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  ’t Kirkebledje 

Terugblik: Sacramentsprocessies  
Wat was het een feest dat na twee jaar lockdown 
eindelijk weer de Sacramentsprocessies konden 
trekken.En wat hebben veel mensen er iets prachtigs van gemaakt: de fanfares,  
de schutterij en andere verenigingen. De vrijwilligers van onze parochies. En niet te 
vergeten degenen die biddend meetrokken. Want bidden is de core business van 
onze kerken. Een processie toont de trots en dankbaarheid omdat God in onze 
straten wil wonen, en tegelijkertijd ook het vertrouwen waarmee wij onze parochies 
aan Hem toewijden. Dank aan iedereen die hieraan heeft meegedaan.  
Volgend jaar weer! 
 

Communievoorbereiding schooljaar 2022-2023 
Onlangs werd op de basisscholen in ons cluster (An d’r Put, de Speurneus en de 
Wegwijzer) een informatiebrief meegegeven aan de ouders van de a.s. leerlingen 
van groep 4. Daarin staat alle informatie over de eerste H. Communie en de 
voorbereiding daarop. Kinderen die in Ubach over Worms wonen en een basisschool 
elders bezoeken, kunnen eveneens deelnemen aan de communievoorbereiding. Voor 
hun ouders ligt dezelfde informatiebrief met aanmeldformulier klaar op het 
parochiekantoor t/m 29 juli a.s. Om een goede voorbereiding te kunnen geven, is 
tijdige opgave absoluut nodig. Half september vindt een eerste ouderavond plaats; 
aanmelding daarna is niet meer mogelijk.  
De data van de eerste communievieringen zijn als volgt (telkens om 09.30 uur). 
- donderdag 18 mei (Hemelvaart) voor communicantjes van b.s. De Wegwijzer 
- zondag 21 mei voor communicantjes van b.s. De Speurneus 
- zondag 4 juni voor communicantjes van b.s. An d’r Put. 
 
 
 
 

 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doopvoorbereiding nieuwe 
stijl 

Kleine wijziging in de aanmelding voor een 
doopviering: per 1 juli neem je gewoon 
contact op met het parochiekantoor 
(telefoon of mail) en we spreken een 
kennismakingsbezoek af. Tijdens het 
bezoek diepen we de vraag over het 
doopsel verder uit. Waarom laat je een 
kind dopen, wat betekent het voor je kind en voor jezelf? Bij het huisbezoek spreken 
we een doopzondag af en word je uitgenodigd voor een gezamenlijke 
voorbereidingsavond over het verloop van de doopviering en het belang van de 
christelijke opvoeding. 

H. Bernadette 
       Abdissenbosch 
H. Joseph 
       Waubach-Groenstraat 
H. Drievuldigheid 
       Rimburg 
H. Theresia & Don Bosco 
       Lauradorp 
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15 juli t/m 26 aug. 
 

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 
  

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
hamerslandgraaf.nl
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Terugblik op vrijwilligerswerk  
door mevr. Mia Wandler 

Wat gaat de tijd vlug, ik kan het zelf bijna niet geloven dat het veertig 
jaar geleden is dat ik de eerste keer voor de bloemen in de kerk 
gezorgd heb. 
Dank aan iedereen die ervoor zorgde dat het offerblok achter in de kerk 
(alleen voor bloemen) altijd goed gevuld was. 
Dit en samen met het groen uit mijn tuin en een auto vol met Dahlia’s, 
in alle kleuren van de regenboog, maakten het mogelijk. 
Ik mocht ze plukken in de tuin van Albert, daar werd ik blij van, ook als 
het een beetje regende. 
Albert…. ik denk nog vaak aan zijn tuin vol bloemen. Sjef is deze toen 
weer gaan aanplanten, hierdoor kon ik mijn auto steeds weer vol laden 
met bloemen. 
Dankjewel Sjef, je bent nu 94, dus dan is 100 worden nog maar  een 
peulenschil. Ook als de hortensia’s bloeiden, met de meest prachtige 
kleuren, mocht ik die bij de mensen halen. 
 
