wo. vr. 10.00-12.00 uur 

 
Kerkberg 7  045-531.23.78 
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 045-531.04.49 
Abdissenbosch: 

Via pastorie 
Rimburg: 

F. Weijers  045- 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 045-531.23.78 

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  045-531.41.40 
Gemeentelijk  kerkhof - Lauradorp 
Dhr. R. Dörenberg  045-56.95.222 
 
 

www.rk-ubachoverworms.nl 
 

Adverteren in dit blad? 
Oplage: 6.000 huis aan huis 

 
 
 

 
 

 
Havikweg 3 Landgraaf 

   045-531.22.73 
 

info@hamerslandgraaf.nl 
www.hamerslandgraaf.nl  

 

Havikweg 3   |   6374 AZ Landgraaf

045 531 22 73   |   www.hamerslandgraaf.nl
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      Dagbedevaart naar Banneux 18 mei 
Op woensdag 18 mei kunt u 
aansluiten bij een Mariabedevaart 
naar Banneux N.D. in de Belgische 
Ardennen. Aankomst per bus in 
Banneux is voorzien rond 10.30 uur, 
waarna een kop koffie, dan een  
H. Mis met processie naar de bron, 
warme lunch, rozenkrans, lof met 
ziekenzegening, waarna koffie en 
vlaai. Rond 16.45 uur vertrekt de 
bus weer huiswaarts.  
Buskosten bedragen €20,-. Kosten 
voor bus inclusief koffie, lunch en 
vlaai bedragen €44,-. Aanmelden 
kunt u zich tot uiterlijk 30 april bij 
Wim & Henny Franken, Kerkstraat 
20, telefoon 045-5318931. 
We hopen dat ook deze keer weer in 
groten getale aan deze dagbedevaart 
wordt deelgenomen!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 

   Rozenkransgebed op maandag en woensdag 
In de meimaand, Mariamaand bidden we iedere maandag en 
woensdagavond om 18.30 uur de rozenkrans. 
In deze tijd heeft iedereen ons gebed hard nodig. Dat geldt zeker voor 
de mensen in oorlogsgebieden, zoals Oekraïne. 
Laten we net als paus Franciscus bidden tot Maria die de knopen 
ontwart, dat er vrede mag komen over heel de aarde. 
 
 

 
Door uw genade, 
uw voorspraak 

en uw voorbeeld, 
verlos ons van alle kwaad, 

Onze Lieve Vrouw, 
en ontwar de knopen 

die ons afhouden van verbondenheid 
opdat wij, 

bevrijd van zonde en dwaling, 
Hem mogen vinden in alle dingen, 
ons hart mogen plaatsen in Hem, 

en Hem altijd mogen dienen 
in onze broeders en zusters. 

Amen. 
 

Het gebed van paus Franciscus 
tot Maria die de knopen ontwart

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 (voor bewoners) 
Woensdag 19.00 u. Waubach 
Donderdag 09.00 u. Waubach 
Vrijdag 09.00 uur Waubach 
Zaterdag 18.00 u. Abdissenbosch 
 
Mis Abdissenbosch tweewekelijks: 
23 april – 7 mei – 21 mei  
 
 
 

Overzicht TV-Missen Waubach  
2022. Aanvang: 10.00 uur  
 
-zondag 10 juli 2022 
-zondag 11 september 2022 
-zondag 23 oktober 2022 
-zondag 20 november 2022 
 
Overzicht Kinderwoorddienst 
• Iedere 1e, 3e (en 5e) zondag van de maand 
in Waubach en Rimburg. 
En tevens op: 
-Palmzondag 
-Eerste en Tweede Paasdag 
-Eerste en Tweede Pinksterdag 
-Eerste Advent 
 

 
 
H. Vormsel 2022 
• za 21 mei 19.00 uur Bs. de Wegwijzer 
 
 
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 
 
 
Sacramentsprocessies 2022 
• zo 19 juni: Waubach 
• zo 26 juni: Rimburg 
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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

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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ADVERTENTIE PEDICURE

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. 

