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

’t Kirkebledje
Afscheid van de H. Bernadettekerk

H. Bernadette
Abdissenbosch
H. Joseph
Waubach-Groenstraat
H. Drievuldigheid
Rimburg
H. Theresia & Don Bosco
Lauradorp
Jaargang 2022 nr. 06
17 juni t/m 15 juli

Dankbaar mogen we terugkijken op de laatste
eucharistieviering die zondag 29 mei jl. in de
H. Bernadettekerk gehouden werd. Het was plechtig, waardig en er werden
prachtige woorden gesproken die bij menigeen een traan en een lach brachten.
De vrijwilligers die zich vaak jarenlang hebben ingezet in en rondom deze kerk
werden apart toegesproken en in het zonnetje gezet met een fraai kleurrijk boeket.
Meer dan verdiend voor alle inspanningen die zij iedere keer belangeloos hebben
verricht en op zich hebben genomen. We hopen hen voor de toekomst in alle
opzichten nog lang bij ons te mogen hebben. Het mag voor zich spreken dat aanwas
van deze groep wenselijk en nodig is om in de toekomst in ons parochiecluster alle
voorkomende werkzaamheden te kunnen waarborgen. Vandaar onze eerdere oproep
in ‘t Kirkeblèdje voor nieuwe vrijwilligers. Een handvol nieuwe mensen heeft zich al
bij ons gemeld om zich bij de vrijwilligersgroep te scharen en daar voelen we ons
rijk mee! En uiteraard: hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Met name voor het
regulier onderhoud van het kerkhof in Abdissenbosch en de nieuw te realiseren
Bernadette memorial zoeken wij nog mensen die op structurele wekelijkse basis hun
steentje (klein of groot) willen bijdragen. Bent u hierin geïnteresseerd, dan nodigen
wij u van harte uit om dit per mail op info@rk-ubachoverworms.nl dan wel
telefonisch op di, wo, vr tussen 10 en 12 uur op het Parochiekantoor te laten weten.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om fysiek een bijdrage te leveren, maar toch een
helpende hand willen toesteken, dan bent u wellicht geïnteresseerd in de aanschaf
van een kerkbank uit de H.Bernadettekerk. Iedereen die interesse heeft, mag 1
kerkbank aankopen voor een vrije gave die geheel ten goede zal komen aan de
realisatie van de Bernadette memorial. Zo kunt u dus letterlijk uw steentje bijdragen
en meebouwen aan ons parochiecluster.
Er is een beperkt aantal kerkbanken beschikbaar. We behandelen aanvragen op
volgorde van binnenkomst, en met voorrang voor parochianen uit Abdissenbosch.
Reacties zijn mogelijk t/m vrijdag 24 juni a.s. U kunt uw wensen tot aanschaf van
een kerkbank eveneens op bovenstaande mail kenbaar maken. Vervolgens zullen wij
u van verdere informatie voorzien.

Samen bouwen we verder!

Adverteren in dit blad?
Oplage: 6.000 huis aan huis

DE KRACHT
VAN DE
Havikweg 3 Landgraaf
GRAFISCHE
MIX
045-531.22.73

Havikweg
3 | 6374 AZ Landgraaf
info@hamerslandgraaf.nl

Sacramentsprocessie
Wat een geluk dat er na twee jaren onderbreking eindelijk weer een prachtige
Sacramentsprocessie door Waubach en Rimburg kan trekken. Meer informatie
vindt u op pagina 8.

