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  ’t Kirkebledje 
Afscheid van de H. Bernadettekerk 

Na ruim 85 jaar moeten we afscheid gaan nemen van 
de H. Bernadettekerk in Abdissenbosch. 
Op zondag 29 mei om 15.00 uur zal daar de laatste eucharistieviering plaatsvinden. 
Hoofdcelebrant is deken Nevelstein van Kerkrade. De bisschop van Roermond,  
mgr. Harrie Smeets, kan helaas niet op onze uitnodiging ingaan. 
Het wordt een heel mooie eucharistieviering uit dankbaarheid. De zang wordt 
verzorgd door leden van het voormalig kerkkoor Sint Jan o.l.v. Chris Manusama.  
Het koor zingt o.a. de Messe Brève van Charles Gounod. Verder zal fanfare 
Abdissenbosch zich nogmaals van zijn beste kant laten horen. 
Die dag zullen we bidden voor de levende en overleden parochianen van 
Abdissenbosch, bijzonder voor al degenen die zich als vrijwilliger hebben ingezet 
voor de parochie. 
We nodigen u van harte uit voor deze bijzondere eucharistieviering. 
Na afloop zal er in kleine kring nog een bijeenkomst zijn voor de vrijwilligers van de 
parochie. 
Bij de hoorzitting op 9 maart jl. hebben we kort stilgestaan bij de overweging van de 
toenmalige bisschop mgr. Lemmens: van gelovigen in de jonge wijk Abdissenbosch 
kon onmogelijk worden gevraagd om helemaal naar de kerk van Waubach te 
trekken, 30 tot 45 minuten te voet volgens hem. De meesten van ons lopen het 
sneller en bovendien zijn de afstanden per (electrische) fiets of auto inmiddels een 
peulenschil. Belangrijker: parochianen binnen ons cluster vinden met alle gemak de 
weg naar onze andere kerken. Fijn dat u op die manier blijft meebouwen aan een 
vitaal parochiecluster ook in de toekomst! 
 
De bisschoppelijke goedkeuring voor de verkoop van zowel de H. Bernadettekerk als 
de HH. Theresia- en Don Boscokerk wordt zeer binnenkort verwacht. Gelukkig 
blijven beide kerkgebouwen overeind, zij het met een andere functie (bewoning, c.q. 
grafkerk met maatschappelijke functie). 
 

Vastenactie 2022 
Hartelijk dank voor uw bijdrage aan de Vastenactie, die dit jaar in heel Nederland in 
het teken stond van 'landrechten'. Samen hebt u het mooie bedrag bijeengebracht 
van  EUR 1.243,18 . 
Voor ons is het vanzelfsprekend dat je je land in vrijheid kunt bewonen. Dat is het 
inmiddels niet voor mensen in Oekraïne. En al heel lang niet voor mensen in delen 
van Zuid-Amerika. Vastenactie zet zich met uw hulp in om hun grondrechten te 
verdedigen. Dank voor uw steun! 
 

Dodenherdenking 2022  
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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  

 

 
 
Traditiegetrouw vond tijdens 
dodenherdenking de jaarlijkse 
herdenkingsbijeenkomst plaats 
bij de Sint Jozef kapel in 
Rimburg.  
 
Het was een indrukwekkende 
bijeenkomst, waarbij ook de 
burgemeester van Landgraaf 
en de burgemeester van Ubach 
Palenberg aanwezig waren.  