 
 
 
Wandeling Service Gilde  
          Landgraaf 

 

 
 
 
 
 
 

 

Overleden 
22-03: Annie Quaedvlieg – Speck (94 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 familie! 

Gedoopt 
03-04: Norah Reiner 
Dat onze dopelingen opgroeien tot goede mensen en 
gelovige christenen. Dat zij van God en hun 
medemensen gaan houden, met heel hun hart.  

Doopzondagen 2022 
24 april, 29 mei,  

26 juni, 31 juli, 21 aug, 18 sept, 16 okt, 13 nov en 
11 dec. 

 
Voorbereidingsavonden 2022: 

 
8 juni en 8 aug. 

van 20.15 tot 21.30 uur (Kerkberg 7) 
 

 

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. 

ADVERTENTIE MAKELAAR

Onder het motto ‘wandelen is goed voor lichaam en 
geest’ nodigt het Service Gilde Landgravenaren en 
geïnteresseerden uit om deel te nemen aan een 
themawandeling op donderdag 28 april a.s. Het 
thema van deze wandeling is Landgraaf in wording. 
Het thema verwijst naar de vorming van Landgraaf in 
1982; dit jaar 40 jaar geleden. De ervarings-
deskundigen tijdens die wandeling vertellen vanuit 
verschillende gezichtshoeken hoe zij in de periode 1976 
– 1982 de aanloop tot de herindeling beleefden.  
 

• Aanmelding is verplicht bij Service Gilde 
Landgraaf; mogelijk tot en met vrijdag 22 april 
2022. (tel.nr. 045- 5695680; email: 
gildelandgraaf@gmail.com). 

• Maximum aantal deelnemers: 20. 
• Namens het Gilde begeleiden twee gidsen de 

wandeling. 
• Deelnemers zorgen zelf voor drank en 

etenswaren voor onderweg. 
• Deelname is kosteloos. Een vrije gave ter 

dekking van de onkosten is welkom.  
• De rondwandeling is ongeveer 8 kilometer lang 

en duurt in totaal ongeveer 3 uur.  
• De wandeling start op de parkeerplaats bij het 

Burgerhoes aan de zijde van de Beethovensingel 
om 09.00 uur. 

• De wandeling gaat ook in slechte 
weersomstandigheden, met uitzondering van 
stortregen, door. 

Het Service Gilde Landgraaf wenst u veel 
wandelplezier toe. 

                Medisch pedicure  
                                          Susan de Boer-Middeldorp 
	 	 	 	 	 	 	       	  lid pro-voet

	 	 	 	 	 	      	 ____________________

                               	 Vergoeding diabetische en reumatische voet

                            	 Gevestigd in Pedicure centrum Landgraaf ( Kerkstraat 25 Waubach)                                           

	        	 	 	     Graag telefonisch een afspraak maken 06-51296558
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De Upgrading van de begraafplaats Abdissenbosch nadert langzaamaan zijn einde en zo ook de 1e fase van de 
toekomstige Bernadette Idylle.Via deze weg willen wij nogmaals iedereen die hieraan zijn bijdrage heeft geleverd 
hartelijk danken. Te weten: 
 

• Dörenberg. Maatwerk in Metaal & RVS      
• Stratenmakersbedrijf Bram van Delft          
• Classic Hekwerken                      
• Engelmann Schilderwerken         
• Rothy.NL   Verhuur/grondverzet   
• Boot & Dart boomkwekerijen bv
• Fa. De Groot & zn.                      
• Grafdelving Vonken- Souren
• Arrianus advies – Natuur en 

Landschapsbeheer Abdissenhof  
• Familie Jan Spierts  - Smidse Rimburg
• Stichting Bosbeheer Landgraaf    
• RELIM
• De Cruydt-Hoeck. Inheemse zaden
• Flower your place
• Thomassen Plant Protection
• Falco  BV
• Beaujean BV Transport & Grondverzet
• Stichting HOPE
• Betondingen
• De Block Natuursteen       
• Landbouwtech BV
• Loonbedrijf Ton Vaessen