Met Marian rond tien uur koffie drinken en daarna om twaalf uur spek 
met ei, waarna we samen alles opruimden. Wat hebben we veel plezier 
gehad zo met zijn tweeën. 
Ik ben er altijd heel trots op geweest dat ik nooit aan het kerkbestuur 
een bijdrage moest vragen voor bloemen, het geld uit het offerblok 
(alleen voor bloemen) was voldoende om de rest van de tijd bloemen te 
kunnen kopen. Met Pinksteren dit jaar heb ik voor de laatste keer de 
kerk versierd. Ik ben dankbaar ik dat ik dit werk zo lang heb mogen 
doen. Het was fantastisch om iedere keer met zoveel bloemen te mogen 
werken. Op mijn leeftijd, waarbij het geen voordeel meer biedt om het 
cijfer van mijn leeftijd om te draaien, ben ik blij twee dames gevonden 
te hebben die van mij het stokje overnemen: Karin Deckers en Heidy 
Bloi. Karin en  Heidy, met wat ik al van jullie heb gezien, ga ik de 
toekomst vol vertrouwen tegenmoet.                                             Mia 
 

                  Bidden om vrede 
 

Voor allen die oorlog voeren om macht en belangen, om geld, om 
natuurlijke bronnen: dat ze tot inkeer komen en wegen vinden die tot 
vrede leiden, en dat religie nooit misbruikt wordt voor eigen gewin. 

Voor hen die verantwoordelijkheid dragen in de politiek: dat ze ten allen 
tijde waken over de waardigheid van mensen en over de noden van de 
kwetsbaren, dat ze hun ambt als een dienst aan de vrede van mensen 

en volkeren mogen beleven. 
Voor de vluchtelingen die een beroep op ons doen: dat we de deur van 

ons hart niet gesloten houden. 
Voor allen die leven in angst: dat het waarachtig getuigenis van 
christenen hen sterkt en bemoedigt en dat ze de vrede van God 

ondanks alles mogen bewaren in hun hart. 
Voor de slachtoffers van oorlog, terreur en aanslagen: dat God hun 

leven voltooit in zijn eeuwige vrede. 
Voor paus Franciscus en alle herders van de kerk van God op aarde: dat 

zij blijven oproepen het niet te zoeken in voldaanheid en 
zelfgenoegzaamheid, maar ons uitdagen ons het lot en het leed van de 

medemens aan te trekken, en waar we kunnen te ijveren voor 
gerechtigheid en vrede. 

Voor ons en alle christenen waar ook ter wereld: dat door hun inzet 
solidariteit en gerechtigheid groeit tussen arm en rijk, jong en oud, oost 

en west, noord en zuid, tussen mensen van alle culturen en religies. 
Voor hen die enkel oog hebben voor eigen belang, in het bijzonder voor 
hen die naar geweld en wapens grijpen om zichzelf: dat ze tot inkeer 
komen en de kloof tussen God en medemens overbruggen zolang het 

nog kan. 
Voor onszelf, in dit Jaar van de Barmhartigheid: dat we bruggen van 
barmhartigheid weten te slaan naar allen die zich afgeschreven en 

gebroken voelen, naar hen die in nood zijn, dat we hen in Gods Naam 
nabij zijn en dat ze onze steun en toewijding mogen ervaren, dat wij 

voor hen Gods gelaat van barmhartigheid zijn. 

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 
  
 
 
 

Overzicht TV-Missen Waubach  
2022. Aanvang: 10.00 uur  
 
-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 
-Derde Advent 
-Kerstavond 
-Eerste en Tweede Kerstdag 
 
In de zomervakantie (vanaf 17 juli) is er 
geen kinderwoorddienst. We beginnen 
weer op zondag 3 september. 
 
 
Eerste H. Communie 2023 
• do 18 mei 09.30 uur Bs. de Wegwijzer 
• zo 21 mei 09.30 uur Bs. de Speurneus 
• zo 04 juni 09.30 uur Bs. An d’r Put 
 
 
 
 
Gaan trouwen 
Jeffrey Arts en Sefania Baadjou uit ons 
parochiecluster gaan op vrijdag 16 september 
trouwen in de St. Salviuskerk in Limbricht. 
We wensen hen een goede voorbereiding, een 
stralende trouwdag en een heel gezegende 
toekomst samen. 
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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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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 
Sinds de vorige uitgave van het parochieblaadje 
hebben geen kerkelijke uitvaarten plaatsgevonden. 
Laten we bidden voor al onze dierbaren die reeds 
langere tijd aan de zorg van de Heer zijn 
toevertrouwd.  
 
Heer, onze God, Wij danken U, dat Gij ons de 
zekerheid geeft, dat ook wij eenmaal zullen verrijzen.  