Havikweg 3   |   6374 AZ Landgraaf

045 531 22 73   |   www.hamerslandgraaf.nl

D E  K R A C H T 
V A N  D E 

G R A F I S C H E 
M I X



Hovenstraat 137 - 6374 HC Landgraaf - Tel. 045-5311448
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           Wereldgezinsdagen in Rome  
Van 22 tot en met 26 juni vinden in 
Rome de Wereldgezinsdagen plaats. 
Het is voor de tiende keer dat deze 
dagen voor katholieke gezinnen en 
families worden gehouden. De 
wereldgezinsdagen zijn een vervolg 
op het ‘Jaar van Sint-Jozef’ dat de 
paus vorig jaar had uitgeroepen en 
dat afgelopen december overging in 
een ‘Jaar van het gezin’. 
De Wereldgezinsdagen in Rome zijn 
een van de hoogtepunten tijdens dit jaar. Het evenement zou al eerder 
plaatsvinden, maar werd vanwege de coronapandemie verschoven.  
Aan de conferentie in het Vaticaan doen vertegenwoordigers van alle 
bisschoppenconferenties in de wereld mee en afgevaardigden van 
internationale bewegingen voor pastorale zorg voor gezinnen. Naast 
een tweedaagse conferentie bestaan de gezinsdagen ook uit bezoeken 
aan parochies in Rome en een ontmoeting met paus Franciscus. 
 

Lezing Academie Rolduc over “Zonen van God” 
In het Bijbelboek Genesis is sprake van ‘de Zonen van God’.  
Al eeuwenlang buigen bijbelwetenschappers en theologen zich over de 
vraag wie hiermee worden bedoeld. Zijn het de kinderen van Adam en 
Eva, zijn het gevallen engelen of misschien wel buitenaardse wezens? 
Exegeet en diaken Roman Gruijters houdt hierover op 10 juni de 
laatste lezing van Academie Rolduc van dit seizoen. Drs. Gruijters was 
gastdocent Oude en Nieuwe Testament aan de voormalige 
catechistenopleiding KaiRos en aan het Grootseminarie Rolduc. 
Momenteel werkt hij aan de Katholieke Universiteit in Leuven aan zijn 
proefschrift. De lezing op 10 juni vindt plaats in Abdij Rolduc in 
Kerkrade. Aanvang 19.00 uur . Entree is €5,- ter plekke te voldoen. 
Vooraf aanmelden is gewenst via academie@rolduc.nl   
 

Waarom juni de Heilig-Hartmaand is ? 
Na de Mariamaand mei staat juni in de Kerk bekend als de Heilig-
Hartmaand. Deze traditie stamt uit de 17e eeuw. De Franse religieuze 
Margaretha Maria Alacoque zag in een visioen Christus met een 
bloedend hart. Dat werd uitgelegd als een symbool voor het verdriet 
van Christus om de vele mensen die zijn liefde afwezen.  

 
Op initiatief van Margaretha kwam er een speciale dag om het Heilig 
Hart van Jezus te vereren: de vrijdag na het octaaf van Sacramentsdag 
ofwel de derde vrijdag na Pinksteren. In 1672 werd het feest van het 
Heilig Hart van Jezus voor het eerst in Frankrijk gevierd. In 1765 werd 
het door Rome erkend en in 1856 als feestdag voor de hele kerk 
voorgeschreven. Omdat de derde vrijdag na Pinksteren bijna altijd in 
juni valt, groeide langzaam ook het gebruik om die hele maand als 
Heilig-Hartmaand te beschouwen.  

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 
  
 
 
 

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 
 
Processieroute Waubach: 
Kerkstraat-Groenstraat-Rimburgerweg. 
Nazit bij de familie Speck,  
Rimburgerweg 99 
 
Processieroute Rimburg: 
Kapelweien-Broekhuizenstraat-
Rinckberg-Palenbergerweg-
Gremelsbrugge. Nazit in d’r Eck 
 
Huwelijken: 
11 juni in Waubach: Robert Peters en 
Robin Roossink. 
8 juli in Rimburg: Caroline Steins en 
Stan Vluggen. 
 
We wensen beide bruidsparen een goede 
voorbereiding, een stralende trouwdag 
en een heel gezegende toekomst! 
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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. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Overleden 
18-04: Jakob Gottschalk, (90 jaar) 
21-04: Fien Kaesler-Schunken, (83 jaar)  
01-05: Guus Gubbels, (83 jaar) 
 
Sterkte aan de betreffende families! 