 Hele speciale dank aan: 
:
• Dhr. Gonera 
• Stichting ABEL
• Burger Initiatievenfonds Landgraaf
• Gemeente Landgraaf
• En ten slotte, alle vrijwilligers die hierin 

geheel belangeloos hun tijd en energie 
hebben gestoken. 
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            Benoeming: Jos Boon nieuwe kapelaan in Landgraaf 

Kapelaan Jos Boon uit de parochiefederatie 
Maasbracht en omstreken wordt met ingang van 1 
mei benoemd tot kapelaan van de parochiefederatie 
van Schaesberg, Nieuwenhagerheide en 
Nieuwenhagen in de gemeente Landgraaf.  
Dat is onlangs in de betreffende parochies 
bekendgemaakt. Jos Boon (Brunssum, 1967) volgde 
de priesteropleiding aan het grootseminarie Rolduc. 
Hij werd in 2000 tot priester gewijd. Daarna was hij 
werkzaam in parochies in Thorn, Wessem, 
Maastricht-West, Susteren en Dieteren en Venray, 
Vredepeel, Ysselteyn, Merselo en Oostrum.  
 
Sinds december 2019 was Boon actief als kapelaan in 
de parochies H. Gertrudis in Maasbracht, H. Hart van 
Jezus in Brachterbeek, H. Martinus in Linne, H. 
Stephanus in Stevensweert en O.-L.-Vrouw Geboorte 
in Ohé en Laak.  
 
 
 
In Landgraaf gaat hij aan de slag in de parochies van HH. Petrus en Paulus, O.-L.-Vrouw van de Berg Carmel, H. 
Barbara, H. Michaël en H Familie in Schaesberg en O.-L.-Vrouw Hulp der Cristenen in Nieuwenhagen en H. Hart van 
Jezus in Nieuwenhagerheide. Deze zeven parochies vormen al langere tijd een samenwerkingsverband. Hij volgt 
hier kapelaan Sebastian Eriyangalath op, die onlangs tot pastoor van Nederweert en omgeving is benoemd.  
 

                    Bisschop Smeets publiceert verhalenbundel 

In de aanloop naar Pasen heeft bisschop Harrie Smeets een 
bundel gepubliceerd met verhalen over de verrijzenis. Het eerste 
exemplaar is onlangs aangeboden aan Mgr. Hans van den 
Hende, de voorzitter van de Nederlandse 
bisschoppenconferentie. In de bundel ‘Getuigen van de 
Verrijzenis’ laat bisschop Smeets in veertien verhalen mensen 
die er indertijd bij waren, vertellen hoe zij de gebeurtenissen 
rond het lijden en sterven van Christus én zijn verrijzenis hebben 
ervaren. 
De veertien verhalen zijn een selectie uit de teksten die Mgr. 
Smeets de afgelopen jaren heeft geschreven. Nu hij ernstig ziek 
is en weet dat het moment van zijn eigen overlijden wellicht niet 
ver weg is, heeft de bisschop de verhalen laten bundelen om ze 
uit te geven als een getuigenis van zijn eigen diepe geloof in 
Christus en de verrijzenis: “Ik hoop dat de verhalen in dit boek 
mensen kunnen helpen om te geloven in wat niet te begrijpen 
valt: dat het leven sterker is dan de dood.”  
 

                     8 mei Roepingenzondag: Vreugde verbindt 

Van geloven word je blij en vrolijk. We noemen het evangelie niet voor niets een 
Blijde Boodschap. Vreugde verbindt mensen. Dat is daarom ook het motto van 
Roepingenzondag 2022. In het weekeinde van 7 en 8 mei (4e zondag van 
Pasen) wordt in alle kerken gebeden voor roepingen tot het priesterschap, het 
diaconaat en het religieuze leven. We bidden dat (jonge) mensen de vreugde 
van het geloof leren kennen en zich geroepen voelen om daaraan een bijdrage 
te leveren.   
 