045 531
22 73 | www.hamerslandgraaf.nl
www.hamerslandgraaf.nl
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Hovenstraat 137 - 6374 HC Landgraaf - Tel. 045-5311448
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Parochie – agenda

Overzicht reguliere H. Missen:
Zondag 09.30 u. Rimburg /
11.00 u. Waubach
Maandag 19.00 u. Waubach
Dinsdag 10.30 u. Heereveld
Woensdag 19.00 u. Waubach
Donderdag 09.00 u. Waubach
Vrijdag 09.00 uur Waubach

Overzicht TV-Missen Waubach
2022. Aanvang: 10.00 uur
-zondag
-zondag
-zondag
-zondag

10
11
23
20

juli 2022 Canto Rinato
september 2022
oktober 2022
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

450 jaar ‘Martelaren van Roermond’

Met een mooie televisieserie en exposities in het hele land wordt dit
jaar de 450e verjaardag van de ‘Geboorte van Nederland’ gevierd. In
1572 begon onder leiding van Willem van Oranje de opstand tegen
Spanje. Die opstand wordt doorgaans gepresenteerd als een
heldenverhaal. Maar er was ook een andere kant: als gevolg van
diezelfde opstand is het dit jaar óók 450 jaar geleden dat de bekende
Martelaren van Gorcum werden vermoord en de veel minder bekende
‘Martelaren van Roermond’. Ook die gebeurtenissen worden dit jaar
herdacht.
Op 23 juli 1572 werden in de Caroluskapel in Roermond de daar
wonende kartuizer monniken plus de secretaris van de toenmalige
bisschop op gruwelijke wijze door de geuzen vermoord. Op een
schilderij dat later van die gebeurtenissen werd gemaakt, spuit het
bloed tot aan het plafond. In het voormalige klooster bij die kapel zijn
tegenwoordig de kantoren van het bisdom Roermond gevestigd.
Om de twee kanten van hetzelfde verhaal te vetellen, hebben het
stadsarchief Roermond en de Christoffelparochie er samen met het
bisdom voor gekozen om dit jaar twee exposities in de Caroluskapel te
organiseren. De een vertelt het verhaal van de Geboorte van Nederland
en de ander het verhaal van de moord op de kartuizers. De kapel is de
hele zomer van woensdag tot en met zondag geopend van 14.00 uur –
17.00 uur. Op 23 juli is er in de Caroluskapel een viering om de moord
te herdenken. Ook is er die dag een symposium over die gruwelijke
gebeurtenis in 1572.

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-BroekhuizenstraatRinckberg-PalenbergerwegGremelsbrugge. Nazit in d’r Eck
Huwelijken:
8 juli in Rimburg: Caroline Steins en
Stan Vluggen.
We wensen dit bruidspaar een goede
voorbereiding, een stralende trouwdag
en een heel gezegende toekomst!

Landelijk Atelier weekend
25 en 26 juni 2022
Info: www.landelijkatelierweekend.nl
Carry’s Kunstatelier Groenstraat 185
Landgraaf
Openingstijden van 10.30 uur tot 17.00
uur
Ruimtelijk werk / Keramiek / Schilderijen
Expositie in tuin en atelier

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.
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Is uw stoel of bank
doorgezakt, deze kunnen
wij opnieuw voor u opvullen.
Ook oud of beschadigd leer
kunnen wij herstellen alsof
het weer nieuw is.

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

www.meubelpiet.nl
T 06 8294 4793

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

Voor iedereen een
passend afscheid.

Mona Slob en Guido Waltmans

Wij komen kosteloos en vrijblijvend bij u langs
om uw uitvaartwensen te bespreken. Bel ons
gerust voor een afspraak.
Ook als u niet of elders verzekerd bent.
Monuta Lindeman
Stationsplein 67
6372 GR Landgraaf
T 045 - 569 61 61
E landgraaf@monuta.nl
I monuta.nl/landgraaf

85x130 Adv Monuta Lindeman.indd 1
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Het reinigen van uw stoffen
en leren meubels. Of alle
andere meubelwerkzaamheden.

16-10-19 12:12

Het is via internet mogelijk de zondagsmis vanuit de kerk in Waubach rechtstreeks thuis te volgen. Op onze site
vindt u een link waardoor u bij de uitzending terecht komt. Ook terugkijken nadien is mogelijk. Behalve via onze
parochiesite vindt u de uitzending ook op.

Overleden

14-05: Bertha Janssen-Pelzer (89 jaar)
26-05: Liza Gossen-Wetzler (97 jaar)
03-06: Harry Dautzenberg (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!

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.