Gedoopt 
Sinds de vorige uitgave van dit parochieblad hebben 
geen nieuwe doopsels plaatsgevonden. 
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 
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

Bezinning op het woord 
Als kerk zijn we een gemeenschap van biddende 
mensen. De liturgie lijkt voor buitenstaanders misschien 
elke dag hetzelfde, maar is steeds nieuw en anders. 
‘Bezinning op het Woord’ is een uitgave van het bisdom 
Roermond voor iedereen die zich wil verdiepen in de 
liturgie van de dagelijkse eucharistie. ‘Bezinning op het 
Woord’ – ook bekend als het blauwe boekje – biedt voor 
elke dag een inleiding, een korte bezinning, voorbeden 
en verwijzingen naar de teksten van de dagelijkse 
liturgie. ‘Bezinning op het Woord’ verschijnt elke maand 
als handzame brochure. Voor €27 bent u abonnee en 
krijgt u de teksten elke maand thuis gestuurd. 
www.bisdom-roermond.nl/bezinningophetwoord 

                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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                      Wat vieren we de komende periode? 
23-25 mei: Kruisdagen 
De drie dagen vóór Hemelvaart worden de ‘Kruisdagen’ genoemd. Van oudsher dagen om te bidden voor een 
goede oogst. Op sommige plaatsen in Limburg vinden deze dagen de ‘kruisprocessies’ plaats, zo genoemd 
vanwege het kruis dat voorop gaat. 
26 mei: Hemelvaart Op de veertigste dag na Pasen viert de Kerk dat Jezus in de hemel werd opgenomen. 
 

5 juni: Pinksteren 
Bij zijn Hemelvaart had Jezus beloofd een helper te sturen: de Heilige Geest. Tien dagen na Hemelvaart is het 
Pinksteren en vieren we de komst van die heilige helper, die voor geestdrift en bezieling zorgt. Vanaf dat moment 
trekken de leerlingen van Jezus erop uit om zijn Blijde Boodschap te verkondigen. Pinksteren wordt daarom ook 
gezien als de geboorte van de Kerk. 
6 juni: 2e Pinksterdag/ Heilige Maria, Moeder van de Kerk 
Een paar jaar geleden heeft paus Franciscus een nieuwe Mariafeestdag op de kalender gezet. Tweede Pinksterdag 
eren we voortaan Maria als Moeder van de Kerk. Zij was erbij toen de heilige Geest neerdaalde over de apostelen. 
13 juni: Antonius van Padua 
Antonius van Padua is een echte volksheilige, die ook in Limburg breed wordt vereerd. Heel wat kapelletjes zijn 
aan hem gewijd. Niet in de laatste plaats vanwege zijn hulp bij het terugvinden verloren zaken. Antonius leefde in 
de 13e eeuw. Hij werd geboren in Portugal en kwam via allerlei omzwervingen in Padua in Italië terecht. Daar 
werd zijn talent om te preken ontdekt. Toen de gelovigen niet naar hem wilden luisteren, preekte hij voor de 
vissen.   
16 en 19 juni Sacramentsdag 
Twee datums voor hetzelfde feest? Soms komt dat voor. Sacramentsdag wordt in de wereldkerk gevierd op de 
tweede donderdag na Pinksteren. Omdat dit in Nederland geen vrije dag is, is het feest verschoven naar de 
zondag erna. Op Sacramentsdag viert de Kerk dat Christus daadwerkelijk in de gezegende hostie aanwezig is. Op 
veel plaatsen zijn dit weekeinde ook de sacramentsprocessies of de ‘bronk’.  
 

                   Het Service Gilde Landgraaf nodigt uit                 
 
Onder het motto ‘wandelen is goed voor lichaam en geest’ nodigt het 
Gilde Landgravenaren en geïnteresseerden uit om deel te nemen aan een 
themawandeling op woensdag 25 mei a.s. Het thema van deze wandeling 
is ‘de Vaechshof’. May Quaedflieg heeft de geschiedenis van de Vaechshof 
helemaal uitgezocht. In het Jaarboek 2022 van de Heemkundevereniging 
verschijnt dit najaar een uitgebreid artikel hierover.  
 