Gedoopt 
26-06: Iris van Diemen 
26-06: Riley Warnas  
26-06: Nivay Kweens 
 
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 
In overleg met pastoor Notermans 

 

Voorbereidingsavonden 2022: 
 

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

Vakantie 
 

Ik wens je wat velen niet hebben: tijd. 
Ik wens je tijd 

om verheugd te zijn, en te lachen, 
en wanneer het je past, 
daar iets mee te doen. 

Ik wens je tijd voor jouw doen en denken, 
niet voor jezelf alleen 

maar ook om te geven en uit te stralen. 
Ik wens je tijd, 

niet tot haasten en lopen 
maar voor rust in je gemoed. 

Ik wens dat Hij bij jou mag blijven 
als tijd voor verwondering 

voor vertrouwen 
in plaats van tijd om naar de klok te kijken. 

Ik wens je tijd 
om naar de schepping te kijken, 

en tijd om te groeien… 
Ik wens je tijd 

om opnieuw te hopen en te beminnen, 
want uitstel van die tijd heeft geen zin. 

Ik wens je tijd 
om weer jezelf te vinden, 

en elke dag, elk uur 
als een geschenk te ervaren. 

Ik wens je tijd om te leven, ten volle 
en er een deugddoende 

en zinrijke vakantie van te maken! 
 
door: Ellen Vanduynslager 
uit: Kerk en Leven, bisdom Hasselt 
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                      575 Jaar Heiligdomsvaart in Susteren 
Met een jaar vertraging vanwege de coronapandemie vindt deze 
zomer in Susteren weer de Heiligdomsvaart plaats. Van 26 
augustus tot en met 11 september staat het stadje in het teken 
van de verering van de relieken van heiligen die in Susteren 
hebben geleefd en wordt het openluchtspel ‘Weerlicht der eeuwen’ 
opgevoerd. 
Eigenlijk komt het jaar uitstel mooi uit, want dit jaar is het precies 
575 jaar geleden dat voor de eerste keer sprake was van een 
heiligdomsvaart in Susteren. In 1447 wordt in schriftelijke bronnen 
vermeld dat er in Susteren een reliekentoning bestaat. Net als 575 
jaar geleden gebeurt dat dit jaar weer: op zondag 4 september.  
Er trekt dan een historische stoet met meer dan duizend figuranten 
door Susteren met de relieken van onder anderen Gregorius, 
Albericus, Amelberga, Benedicte en Cecilia.  
Het  weekend ervoor gaat het openluchtspel ‘Weerlicht der 
eeuwen’ in première: een kleurrijk schouwspel met ruim 150 
acteurs tegen de achtergrond van de Amelbergabasiliek.  
Zij beelden een kroniek uit van legendarische gebeurtenissen in 
het Maasland in de vroege Middeleeuwen, zoals de stichting van 
een abdij in Susteren door de heilige Willibrord en na een 
verwoesting de wederopbouw van die abdij door abdis Amelberga. 
Op zondag 28 augustus vindt er ook een openluchtmis plaats, die 
door KRO-NCRV rechtstreeks op televisie wordt uitgezonden. 
 

Reisgebeden 
Stilaan nadert de zomervakantie. Velen gaan op weg naar verre bestemmingen of doen het juist rustig aan in deze 
tijd. In de Bijbel vinden we enkele  
prachtige reis- of bedevaartpsalmen... 
 
Psalm 121 
Omhoog naar de bergen richt ik mijn ogen: 
van waar kan ik hulp verwachten? 
Mijn hulp zal komen van God de Heer, 
die hemel en aarde gemaakt heeft._ 
Hij zorgt dat uw voet niet struikelt, 
Hij slaapt niet, die waakt over u. 
Hij sluimert niet en Hij slaapt niet, 
die over jou en mij waakt._ 
De Heer is het die u behoedt, 
Hij staat als een wacht aan uw zijde. 
Bij dag zal de zon u niet deren, 
bij nacht doet de maan u geen kwaad; 
De Heer bewaart u voor onheil, 
uw leven houdt Hij in stand. 
De Heer is bezorgd voor uw komen en gaan  
op deze dag en altijd. 
 