Gedoopt

29-05: Dinayah Kulter
11-06: Freek en Rosalie Peters
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 aug.
van 20.15 tot 21.30 uur (Kerkberg 7)

Bezinning op het woord
ADVERTENTIE MAKELAAR

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

ADVERTENTIE PEDICURE

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?

Een hoogfeest, een gedenkdag voor een heilige of een dag om te vasten. In de liturgie van de katholieke kerk is
elke dag wat te vieren. Sommige feesten hebben een duidelijke relatie met onze eigen regio. Wat vieren we de
komende periode in Limburg?
9 juli Martelaren van Gorcum
Dit jaar is het precies 450 jaar geleden dat in Den Briel zeventien priesters en twee lekenbroeders door de
watergeuzen werden vermoord. Zij werden later bekend als de ‘Martelaren van Gorcum’. Onder hen ook twee
franciscanen uit Weert: Hieronymus en Antonius. Enkele weken later werden in Roermond ook religieuzen
vermoord. Ook die moord op de ‘Martelaren van Roermond’ wordt dit jaar speciaal herdacht.
25 juli Sint-Jacobus
Door Limburg lopen diverse routes die aansluiten op de Camino: het internationale netwerk van wegen naar
Santiago de Compostela. In Limburg zijn diverse kapellen naar Santiago of Jacobus vernoemd. In de kathedraal in
Roermond is de grootste reliek buiten Spanje van hem te vinden.
27 juli H. Titus Brandsma
Tot nu toe was dit de feestdag van de zalige Titus Brandsma.
Maar vanaf dit jaar mogen we spreken van de heilige Titus
Brandsma. De Friese karmeliet werd in de Tweede Wereldoorlog
door de Nazi’s vermoord. Op 15 mei heeft paus Franciscus hem
heilig verklaard. In Limburg is hij vooral bekend vanwege zijn
verblijf in Merkelbeek en Weert.
9 augustus: H. Edith Stein
Een kleine twee weken na Titus Brandsma herdenken we in de
Kerk een ander slachtoffer van de Tweede Wereldoorlog. Zuster
Teresia Benedicta van het Kruis – Edith Stein – werd op deze dag
vermoord vanwege haar joodse afkomst. Ze verbleef in de Karmel
in Echt, toen ze door de Nazi’s samen met haar zus Rosa werd
opgepakt.
15 augustus: Maria Tenhemelopneming
Midden in de zomer vieren we de belangrijkste feestdag van
Maria: het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming. We vieren
dan dat zij niet gewoon gestorven is, maar met ziel en lichaam in
de hemel is opgenomen. Dit is ook de dag waarop in Limburg de
kroedwusj of kruudwis wordt gezegend.
23 augustus: H. Rosa van Lima
Ze is nooit in Limburg geweest, maar toch is Rosa van Lima een
beetje ‘van ons’. Sinds het stadsbestuur van Sittard in 1669
besloot een kapel voor haar te bouwen en elk jaar een processie
te houden, is haar verering niet meer uit Limburg weg te denken.

Hartelijk dank voor de medewerking!
Het kerkbestuur dankt beide bedrijven voor de bijdrage aan de
upgrading van het Kerkhof van Abdissenbosch en Bernadette Idylle.

Arrianus Advies – Natuur en
Landschapsbeheer
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Bij de jozefkapel
gevlekt morgenlicht speelt door het lover van de bomen
op de witte muren van de kapel
morgengeluid is gedempt
een eikel valt met een plof op droge aarde
als een dikke druppel
in verwachting van naderend gekletter
de boomklever kruipt omhoog tegen de stam
een witte vlinder fladdert door het zonlicht
zomaar ergens heen
vrede is dichtbij
het paradijs op grijpafstand
als oorlog niet was…
herdenking overbodig was…
een haan kraait driemaal
om de leugen van het moment
een hond blaft de harde waarheid
vrede is niet bedrieglijker dan hier
de werkelijkheid wordt bedrogen
herdenking is deel van vrede
het licht nadert jozef in de kapel
het kind is nog geborgen in het donker
zij die het vaderland dienden
rusten in vrede
als oorlog niet was…
herdenking overbodig was…
dan ja dan….