Tijdens de themawandeling worden hiervan al enkele tipjes van de sluier 
gelicht met May Quaedflieg als gids. Naast de overdracht van kennis en 
ervaring, dat het Service Gilde Landgraaf beoogt, wordt er natuurlijk ook 
gewandeld. Voor deze themawandeling zijn de volgende wetenswaardigheden van belang. 
 

• Aanmelding is verplicht bij Service Gilde Landgraaf; aanmelding is mogelijk tot en met vrijdag 20 mei 2022 
(tel.nr. 045-5695680; email: gildelandgraaf@gmail.com) 

• Maximum aantal deelnemers: 20. 
• Namens het Gilde begeleiden 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 6 km. lang en duurt in totaal ongeveer 3 uur. 
• De wandeling start en eindigt op de parkeerplaats bij de kerk van Nieuwenhagen (nabij de Heereweg) om 

09.00uur. 
• De wandeling gaat ook in slechte weersomstandigheden, met uitzondering van stortregen, door. 

 
Het Service Gilde Landgraaf wenst u veel wandelplezier. 
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Lenteconcert LMK St. Joseph 

Het Landgraafs Mannenkoor St Joseph wil                                                                                   
al haar vrienden en donateurs van 2020 en                                                                                     
2021 bedanken voor hun steun.  Als blijk                                                                              
van dank zijn zij allen van harte en gratis                                                                                    
welkom op ‘t Lenteconcert   dat het  koor                                                                                                    

samen met twee  andere  internationale                                                                                                         
topkoren  gaat presenteren op:   Vrijdag                                                                              

27 mei, 19.00  uur , in het Cultuurhuis,-                                                                                       
Veldstraat 19, Landgraaf. (open 18.00 uur)                                                                                                    

Neem de door u gekochte 
donateurskaart                                                                                              

mee als entreebewijs. Vindt u deze  niet ?                                                                          
Geen nood! Allen die in 2020 of  2021 

een                                                                                                      
kaart kochten werden  geregistreerd  en                                                                                      
hebben zo dus toegang-tot het concert! 

Het voorrecht 
In de Bijbel is een lang leven een zegen. Het confronteert ons 
met onze kwetsbaarheid, wederzijdse afhankelijkheid, familie- 
en gemeenschapsbanden en vooral ons goddelijke kindschap. 
Waneer God ons een hoge ouderdom schenkt, geeft Hij ons tijd 
om Hem beter te leren kennen, onze vertrouwelijkheid met 
Hem te verdiepen, zijn hart steeds dieper te doordringen en 
ons aan Hem over te geven. Het is de tijd van voorbereiding, 
om onze geest in zijn handen te leggen, definitief, met 
kinderlijk vertrouwen. 
 
Maar het is ook een tijd van nieuwe vruchtbaarheid. 
….blijven ze zelfs in hun ouderdom welig en sappig en groen, 
zegt de psalmist. (Ps 92,15) Gods heilplan realiseert zich 
namelijk ook in de armoede van zwakke, onvruchtbare en 
krachteloze lichamen. Uit de onvruchtbare schoot van Sara en 
het honderdjarige lichaam van Abraham is een uitverkoren volk 
geboren. Een bejaarde kan, ook al is hij zwak, een werktuig 
worden in de heilsgeschiedenis.  
 
Bewust van deze onvervangbare rol van bejaarde mensen, is 
de Kerk de plaats waar generaties geroepen zijn om te delen in 
het liefdesplan van God. Deze uitwisseling tussen de generaties 
verplicht ons anders naar bejaarden te kijken, om met hen 
naar de toekomst te leren kijken.  
 