 

 
 
Heb je zelf wel eens nagedacht of 
priester, diaken of religieus iets voor jou 
zou zijn? Neem dan contact op met rector 
Lambert Hendriks van het 
Grootseminarie Rolduc voor een 
gesprek: rector@rolduc.nl 
www.roepingenzondag.nl 
 
 



EEeenn  bbiijjzzoonnddeerr  bbeelleevviinngg  

Nog niet zo lang geleden zat ik met drie kinderen voor de kinderwoorddienst in de ruimte boven de 
Sacristie. Het is daar een beetje zoals in de bovenzaal waar de leerlingen bijeen kwamen na de dood en 
verrijzenis van Jezus. We begroetten elkaar en het evangelieboek werd rond gegeven, omdat er het 
Woord van God in opgeschreven staat en wij zijn geroepen om het Woord door te geven. Er staat dus 
heel veel over Jezus in. Opeens zei een jong meisje licht rebels: “Ik geloof niet in Jezus!”. Oeps. Want ze 
kon Hem niet zien. Een beetje ongelovige Thomas, toch? Heel begrijpelijk. De jongen die erbij zat, zei 
niets. Ik vertelde het Evangelie. Het was een beetje eng deze keer; ogen werden groot. Ik kon ze 
geruststellen: het verhaal loopt goed af. Wat Jezus op het einde tegen de vrouw zei, zegt Hij ook tegen 
ons: Wat je mis hebt gedaan, is je vergeven. Ga naar huis en doe het niet meer. Toen kwam weer het 
jonge meisje: “Nee, dat zegt Hij niet tegen mij!” Ze kon Hem dus niet zien, maar ook niet horen! Ik 
vertelde dat mensen meer dan 2000 jaren geleden hadden opgeschreven wat ze écht hadden gezien en 
gehoord van Jezus. Zo kon het niet in vergetelheid raken. Dit was het moment dat het meisje werd 
geraakt en ze zei spontaan: “Ik mis Jezus!”. En de jongen naast haar: “Ik ook!”. Daar kon ik makkelijk 
aansluiten. We waren het eens dat we het liefst Jezus live in ons midden hadden. Hier en nu! Helaas, 
toen ik over de Geest van Jezus wilde vertellen, ging de bel. Maar ik hoop dat het voor de kinderen net 
zo’n bijzondere beleving is geweest als voor mij. Jezus wàs in ons midden. De verrezen levende Jezus!                                                                                                            

…………………..…….Zalig Pasen!....................................... 

 

 

 

 

         Nr.25, april 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oplossingen van Nr. 24. Het palmtakje mag je aan elk kruisje hangen in je huis, kamer, auto, 
schuurtje, tuin…   9



AARDBEIENROOMCAKE 
MET WITTE CHOCOLADE
CAKE VAN DE MAAND

TEL: 045-5118255

INFO@ROTHY.NL

WWW.ROTHY.NL
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             Liturgische diensten Parochiecluster Ubach over Worms 
 
Vrijdag 15 apr GOEDE VRIJDAG-LIJDEN EN STERVEN VAN DE HEER-VASTENDAG
Lindegracht !! 14.00 uur Kruisweg door het veld
Waubach 15.00 uur Kruisweg
Waubach 19.00 uur Herdenking van het Lijden en Sterven van de Heer – zang: Canto Rinato
Waubach 20.15 uur Passieconcert door Canto Rinato: Requiem van Gabriel Fauré
Zaterdag 16 apr PAASZATERDAG-STILLE ZATERDAG

Waubach 21.00 uur Paaswake zeswekendienst Frans Nievelstein; Mathieu Nievelstein en Lucia 
Peters, tevens vr. dochter Maria (st);