Geschreven door dhr. Pierre Kusters en voorgedragen tijdens de
dodenherdenking bij de Jozefkapel op 4 mei jl.

Eredienst overledenen LMK St. Joseph

Het Landgraafs Mannenkoor St. Joseph zal
op zondag 17 juli, in de H. Mis van 11.00 uur,
haar leden die in de afgelopen twee jaar zijn
overleden met hun gezangen gedenken.
Het was door de Coronabeperkingen heel lang
voor het koor niet mogelijk om Wil Engelen
en Jacques Gillissen die eer te geven die hen
toekomt.
De H.Mis van 17 juli zal het koor
tevens opdragen aan haar recent overleden
leden: Henk Kremer en Jo Coopmans.
Het LMK St. Joseph is na de verplichte pauze
weer volop van start gegaan. Met haar nog
steeds 70 zangers en haar gevarieerd repertoire ( van klassiek tot hedendaagse pop )
is de concertagenda van het vierstemmig LMK
goed gevuld. Bezoek eens een repetitie:
Donderdags vanaf 19.15 uur in An d’r Put

Pinksterboodschap bisschop
Harrie Smeets
“Een deel van een te groot geworden kerkgebouw
sluiten, zodat de maat weer klopt met het aantal
mensen dat er kerkt. Het zal een van de
vraagstukken voor de komende jaren worden.
Vraagstukken, die we als bisdom niet uit de weg
kunnen gaan. Maar niet de belangrijkste.
Van belang zal zijn dat we de Heilige Geest
binnenlaten en vandaaruit weer in ieders eigen taal
uitdragen, al naar de Geest ons te vertolken geeft.”
Dat zei bisschop Harrie Smeets onlangs in zijn
preek bij gelegenheid van het hoogfeest van
Pinksteren in de kathedraal in Roermond. De
volledige tekst vindt u op www.bisdom-roermond.nl
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Opstelling sacramentsprocessies

zondag 19 juni Waubach
In Waubach vieren we op zondag 19 juni om 10.00 uur de eucharistieviering in de St. Jozefkerk, waarna de processie
trekt. De concept opstelling leest u hieronder; volgt u ter plekke de aanwijzingen van het comité.
•
akolieten met processiekruis en flambouwen
•
schutterij St. Joseph
•
koninklijke fanfare Eendracht Waubach
•
fanfare St. Elisabeth Groenstraat
•
mei-verenigingen Groenstraat
•
communicantjes
•
misdienaars en acolieten
•
priester met het H. Sacrament, omgeven door flambouwdragers en escorte schutters
•
gebedsgroepen parochiecluster
•
overige schutters met koning en vaandel
•
ouders communicantjes
•
alle anderen
De processie wordt afgesloten met de sacramentele zegen. En natuurlijk gevolgd door de traditionele nazit, waarbij
alle deelnemers van harte welkom zijn! De nazit vindt plaats bij de familie Speck, Rimburgerweg 99.
zondag 26 juni Rimburg
Een week later trekt de processie door Rimburg. Op zondag 26 juni om 10.00 uur starten we met een kort
gebedsmoment bij het Rustaltaar Kapelweien. Vervolgens: Broekhuizenstraat, rustaltaar Lindegracht, Rinckberg,
Palenbergerweg, Gremelsbrugge. Daar vindt tot besluit de eucharistieviering in de openlucht plaats. En ook in Rimburg
is een nazit voor alle deelnemers bij d’r Eck.
De concept opstelling leest u hieronder; volgt u ter plekke de aanwijzingen van het comité.
•
schutterij St. Joseph
•
Fanfare Victoria
•
Kinderen van basisscholen
•
Hemeldragers en Bedienaar van het Sacrament
•
Gebedsgroepen parochiecluster
•
KAV Vrouwenvereniging
•
alle overigen