Wanneer wij aan bejaarden denken en over hen spreken, gaat 
het niet alleen over de verleden tijd. Nee! De Heer kan en wil 
ook met hen nieuwe bladzijden beschrijven, bladzijden van 
heiligheid, dienstbaarheid, gebed… Ik zou u willen zeggen dat 
bejaarden ook het heden en het morgen van de Kerk zijn.  
Ja, zij zijn ook de toekomst van een Kerk die met de jongeren 
profeteert en droomt! Het is daarom belangrijk dat bejaarden 
en jongeren met elkaar spreken.  
 
De profetie van bejaarden wordt werkelijkheid wanneer het 
licht van het Evangelie volop in hun leven schijnt; wanneer zij 
zoals Simeon en Hanna, Jezus in hun armen nemen, 

Daarom vraag ik u om de verkondiging van het Evangelie niet over te laten aan grootouders en bejaarden. Ga naar 
hen met een glimlach op uw gezicht en het evangelie in de hand. Ga de straat van uw parochies op en ga op zoek naar 
bejaarden die alleen wonen. Hoge ouderdom is geen ziekte, maar een voorrecht! Eenzaamheid kan een ziekte zijn, 
maar met naastenliefde, nabijheid en geestelijke bemoediging, is dit te genezen. 
 
God heeft in de wereld een talrijk volk aan grootouders. Op de dag van vandaag hebben de huidige generaties van 
ouders vaak geen christelijke vorming, noch het levend geloof. Dat kunnen de grootouders daarentegen wel aan hun 
kleinkinderen doorgeven. Zij zijn de onmisbare schakel om kinderen en jongeren in het geloof op te voeden. Wij 
moeten het gewoon worden hen in onze pastorale horizonten op te nemen en hen, niet slechts tijdelijk, te beschouwen 
als één van de vitale elementen van onze gemeenschappen.  
 
Het zijn niet alleen mensen die wij dienen bij te staan en te beschermen in hun levensbehoud, maar zij kunnen actief 
zijn in de evangelisatiepastoraal, bevoorrechte getuigen van Gods trouwe liefde. 

Marialint verbindt 110 Limburgse kapelletjes  
Een aantal bedevaartsoorden in Limburg heeft de handen 
ineengeslagen en een lint van fietsroutes langs 110 Mariakapelletjes 
uitgezet. Dit Marialint wordt dit voorjaar opengesteld. Vanaf zondag  
1 mei – het begin van de Mariamaand - zijn de routes zowel online als 
op papier beschikbaar. 
Verspreid door het Limburgse land zijn tal van grotere en kleinere 
Mariakapellen te vinden. Elke kapel, elke bedevaartplek heeft z’n 
eigen verhaal. Het Marialint verbindt die verhalen met elkaar en laat 
de fietser kennis maken met bekende en ook veel onbekende plekken 
waar Maria wordt vereerd. Voor de routes is gebruik gemaakt van de 
fietsknooppuntenroute van de ANWB. De routes zijn bij de 
verschillende kapellen als folder verkrijgbaar, maar ook van diverse 
sites te downloaden. Overzicht sites op www.bisdom-roermond.nl 
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Zangvrienden gezocht 

       
Zangvereniging Vriendenkring St. Rochus , 
Groenstraat / Landgraaf zoekt nieuwe Vrienden 
voor de Zang ! 
  
Heb jij zin om te zingen en houd je daarnaast 
ook van gezelligheid? Dan zoeken wij jou! 
Mannenkoor Vriendenkring St. Rochus uit de 
Groenstraat is na twee jaren corona weer met 
vol elan gestart met zingen.   
  
Ons koor bestaat dit jaar reeds 117 jaar. 
  
Aangezien ook onze vereniging kampt met 
vergrijzing zijn wij op zoek naar nieuwe 
enthousiaste zangers die ons willen komen 
versterken. 
  
Ons repertoire bestaat uit barbershops-, 
slavische- alsmede wereldse gezangen. 
  
Je behoeft geen kennis te hebben van 
muzieknoten lezen om mee te doen. Een goed 
muzikaal gehoor strekt wel tot aanbeveling ! 
Vriendschap en sociaal medeleven staan bij 
ons voorop ! 
  