Mensen op reis slepen hun problemen mee, minstens hun levensvragen. De psalm getuigt diepgelovig dat men de 
Heer zal ontmoeten, die het antwoord is. Er is sprake van een diep vertrouwen in de leiding van de Heer, al is die 
anders dan vermoed... Een man vertelde dat hij onderweg vurig had gebeden voor de kanker van zijn vrouw thuis. 
Hij bad om genezing. Toen hij thuis kwam was er een zekere rust over hem gekomen. Heel duidelijk hoorde hij nu 
wat de dokter ook al een week eerder gezegd had: dat deze kanker ongeneeslijk was... Sindsdien bad hij om kracht 
naar kruis. Bidden verandert de bidder, niet het leven: studenten die bidden voor een examen zullen na het gebed 
aan de slag gaan met de studie! God neemt onze verantwoordelijkheid niet over... maar geeft ons wel het vertrouwen 
om door te gaan. En ook: Hij schenkt ons de zekerheid dat Hij er zelf zal zijn! 
 
Heer, onze God, zegen en behoed ons. Wijs ons de weg die we moeten gaan en wees de schaduw aan onze zijde. 
Wees ons vooral nabij wanneer de weg moeilijk wordt, zodat we niet struikelen of vallen. Behoed ons voor tegenslag 
en ontij. Wijs ons de berg waar Gij woont, de berg waarvan uw hulp komt. Wees onze wachter en onze toevlucht op 
onze tocht door het leven. Zorg ervoor dat onze levensreis in ieder geval en ondanks alle omwegen eindigt bij U, die 
onze Vader bent.  Breng ons veilig thuis in uw hemelse stad van vrede. Help ons te geloven dat Gij ons geen 
ogenblik aan ons lot overlaat of uit het oog verliest.   
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         Zomercolumn 2022: Gevonden worden 
‘Heilige Antonius beste vrind, zorg dat ik mijn ... vind’. Wie van ons heeft dat niet eens verzucht als hij weer eens 
dit of dat kwijt was? Antonius van Padua geldt als een van de populairste volksheiligen van onze Kerk. Zijn 
vermogen om verloren of verloren gewaande spullen terug te bezorgen, zal daar zeker aan hebben bijgedragen. 

Het is niet voor niets dat je vroeger in heel wat huishoudens een afbeelding van hem tegenkwam. ‘Antonius van 
Padua stond naast de abrikozenvla,’ zong Toon Hermans al toen hij het over de woonkamer van zijn bonmama 
had. En dat Antonius ook vandaag de dag nog mensen aanspreekt, mag wel blijken uit het feit dat de populaire 
Limburgse dialectgroep Rowwen Hèze zelfs een heel liedje aan hem heeft gewijd: ‘D'n Heilige Anthonius deen mos 
't wiete.’ Daarin komen we de prachtige zin tegen ‘Soms is 't beater iets moeis te verleeze. Beater verleeze dan 
det ge 't noeit het gehad’. Een wijs man, die Antonius. 

Hem aanroepen, werkt. Daar zijn talloze voorbeelden van. Ik herinner me de koster uit een van mijn eerste 
parochies. Hij was lid van de plaatselijke carnavalsvereniging en had de microfoon van de kerk geleend voor een 
carnavalszitting. Toen hij deze weer terugbracht naar de kerk, ontbrak er een stekkertje. De goede man was 
doorgaans zeer precies van aard. In de sacrtistie had alles z’n vaste plek. Hij was dan ook doodongelukkig dat 
uitgerekend hem dit moest overkomen. Hij zocht stad en land af naar de stekker. Maar niets te vinden. In arren 
moede duwde hij een brief van toen nog tien gulden in de offerblok bij Antonius met het bekende verzoek 
‘Antonius beste vrind....’. Om zijn gebed kracht bij te zetten, liet hij er nog een dreigement op volgen. Hij keek 
het Antoniusbeeld indringend aan en zei met opgeheven vinger: “Denk eraan, als ik het niet vind kom ik m’n 
tientje terughalen, want ik heb de sleutel van de offerblok.” Thuisgekomen viel zijn oog direct op het stekkertje 
dat tussen de kiezelstenen in de oprit lag. Of ’t nu aan z’n gebed lag of aan het dreigement weet ik niet, maar 
Antonius had z’n werk uitstekend gedaan.   