‘Uitvindster’ Sacramentsdag
ruim 150 jaar heilig

Op 16 en 19 juni viert de katholieke kerk Sacramentsdag. In veel Limburgse
parochies trekt dan ook weer de sacramentsprocessie. Het is ruim 150 jaar
geleden dat de ‘uitvindster’ van Sacramentsdag werd heilig verklaard.
Het betreft Juliana van Cornillon uit Luik. Zij leefde in de 13 eeuw. In die tijd
behoorde het hele gebied dat we nu Limburg noemen bij het bisdom Luik.
Daarmee is Juliana dus ook een beetje ‘van ons’. Zij was priorin van het
Augustinessenklooster op de Corneliusberg (Cornillon) vlakbij Luik. Haar de
‘uitvindster’ van Sacramentsdag noemen is misschien een beetje vreemd,
maar niet helemaal onterecht. Juliana had altijd een sterke devotie voor het
Heilig Sacrament. Op een dag zag ze in een visioen de maan met een hap
eruit. Pas twee jaar later begreep zij de betekenis ervan: de maan was de
kerk, waaraan nog iets heel belangrijks ontbrak: een feestdag ter ere van
het Heilig Sacrament.
Nog tijdens haar leven werd het feest in 1246 in het bisdom Luik (en dus
ook in Limburg) ingevoerd. Dit gebeurde mede door toedoen van
aartsdiaken Jacques Pantaléon van Luik. Toen deze in 1261 zelf tot paus
werd gekozen, voerde hij het feest in 1264 voor de hele kerk in. Juliana
maakt dat niet meer mee. Ze overleed in 1258 en werd in 1869 heilig
verklaard. Dankzij haar vindt op de tweede zondag na Pinksteren op veel
plaatsen de sacramentsprocessie plaats.
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Monstrans Bron: Lambertuskerk Rotterdam

Nr. 27, juni 2022

K o m en z i e !
Kijk eens, onze kerkmuisjes! Waarom
zitten ze op een boom? Omdat ze vanuit de
grond niets konden zien. Er stonden téveel
mensen voor hun kleine neusjes. Maar ze
wilden toch de Sacramentsprocessie zien!
Heel plechtig wordt de monstrans met het
Lichaam van Jezus, een grote H. Mishostie,
getoond aan iedereen langs de route.
Jezus ging graag onder de mensen toen Hij
op aarde wandelde. De mensen volgden
Hem in een grote menigte, omdat ze meer
wilden horen wat Jezus over God te
vertellen had. Jezus is na Zijn Hemelvaart
weer teruggegaan naar Zijn Vader in de
Hemel, maar met Pinksteren stuurde Hij
ons de Helper, de Heilige Geest, die ons
met Hem verbindt en ons leidt. Maar
mensen willen ook graag hun blijdschap
uitdrukken dat Jezus midden onder ons is
door de Geest en in de 7 Sacramenten. De
monstrans met de H. Hostie wordt ook
regelmatig in de kerk ter aanbidding
uitgesteld, maar met de sacramentsprocessie brengen we Hem naar buiten,
laten Hem aan de mensen en het versierde
dorp zien en laten de mensen Hem zien.

Wij kunnen ook Jezus
laten zien. Elke dag,
waar we ook zijn.
Hoe? Door
barmhartig te zijn
zoals de Vader en
Jezus. Er zijn zeven
werken van
Barmhartigheid. Kijk
eens naar de plaatjes
hiernaast. Ze laten
zien op welke manier
je barmhartig kan zijn
naar de ander. Weet
je hoe de werken van
Barmhartigheid
heten?