Ons koor staat sinds jaren onder leiding van 
Steven van Kempen, welke in de regio en ver 
daar buiten reeds lange tijd bekendheid geniet. 
  
Hebben we jouw interesse gewekt?  
Kom dan een repetitie vrijblijvend bijwonen ! 
Wellicht help je daardoor ons koor in de 
toekomst te laten voortbestaan ! 
  
Wanneer: elke maandagmiddag van 14:00 tot 
15:45. 
  
Waar: Gemeenschapshuis 't Ströatje 
(Eygelshovenerweg 4, 6374 KC Landgraaf) 
  
Heb je vragen? Bel dan met onze secretaris 
(Wim Badenhop , tel.no. 045-5660826) of mail 
naar: secretariaat@st-rochus.nl 

Gefeliciteerd 
Binnen ons parochiecluster vinden in de 
maanden mei en juni maar liefst drie 
communievieringen plaats. Daarnaast 
ontvangen de kinderen van groep 8 het  
H. Vormsel. 
 
Een welgemeend proficiat aan alle 
communicantjes en vormelingen! 
 
      Pastoor Notermans & kerkbestuur 



RRoozzeenn  vvoooorr  MMaarriiaa  

Mei is een Mariamaand, net zoals oktober. 
Maria is de moeder van Jezus. En daarom 
vereren wij Maria met veel liefde en geloof. 
Want Maria is niet alleen ontzettend lief, ze is 
ook sterk, moedig en trouw in het Geloof. 
Daarom voelen heel veel mensen zich 
geborgen bij en gesteund door Maria als ze 
zorgen hebben. Maria wordt veelal met een 
roos vergeleken. Een roos is prachtig, maar 
heeft ook doornen. Maria was mooi van 
binnenuit; haar levensweg zat echter vol met 
doornen. Ze moest bijvoorbeeld vluchten met 
Jozef en de kleine Jezus en ze was erbij toen 
Jezus stierf aan het kruis. 

Onze twee kerkmuisjes willen daarom een 
mooie, rode roos aan Maria geven. Maar 
helaas, de volgende dag zien ze de roos 
helemaal verlept in de vaas hangen. Nu 
bedachten de muisjes een plan om Maria 
rozen te geven die niet meer vergaan. Kijk 
maar naar het stripverhaal hiernaast. 

Een rozenkrans heeft aan het begin een kruis: 
dan zeggen we dat we in God, Jezus, de Heilige 
Geest, de vergeving van zonden en de 
opstanding uit de dood geloven. Dan komt een 
grote kraal, drie kleine kralen en weer een 
grote kraal, vervolgens 5 x 10 kleine kralen en 
er tussenin telkens een grote kraal. Bij de 
kleine kralen bidden we een “Wees 
Gegroetje”, bij de grote kralen een “Onze 
Vader”.  Elk tientje gaat om een geheim uit het 
leven van Jezus en Maria. En bij elk tientje 
kunnen we voor mensen bidden die het 
moeilijk hebben of mogen we ook dank 
zeggen. En met elk gebeden kraaltje geven we 
een roos aan Maria. 

  

 

 

         Nr.26, mei 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oplossingen van Nr. 25: Rebus – Waar er twee of meer in Mijn 
naam bijeen zijn daar ben Ik in hun midden. Jonkie van kip = 
kuiken, paard = veulen, schaap = lam, hond = puppy, kat = 
kitten, koe = kalf 

Verzamel rozenbladeren, 
maak heel kleine stukjes 
ervan. Laat die met een 
beetje water sudderen. 
Telkens omroeren tot dat het 
een soort klei geworden is.  