Ook uit eigen ervaring weet ik dat deze volksheilige een goede voorspreker is. Zo’n anderhalf jaar geleden verloor 
ik een sleutelbos. Overal gezocht. Zelfs contact met de politie gehad, maar nergens iets te vinden. Ook Antonius 
leek deze keer het spoor bijster. Totdat ik een paar weken geleden in de kelder van het bisschopshuis iemand iets 
moest wijzen. Het was een heel gedoe om er te komen, maar het lukte. Als ik maar langzaam doe, kan ik weer 
een trap op en af. Eenmaal beneden zag ik in een schap mijn sleutelbos liggen. Soms kan het even duren en 
moet je er heel wat voor over hebben, maar iets wat de moeite waard is, wordt altijd gevonden. 

Er is nog een andere reden waarom ik de heilige Antonius in ere houd. Op 13 juni hebben we zijn feestdag 
gevierd. Dat is ook de datum van mijn priesterwijding, dit jaar precies 30 jaar geleden. Ik weet nog dat ik 
destijds redelijk verwonderd was dat ik het zover had gebracht. Priester worden, was namelijk niet het eerste dat 
in mijn jonge jaren in mij opkwam als iemand vroeg wat ik wilde worden. Ik had het vaste voornemen om leraar 
Nederlands te worden. Totdat op zeker moment tot mij doordrong dat mijn roeping elders lag. Ook al had ik mij 
in allerlei uithoeken van het studentenleven verstopt, God wist mij te vinden. En ik heb er nog geen dag spijt van 
gehad. Ik ben blij dat ik door Hem gevonden ben. 

Tegenwoordig hoor je vaak dat mensen ‘zoekende’ zijn. De vanzelfsprekendheid waarmee ze het geloof bij wijze 
van spreken met de paplepel binnenkregen, is er niet meer. En dus gaan mensen op zoek: eerst naar zichzelf, 
dan naar de zin het leven en soms ook naar God. Hoe fanatieker ze zoeken, hoe minder ze Hem vinden. Heel wat 
Godzoekers hebben dat al ervaren. Omdat ze op de verkeerde plekken zoeken. Het is net als met die verloren 
gewaande zaken. Antonius verplaatst die echt niet. Hij geeft hooguit een hint om op de juiste plek te zoeken. 

Wie God wil vinden moet daarom helemaal niet op zoek gaan, maar zich openstellen om gevonden te worden. 
Want het is God die naar ons zoekt. Hoezeer we ons soms ook verloren voelen of ons voor Hem verstoppen, Hij 
weet ons altijd te vinden: in de kelder, op het kiezelpad of naast de abrikozenvla. Ieder mens is de moeite waard. 
We mogen ons daarom allemaal door God gevonden en bij Hem geborgen weten. 

+ Harrie Smeets, 
bisschop van Roermond

 
 
 
 
 
 
 

        
 
 
 
 
 
 

Ondersteun de opleiding van nieuwe 
priesters 

 
Ook in de toekomst hebben we priesters nodig 
voor de parochies in Limburg. De Paredisstichting 
maakt de opleiding aan het grootseminarie 
Rolduc financieel mogelijk. Daarbij is uw steun 
nodig. Geeft u om de toekomst van de Kerk? 
Geef dan aan de Paredis Stichting. Maak uw gift 
over op NL77 INGB 0002 8183 27 of NL95 ABNA 
0481 9602 28 t.n.v. Paredis Stichting.  
De stichting is ANBI-erkend. Giften zijn fiscaal 
aftrekbaar. Wilt u de Paredis Stichting opnemen 
in uw testament? Neem dan contact op 
via info@paredis.nl of bel  
06-53841867. www.paredis.nl
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Padua stond naast de abrikozenvla,’ zong Toon Hermans al toen hij het over de woonkamer van zijn bonmama 
had. En dat Antonius ook vandaag de dag nog mensen aanspreekt, mag wel blijken uit het feit dat de populaire 
Limburgse dialectgroep Rowwen Hèze zelfs een heel liedje aan hem heeft gewijd: ‘D'n Heilige Anthonius deen mos 
't wiete.’ Daarin komen we de prachtige zin tegen ‘Soms is 't beater iets moeis te verleeze. Beater verleeze dan 
det ge 't noeit het gehad’. Een wijs man, die Antonius. 