Van boven in de boom hebben de muisjes
dan helaas óók niet de allerbeste zicht.
Want ter bescherming wordt er een hemel
met 4 lange poten boven de monstrans
gedragen….Maar straks, als de processie
afgelopen is, brengt de pastoor de H.
Hostie weer terug in de kerk, veilig in een
afsluitbaar en kostbaar versierd kastje, het
tabernakel, helemaal vooraan in de kerk.
En dan, ja dan, zijn alle mensen gezellig bij
de koffie en de muisjes kunnen van heel
dichtbij nog eens Goede Dag zeggen tegen
Jezus.
Oplossing Sudoku
uit Nr. 26
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CAKE VAN DE MAAND JUNI

LATTE MACCHIATO CAKE
GEDIPT IN MELKCHOCOLADE

TEL: 045-5118255
INFO@ROTHY.NL
WWW.ROTHY.NL
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Liturgische diensten Parochiecluster Ubach over Worms
Vrijdag
Waubach

17 jun
09.00 uur

Zaterdag

18 jun

Rimburg
Zondag
Waubach
Maandag
Waubach
Dinsdag
Woensdag
Waubach
Donderdag
Waubach
Vrijdag
Waubach
Zaterdag

Waubach
Zondag
Rimburg
Waubach
Maandag
Waubach
Dinsdag
Woensdag
Waubach
Donderdag
Waubach
Vrijdag
Waubach
Zondag
Rimburg
Waubach
Maandag
Waubach
Dinsdag

Let op: vanwege de Sacramentsprocessie in Waubach wordt de zondagsmis
van Rimburg verplaatst naar de zaterdagavond !!!
19.00 uur (Kinderwoorddienst)
SACRAMENTSDAG-HEILIG SACRAMENT V.H. LICHAAM EN BLOED
19 jun
VAN CHRISTUS
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
10.00 uur
Wijshijer-van Ommen; Maria Wauben-Impelmans;(Kinderwoorddienst)
aansluitend Sacramentsprocessie !!
20 jun
19.00 uur
21 jun
H. ALOYSIUS GONZAGA, RELIGIEUS Heereveld 10.30 uur H. Mis
22 jun
HH. JOHANNES FISHER, BISSCHOP, EN THOMAS MORE, MARTELAREN
19.00 uur
23 jun
HOOGFEEST VAN DE GEBOORTE VAN DE H. JOHANNES DE DOPER
09.00 uur
24 jun
HOOGFEEST VAN HET H. HART VAN JEZUS
oud. Plum-Heinen en dochter Mia (st); waarna uitstelling en aanbidding van het H.
09.00 uur
Sacrament
ONBEVLEKT HART VAN MARIA
25 jun
Let op: vanwege de Sacramentsprocessie in Rimburg wordt de zondagsmis
van Waubach verplaatst naar de zaterdagavond !!!
Jan Evertsen (st); jrdst. Bern Abel (st); Werner en Mia Abel-Simons (st); echtp.
Jacques en Elisabeth Verstappen-Vreuls (st); jrdst. Marianne Lutgens, tevens oud.
19.00 uur Lutgens-Pelzer (st); overl. oud. Nico en Resi Aretz-Videc en zoon Jos; Sjeng
Dassen; Maria Gertrud, Paulus Gerard en Mathias Joseph Gillissen (st); oud. Wiel
en Mia Smeets-Toussaint verj.; oud.Gerards-Dautzenberg;
26 jun
DERTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
10.00 uur 1ste jrdst. Jos Samulski; overl. vrienden; Sacramentsprocessie !!
H. Doopsels Iris van Diemen, Riley Warnas en Nivay Kweens
27 jun
H. CYRILLUS VAN ALEXANDRIE, BISSCHOP EN KERKLERAAR
19.00 uur Sjeng Portz; Gerard Bouwman en overl. oud. Bouwman-Eggen en kleinzoon Dré;
28 jun
H. IRENEÜS, BISSCHOP EN MARTELAAR Heereveld 10.30 uur H. Mis
29 jun
HH. PETRUS EN PAULUS, APOSTELEN
19.00 uur jrdst. Frans Hol (st);
30 jun
HH. EERSTE MARTELAREN VAN DE KERK VAN ROME
09.00 uur oud. Gossen-Simons, kinderen en kleinkind;
01 jul
oud. Martin en Maria Dortants-Jungen, dochter Mia en schoonzoon Zef (st);
09.00 uur
waarna uitstelling en aanbidding van het H. Sacrament
03 jul
VEERTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
echtp. Wiel en Jet Kruyen-Hanssen (st); Pierre en Johanna Simons-Douven; uit
09.30 uur
dankbaarheid bgv een 50-jarig huwelijksjubileum;(Kinderwoorddienst)
Louise Palm-Höppener (st); Zef en Mia Vaessen-Kusters (st); Wiel Vaessen (st);
11.00 uur Hans Weelen; Sjef en Tinie Haan-Lutgens en wed. oud. (st); Hermie Bogman verj;
(Kinderwoorddienst)
04 jul
H. ELISABETH VAN PORTUGAL
19.00 uur Sjaak Dejalle en dochter Ria Römkens-Dejalle;
05 jul
H. ANTONIUS MARIA ZACCARIA, PRIESTER Heereveld 10.30 uur H. Mis
11
11