Rol van de “klei” 6 grotere 
en 53 kleinere bolletjes, 
prik er een gat doorheen 
met een tandenstoker en 
laat de kralen drogen. Af en 
toe een beetje draaien aan 
de kralen. Ze gaan nog 
krimpen. Knutsel een 
kruisje, rijg alles aan elkaar 
op een stevige draad. Maak 
tussen de kralen extra 
knopen in de draad. Daar is 
de rozenkrans met 53 rozen 
voor Maria. https://www.landidee.nl/creatief/rozenkralen-maken/ 

https://www.selber-machen.de/hobby/perlen-selber-machen/ 

 

 

 

Zo`n kleine rozenkrans is ook 
prima om te knutselen. 
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CAKE VAN DE MAAND

TEL: 045-5118255

INFO@ROTHY.NL
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             Liturgische diensten Parochiecluster Ubach over Worms 
 

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

Waubach 07.00 uur Voettocht naar Leenderkapel in Schaesberg met om 8.30 uur H. Mis aldaar 
Abdissenbosch 19.00 uur H. VORMSEL leerlingen van basisschool De Wegwijzer (Koor Gioia)
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 basisschool De Speurneus

Waubach 11.15 uur Jan Evertsen (st); jrdst. oud. Ed en Mia VanderBroeck-Dörenberg (st); vr. het 
welzijn van een gezin; 

Maandag 23 mei KRUISDAG
Waubach 18.30 uur Rozenkransgebed
Waubach 19.00 uur
Dinsdag 24 mei KRUISDAG
Waerderkapel 18.15 uur Start van de Kruisprocessie door de velden 
Heereveld 19.00 uur o.a. H. Mis bgv Wereldgebedsdag voor de kerk in China

Woensdag 25 mei KRUISDAG-H. BEDA DE EERBIEDWAARDIGE, PRIESTER EN 
KERKLERAAR

Waubach 18.30 uur Rozenkransgebed
Waubach 19.00 uur Hannie Dautzenberg-Hanssen (verjaardag); 
Donderdag 26 mei HOOGFEEST VAN DE HEMELVAART VAN DE HEER
Abdissenbosch 09.30 uur 1ste H. Communiemis van basisschool De Wegwijzer   
Waubach 11.00 uur oud. Herzig-Dörner; echtp. Jacques en Elisabeth Verstappen-Vreuls (st); 
Vrijdag 27 mei H. AUGUSTINUS VAN CANTERBURY, BISSCHOP
Waubach 09.00 uur waarna uitstelling en aanbidding van het H. Sacrament
Zaterdag 28 mei
Rimburg 19.00 uur jrdst. oud. Men en Joke Hermans-Beckers (st); Ad Kremer;(Kinderwoorddienst)
Zondag 29 mei ZEVENDE ZONDAG VAN PASEN

Waubach 09.00 uur zeswekendienst Jakob Gottschalk; oud. Jo en Annie Franssen-Janssen; vr. het  
welzijn van een gezin; (Kinderwoorddienst)

Abdissenbosch H. Doopsel Dinayah Kulter

Abdissenbosch 15.00 uur 

Laatste Eucharistieviering in deze kerk !! (Koor en Fanfare) jrdst. echtp. 
Wiel en Stasia Szablewski-Rutkowska, tevens Jan Szablewski (st); Piet van der 
Hörk en overl. familieleden Velraeds-Hanssen;Meggy Rutten en oud. Wiel en 
Fieny Rutten-Drossaert;

Maandag 30 mei 
Waubach 18.30 uur Rozenkransgebed
Waubach 19.00 uur Sjeng Portz; echtp. Elsen en zoon Hans (verjaardag); 
Dinsdag 31 mei MARIA VISITATIE  Heereveld 10.30 uur H. Mis
Woensdag 01 jun H. JUSTINUS, MARTELAAR
Waubach 19.00 uur
Donderdag 02 jun HH. MARCELLINUS EN PETRUS, MARTELAREN
Waubach 09.00 uur oud. Johan en Trautje Franken-Vossen (st);
Vrijdag 03 jun HH. CAROLUS LWANGA EN GEZELLEN, MARTELAREN

Waubach 09.00 uur

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

Zondag 05 jun HOOGFEEST VAN PINKSTEREN
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Rimburg 09.30 uur
Zangvereniging Eendracht zeswekendienst Fien Kaesler-Schunken; Catharina 
Gallus (st); oud. Juup en En Logister-Windmuller (st); Pierre en Johanna Simons-
Douven; (Kinderwoorddienst) 