Hem aanroepen, werkt. Daar zijn talloze voorbeelden van. Ik herinner me de koster uit een van mijn eerste 
parochies. Hij was lid van de plaatselijke carnavalsvereniging en had de microfoon van de kerk geleend voor een 
carnavalszitting. Toen hij deze weer terugbracht naar de kerk, ontbrak er een stekkertje. De goede man was 
doorgaans zeer precies van aard. In de sacrtistie had alles z’n vaste plek. Hij was dan ook doodongelukkig dat 
uitgerekend hem dit moest overkomen. Hij zocht stad en land af naar de stekker. Maar niets te vinden. In arren 
moede duwde hij een brief van toen nog tien gulden in de offerblok bij Antonius met het bekende verzoek 
‘Antonius beste vrind....’. Om zijn gebed kracht bij te zetten, liet hij er nog een dreigement op volgen. Hij keek 
het Antoniusbeeld indringend aan en zei met opgeheven vinger: “Denk eraan, als ik het niet vind kom ik m’n 
tientje terughalen, want ik heb de sleutel van de offerblok.” Thuisgekomen viel zijn oog direct op het stekkertje 
dat tussen de kiezelstenen in de oprit lag. Of ’t nu aan z’n gebed lag of aan het dreigement weet ik niet, maar 
Antonius had z’n werk uitstekend gedaan.   

Ook uit eigen ervaring weet ik dat deze volksheilige een goede voorspreker is. Zo’n anderhalf jaar geleden verloor 
ik een sleutelbos. Overal gezocht. Zelfs contact met de politie gehad, maar nergens iets te vinden. Ook Antonius 
leek deze keer het spoor bijster. Totdat ik een paar weken geleden in de kelder van het bisschopshuis iemand iets 
moest wijzen. Het was een heel gedoe om er te komen, maar het lukte. Als ik maar langzaam doe, kan ik weer 
een trap op en af. Eenmaal beneden zag ik in een schap mijn sleutelbos liggen. Soms kan het even duren en 
moet je er heel wat voor over hebben, maar iets wat de moeite waard is, wordt altijd gevonden. 

Er is nog een andere reden waarom ik de heilige Antonius in ere houd. Op 13 juni hebben we zijn feestdag 
gevierd. Dat is ook de datum van mijn priesterwijding, dit jaar precies 30 jaar geleden. Ik weet nog dat ik 
destijds redelijk verwonderd was dat ik het zover had gebracht. Priester worden, was namelijk niet het eerste dat 
in mijn jonge jaren in mij opkwam als iemand vroeg wat ik wilde worden. Ik had het vaste voornemen om leraar 
Nederlands te worden. Totdat op zeker moment tot mij doordrong dat mijn roeping elders lag. Ook al had ik mij 
in allerlei uithoeken van het studentenleven verstopt, God wist mij te vinden. En ik heb er nog geen dag spijt van 
gehad. Ik ben blij dat ik door Hem gevonden ben. 

Tegenwoordig hoor je vaak dat mensen ‘zoekende’ zijn. De vanzelfsprekendheid waarmee ze het geloof bij wijze 
van spreken met de paplepel binnenkregen, is er niet meer. En dus gaan mensen op zoek: eerst naar zichzelf, 
dan naar de zin het leven en soms ook naar God. Hoe fanatieker ze zoeken, hoe minder ze Hem vinden. Heel wat 
Godzoekers hebben dat al ervaren. Omdat ze op de verkeerde plekken zoeken. Het is net als met die verloren 
gewaande zaken. Antonius verplaatst die echt niet. Hij geeft hooguit een hint om op de juiste plek te zoeken. 

Wie God wil vinden moet daarom helemaal niet op zoek gaan, maar zich openstellen om gevonden te worden. 
Want het is God die naar ons zoekt. Hoezeer we ons soms ook verloren voelen of ons voor Hem verstoppen, Hij 
weet ons altijd te vinden: in de kelder, op het kiezelpad of naast de abrikozenvla. Ieder mens is de moeite waard. 
We mogen ons daarom allemaal door God gevonden en bij Hem geborgen weten. 