Woensdag
Waubach
Donderdag
Vrijdag
Waubach
Rimburg
Zondag

06 jul
19.00 uur
07 jul
08 jul
09.00 uur

Waubach

10.00 uur

Maandag
Waubach
Dinsdag
Woensdag
Waubach
Donderdag
Waubach
Vrijdag
Waubach
Zondag
Rimburg

11 jul
19.00 uur
12 jul
13 jul
19.00 uur
14 jul
09.00 uur
15 jul
09.00 uur
17 jul
09.30 uur

Waubach

11.00 uur

10 jul

H. MARIA GORETTI, MAAGD EN MARTELARES
09.00 uur Waubach
waarna uitstelling en aanbidding van het H. Sacrament
Pl. Huwelijksmis voor Stan Vluggen en Caroline Steins
VIJFTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
T.V.-MIS, opgeluisterd door Canto Rinato. oud. Herzig-Dörner; oud. Zef en
Bertie Severens-van den Oever (st); Sjaak Dejalle en dochter Ria RömkensDejalle; Frans en Annie Dancsecs-Gillissen en Jo Gillissen; oud. Jo en Annie
Franssen-Janssen;
H. BENEDICTUS, ABT, PATROON VAN EUROPA
Heereveld 10.30 uur H. Mis
H. HENRICUS
jrdst. oud. Johan en Trautje Franken-Vossen (st);
H. CAMILLUS DE LELLIS, PRIESTER
Jozef Scholle;
H. BONAVENTURA, BISSCHOP EN KERKLERAAR
waarna uitstelling en aanbidding van het H. Sacrament
ZESTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
jrdst. oud. Paulssen-Meyers (st); (Kinderwoorddienst)
Landgraafs Mannenkoor St. Joseph zeswekendienst Liza Gossen-Wetzler;
zeswekendienst Harry Dautzenberg; oud. Speck-Herbergs en overl. familie; Cleo
Wassen; Marianne Hahnraths; Jo Wilms; Patrick Wilms; Mientje AdrioloDautzenberg verj; overl. leden van het LMK St. Joseph; (Kinderwoorddienst)

Limburgse gelovigen willen
open en uitnodigende kerk
Limburgse katholieken willen een open en
uitnodigende Kerk, die authentiek is, bezield
spreekt, niemand uitsluit en een luisterend oor
biedt. Dat blijkt uit de zogeheten synodale
gesprekken die afgelopen maanden in de parochies
in Limburg zijn gehouden. Ook vragen gelovigen
van de Kerk om enerzijds meer naar buiten te
treden en anderzijds te zorgen voor plekken van
bezinning en gebed.
De synodale gesprekken vonden plaats op
uitnodiging van paus Franciscus. Op weg naar de
internationale bisschoppensynode in Rome in
oktober 2023 heeft hij alle bisdommen over de hele
wereld uitgenodigd. Meer informatie vindt u op:
www.bisdom-roermond.nl

Op onze site rk-ubachoverworms.nl
of:

Het volgend

Kirkebledje

verschijnt op 15 juli en wel voor de periode tot 26 aug.

Misintenties s.v.p. inleveren tot uiterlijk woensdag 6 juli. liefst middels een briefje
in de brievenbus van de pastorie (Kerkberg 7) of achter in de kerk van Rimburg.
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