Waubach 11.00 uur

Gemengd Koor Don Bosco Mia Michorius-Plum; jrdst. Muisje Michorius-
Mous, tevens  moeder Stephanie; jrdst. oud. Frans en Sophie Quaedvlieg-Frösch, 
tevens wed. oud. (st); Rudi Roth (verjaardag) (st); oud. Zef en Bertie Severens-
van den Oever (st) Louise Palm-Höppener (st); overl. echtp. Schnitzeler-Meens 
en overl. fam. Dortants-Meens (st); Zef en Mia Vaessen-Kusters (st); Wiel 
Vaessen (st); Wiel Snijders en kleindochter Sterre; (Kinderwoorddienst)

Maandag 06 jun TWEEDE PINKSTERDAG HEILIGE MARIA, MOEDER VAN DE KERK
Heereveld 09.30 uur H. Mis
Waubach 11.00 uur Sjaak Dejalle en dochter Ria Römkens-Dejalle; (Kinderwoorddienst)
Woensdag 08 jun QUATERTEMPERDAG
Waubach 19.00 uur
Donderdag 09 jun ONZE HEER JEZUS CHRISTUS, EEUWIGE HOGEPRIESTER
Waubach 09.00 uur
Vrijdag 10 jun
Waubach 09.00 uur waarna uitstelling en aanbidding van het H. Sacrament
Zaterdag 11 jun H. BARNABAS, APOSTEL
Waubach Pl. Huwelijksmis voor Robin Roossink en Robert Peters
Rimburg 19.00 uur jrdst. Ad Kremer;
Zondag 12 jun HOOGFEEST VAN DE H. DRIE-EENHEID
Waubach 09.30 uur 1ste H. Communiemis basisschool An d’r Put  oud. Evertz-Simons;

Waubach 11.15 uur
zeswekendienst Guus Gubbels; Chris en Marga Kölgens-Quaedvlieg en overl. 
oud.(st);  jrdst. oud. Jacob en Anna Heinen-Hanssen (st); Sjaak Dejalle en 
dochter Ria Römkens-Dejalle; Sjef Speck en overl. familie;

Maandag 13 jun H. ANTONIUS VAN PADUA, PRIESTER EN KERKLERAAR

Waubach 19.00 uur Kit Beckers-Frings (verjaardag), tevens wed. oud. Beckers en Frings en zus 
Marlies Hanssen-Frings; 

Dinsdag 14 jun H. LIDWINA, MAAGD Heereveld 10.30 uur H. Mis
Woensdag 15 jun
Waubach 19.00 uur jrdst. Heinz Jansen (st); 
Donderdag 16 jun
Waubach 09.00 uur Jozef Scholle; 
Vrijdag 17 jun
Waubach 09.00 uur waarna uitstelling en aanbidding van het H. Sacrament

Zaterdag 18 jun Let op: vanwege Sacramentsprocessie in Waubach wordt de zondagsmis van 
Rimburg verplaatst naar zaterdag (19.00 uur)

Rimburg 19.00 uur (Kinderwoorddienst)

Zondag 19 jun SACRAMENTSDAG-HEILIG SACRAMENT V.H. LICHAAM EN BLOED 
VAN CHRISTUS

Waubach 09.30 uur

Gemengd Koor Don Bosco oud. Iep en Els Janssen-Herberigs en dochter Netty 
(st);  oud. Sjeng en Theresia Nievelstein-Becks (st); Ted Pauli; oud. Ger en 
Greetje Wijshijer-van Ommen en Maria Wauben-Impelmans; 
(Kinderwoorddienst)

                                           
                                                                                                                                               

Het volgend Kirkebledje  verschijnt op 17 juni en wel voor de periode tot 15 juli. 
Misintenties s.v.p. inleveren tot uiterlijk woensdag 8 juni. liefst middels een briefje  

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