Zondag 17 apr HOOGFEEST VAN PASEN-VERRIJZENIS VAN DE HEER

Rimburg 09.30 uur
Zangvereniging Eendracht oud. Pierre en Johanna Simons-Douven en oud. 
Douven-Wetzels; Jan en Maria Janssen-Douven en Fransje Janssen; Piet Gerards; 
oud. Huntjens-Mohr en Lenie Huntjens; Dieter Bloi; (Kinderwoorddienst)

Abdissenbosch 11.00 uur oud. Ger en Greetje Wijshijer-van Ommen en Maria Wauben-Impelmans;
Maandag 18 apr TWEEDE PAASDAG
Heereveld 09:30 uur H. Mis

Waubach 11.00 uur

zeswekendienst Frans Simons; oud. Herzig-Dörner; Jacques en Elisabeth 
Verstappen-Vreuls (st); oud. Eijgelshoven-Korfage (trouwdag) (st); oud. Wiel en 
Fien Senden-Reinartz; oud. Herman en Tity Schoormans-Heunen; 
(Kinderwoorddienst)

Woensdag 20 apr Waubach 19.00 uur: Twan Rinkens en Trees Rinkens-Simons en oud. Simons-
Erens (st); Leo en Louise Palm-Höppener; jrdst. Sjef Specker;

Donderdag 21 apr Waubach 09.00 uur: Lei Dörenberg;
Vrijdag 22 apr Waubach 09.00 uur: waarna uitstelling en aanbidding van het H. Sacrament
Zaterdag 23 apr

Abdissenbosch 18.00 uur André Quaedvlieg verj, tevens dochter Els (st); oud. Speck-Herbergs en Trautje 
en Nelly Speck (st); ter ere van de H. Bernadette (st);

Zondag 24 apr BELOKEN PASEN-ZONDAG VAN DE GODDELIJKE BARMHARTIGHEID
Rimburg 09.30 uur Jan VanderBroeck verj;
Waubach 11.00 uur zeswekendienst Wim Hanssen; Jan Evertsen (st); Mon Valent; 
Maandag 25 apr H. MARCUS, EVANGELIST
Waubach 19.00 uur Sjeng Portz;

Dinsdag 26 apr H. FIDELIS VAN SIGMARINGEN, PRIESTER EN MARTELAAR Heereveld 
10.30 H. Mis

Woensdag 27 apr H. PETRUS CANISIUS, PRIESTER EN KERKLERAAR

Waubach 19.00 uur Sjef en Tinie Haan-Lutgens en wed. oud. (st); fam. Palm-van Tilburg en 
kinderen; 

Donderdag 28 apr H. PETRUS CHANEL-H. LODEWIJK MARIA GRIGNION DE BEAUFORT
Waubach 09.00 uur
Vrijdag 29 apr H. CATHARINA VAN SIENA, MAAGD EN KERKLERARES
Waubach 09.00 uur waarna uitstelling en aanbidding van het H. Sacrament
Zaterdag 30 apr H. PIUS V, PAUS
Abdissenbosch 18.00 uur H. Mis vervalt !!
Zondag 01 mei DERDE ZONDAG VAN PASEN
St. Jozefkapel
Rimburg 09.30 uur

Waubach 11.00 uur

zeswekendienst Annie Dancsecs-Gillissen; Louise Palm-Höppener (st); oud. Iep 
en Els Janssen-Herberigs en dochter Netty (st); jrdst. Pierre Vossen, tevens Bertie 
Vossen-Maessen(st); jrdst. Mia Mevissen-Pelzer, tevens verj; 
(Kinderwoorddienst)

Maandag 02 mei H. ATHANASIUS, BISSCHOP EN KERKLERAAR
Waubach 19.00 uur oud. Adams-Schuncken (st); Sjaak Dejalle en dochter Ria Römkens-Dejalle;
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Dinsdag 03 mei HH. FILIPPUS EN JACOBUS, APOSTELEN  Heereveld 10.30 uur H. Mis
Woensdag 04 mei
Waubach 19.00 uur fam. Höppener-Gottschalk en kinderen; 
Donderdag 05 mei
Waubach 07.20 uur Pelgrimsmis
Vrijdag 06 mei H. DOMINICUS SAVIO