+ Harrie Smeets, 
bisschop van Roermond

 
 
 
 
 
 
 

        
 
 
 
 
 
 

Ondersteun de opleiding van nieuwe 
priesters 

 
Ook in de toekomst hebben we priesters nodig 
voor de parochies in Limburg. De Paredisstichting 
maakt de opleiding aan het grootseminarie 
Rolduc financieel mogelijk. Daarbij is uw steun 
nodig. Geeft u om de toekomst van de Kerk? 
Geef dan aan de Paredis Stichting. Maak uw gift 
over op NL77 INGB 0002 8183 27 of NL95 ABNA 
0481 9602 28 t.n.v. Paredis Stichting.  
De stichting is ANBI-erkend. Giften zijn fiscaal 
aftrekbaar. Wilt u de Paredis Stichting opnemen 
in uw testament? Neem dan contact op 
via info@paredis.nl of bel  
06-53841867. www.paredis.nl
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Maria Tenhemelopneming 15 augustus 
Maandag 15 augustus 19 uur H. Mis Waerderkapel 
 
 

'Met ziel en lichaam ten hemel opgenomen´. Dat klinkt droog en ingewikkeld. Nochtans wil het alleen maar zeggen 
wat mensen eeuwenlang hebben aangevoeld: dat Maria met haar ziel, maar ook met het lichaam waarmee ze onze 
Heiland heeft gedragen, heerlijk dicht bij God is ingeslapen. In de oosterse Kerk is deze dormitio, het inslapen van 

Maria, een heel groot feest, feest van Gods genade en van zijn belofte. We 
vieren haar, maar uiteindelijk vieren we de kracht van God in haar: het is deze 
kracht, en ook zijn barmhartigheid die heerlijk zijn en iemand heerlijk kunnen 
maken. Iemand zoals Maria die zich helemaal overgaf aan Hem…  
Wat met haar gebeurde op de dag van haar tenhemelopneming is niet iets dat 
zij in de hand had, of waartoe ze eigen kracht kon aanwenden. Het is ook niet 
een eenmalig iets, voorbehouden aan deze uitzonderlijke vrouw die de Moeder 
Gods werd. Wat met Maria gebeurde, vertelt wat ooit ons allen te wachten 
staat, wat beloofd werd bij ons doopsel: dat we ooit voor altijd zullen 
thuiskomen bij onze eigenlijke Vader, daar waar wij horen en eindelijk zullen 
zien wat het geheel is. Maar dat lichaam dan? Bij ons sterven overschrijden we 
tijd en ruimte en stoffelijkheid. Ons lichaam vergaat. We weten niet hoe Maria's 

- en hoe ons - verheerlijkt lichaam 'vorm' krijgt bij God. Maar we zijn één en als mens, in ziel en lichaam, onscheidbaar. 
Het is toch ons bezield lichaam waarmee we instrument van God waren, waarmee we mensen hebben gestreeld, 
aangeraakt, omarmd? Niets van dat alles zal God verloren laten gaan. Als wij sterven, zijn we als een bloembol die in 
de aarde wordt geplant. Als het lente wordt, de échte lente van ons leven, dan zullen we bloeien als een unieke bloem 
in Gods tuin. Maria Tenhemelopneming: haar feest, Gods feest, ons feest! ́ Rosa mystica´ wordt Maria in een oud lied 
genoemd, mystieke roos: zij is écht de mooiste bloem uit Gods tuin!  
 

God ons zo menselijk nabij… 
 

Sacrament van vergeving 
 

God is geen God ver weg, maar mens geworden in Jezus Christus. Liefde verdraagt geen afstand. Daarom dat God 
zelf in Jezus onder ons kwam wonen, om ons voor te gaan door het leven en ons mee te voeren op zijn weg naar de 
Vader. God is mens geworden in Jezus. Een mens met oren, ogen, een mond, handen en voeten. God koos die weg 
omdat Hij goed weet dat wij mensen niet echt kunnen leven zonder die menselijke en tedere gebaren van ogen die 
ons aankijken, oren die ons horen, een mond die ons aanspreekt, handen die ons aanraken en voeten die ons elkaar 
nabij brengen. Zonder dat alles wordt het leven wel erg koud en kil. 
 
 

Wij geloven dat Jezus ook na zijn Hemelvaart en Pinksteren nog steeds in ons midden aanwezig en werkzaam is, met 
name in en door de Sacramenten van de kerk. Het is niet voor niets dat die Sacramenten gebruik maken van hele 
menselijke en vertrouwde gebaren. Kindjes die gedoopt worden, worden op de armen gedragen en krijgen eenvoudig 
water over hun hoofdje. De vormelingen worden gezalfd met olie. De handoplegging speelt in veel Sacramenten een 
grote rol. Bij de eucharistie gaat het om brood en wijn; brood om van te leven en wijn tot vreugde. En wanneer zieken 
gezalfd worden hangt de hele viering daarvan van menselijke gebaren en uitdrukkingen aaneen. Zo wil God er zijn, 
zo wil Jezus dat zijn werk in deze wereld voortgezet wordt: door mensen, van de kerk. En de woorden die er bij 
gesproken worden herinneren niet alleen aan Jezus’ eigen woorden, maar maken ze ook waar, hier en nu. 
 