Waubach 09.00 uur
oud. Martin en Maria Dortants-Jungen, dochter Mia en schoonzoon Zef (st); Wiel 
en Mia Dortants-Peters en zonen Hub en Wim (st); jrdst. Gertrud Jansen-Krämer 
(st); waarna uitstelling en aanbidding van het H. Sacrament

Zaterdag 07 mei
Abdissenbosch 18.00 uur Zef en Mia Vaessen-Kusters (st); Wiel Vaessen (st); Jo Quaedvlieg verj;
Zondag 08 mei VIERDE ZONDAG VAN PASEN; ROEPINGENZONDAG
Rimburg 09.30 uur

Waubach 11.00 uur

zeswekendienst Annie Quaedvlieg-Speck; tevens vr. André, Math en Els; jrdst. 
oud. Bernard Abel en Helena Janssen, tevens zoon Bern (st); Sjaak Dejalle en 
dochter Ria Römkens-Dejalle; oud. Loo-Schnackers, schoonzoon Bert en 
kleinkinderen Janine, Jolanda en Bert; 

Maandag 09 mei 
Waubach 19.00 uur oud. Adams-Schuncken (st); jrdst. Mien Hol-Quadvlieg (st); 

Dinsdag 10 mei JOHANNES VAN AVILA, PRIESTER EN KERKLERAAR Heereveld 10.30 
uur H. Mis

Woensdag 11 mei
Waubach 19.00 uur Ted Pauli (trouwdag);
Donderdag 12 mei H. PANCRATIUS, MARTELAAR
Waubach 09.00 uur
Vrijdag 13 mei H. MARIA VAN FATIMA-H. SERVATIUS, BISSCHOP
Waubach 09.00 uur waarna uitstelling en aanbidding van het H. Sacrament
Zaterdag 14 mei H. MATTIAS, APOSTEL
Abdissenbosch 18.00 uur H. Mis vervalt !!
Zondag 15 mei VIJFDE ZONDAG VAN PASEN
Rimburg 09.30 uur

Waubach 11.00 uur Anni Gottschalk-Stevens verj, tevens fam. Hellenbrandt; overledenen van de 
families Ringens en Peters; Sjef Speck en overl. familie;  (Kinderwoorddienst)

Maandag 16 mei 
Waubach 19.00 uur oud. Plum-Heinen en dochter Mia (st); 
Dinsdag 17 mei Heereveld 10.30 uur H. Mis
Woensdag 18 mei H. JOHANNES I, PAUS EN MARTELAAR
Waubach 19.00 uur
Donderdag 19 mei Waubach 09.00 uur

Vrijdag 20 mei H. BERNADINUS VAN SIENA, PRIESTER-Z. JOSEFA STENMANNS, 
MAAGD

Waubach 09.00 uur waarna uitstelling en aanbidding van het H. Sacrament

Zaterdag 21 mei HH. CHRISTOPHORUS MAGALLAEN, PRIESTER, EN GEZELLEN, 
MARTELAREN

Abdissenbosch 19.00 uur H. VORMSEL leerlingen van basisschool De Wegwijzer   
Zondag 22 mei ZESDE ZONDAG VAN PASEN
Rimburg 09.30 uur oud. Jan en Resie Janssen-Logister (trouwdag) (st); 
Waubach 09.30 uur 1ste H. Communiemis De Speurneus
Waubach 11.00 uur Jan Evertsen (st); jrdst. oud. Ed en Mia VanderBroeck-Dörenberg (st);

                                                                                                                                                                          
Het volgend Kirkebledje  verschijnt op 20 mei en wel voor de periode tot 17 juni. 

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