 

‘Een van de Farizeeën nodigde Jezus uit voor de maaltijd. Een vrouw die in de stad bekendstond als zondares had gehoord dat hij 
bij de Farizeeër thuis zou eten, en ze ging naar het huis met een albasten flesje met geurige olie. Ze ging achter Jezus staan, ze huilde 
en zijn voeten werden nat door haar tranen. Ze droogde ze af met haar haar, kuste ze en wreef ze in met de olie… Jezus zei: ‘Vrouw, 
je hebt Me veel liefde betoond, je zonden zijn je vergeven. Je geloof heeft je gered; ga in vrede.’ 
 

Dat alles geldt niet minder voor het Sacrament van Boete en Verzoening, de biecht. We worden in onze beleving 
geholpen door het voorbeeld van de vrouw in het evangelie: ze huilt, knielt, wast Jezus’ voeten, droogt ze met haar 
lange haren af. En Hij kijkt haar liefdevol aan, spreekt tot haar zijn woord van vrede en vergeeft haar. Dat zijn hele 
menselijke gebaren, door God echter geheiligd om Jezus’ liefde en verzoening tastbaar te maken… 
 

In het Sacrament van Boete en Verzoening mogen we zijn wie we zijn. De vrouw doet 
het ons voor: met alles wat ze in zich heeft gaat ze naar Jezus. Jezus luistert naar haar 
hart en spreekt zijn woord. Voor de biecht geldt hetzelfde: wat we aan de priester 
zeggen, zeggen we aan Jezus. Zijn oren en ogen zijn op dat moment die van Jezus. En 
het woord uit zijn mond samen met zijn uitgestrekte hand, zijn Jezus’ woorden en is 
zijn gebaar van verzoening en vergeving. De menselijke ontmoeting tussen biechteling 
en biechtvader is tegelijk de ontmoeting van God en mens.
 

Wij hoeven ons geloof niet uit te vinden of te zoeken naar wegen om God present te 
weten in al zijn liefde en zijn nabijheid: het is er allemaal, in en door de kerk, zoals 
Jezus het aan zijn apostelen heeft doorgegeven… God weet dat wij mensen niet echt 
kunnen zonder die menselijke en vertrouwde uitdrukking van genegenheid en liefde! 

 

 
 
 



Oplossing rebus uit Nr. 27: Zacheüs 

Dit klopt toch niet? Als je maar één 
streepje bijvoegt, klopt het wel. 

                                                                                                                                                                           Nr. 28, juli 2022 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

VVrriijjee  ttiijjdd!!  

Vacant, bijvoeglijk naamwoord, betekent: leeg, openstaand, onvervuld, onbezet. Vakantietijd is dus een 
tijd die onbezet en openstaand is. Maar leeg? Vakantietijd is een tijd om te doen wat je goed doet en 
waar je zin in hebt. Een lege agenda, open voor leuke dingen: ijsjes eten, nog meer ijsjes eten, spelen, in 
de modder modderen, uitslapen, naar de wolken kijken, in de zon zweten, zwemmen gaan….. 

Geen verplichtingen. Niks moeten, dus ont-moeten! Ook onze kerkmuisjes hebben even geen 

verplichtingen. Wat hebben ze hard gewerkt het afgelopen jaar: Adventskrans knutselen, voor 
Palmzondag versieren, een ei verzorgen, parels van rozenbladeren maken, op een boom klimmen. En 
nu is het vakantie en ook hun vriendjes hebben vrij. Vrolijk ontmoeten ze elkaar; wie wil en kan brengt 
een lekker stuk fruit mee om uit te delen. Iedereen heeft goede zin. Het is een gezellige 

ontmoeting!  Paus Franciscus zou er blij mee zijn, zo’n Kerk moeten we zijn….nee, niet moeten, 

mogen en willen we zijn. We staan open voor mensen en nodigen ze uit om vrij te zijn, dus zo te zijn als 
ze zijn. Met Jezus in ons midden!  

De hongerige voeden……De dorstige laven……...vreemdelingen herbergen…….de naakten kleden…..de zieken bezoeken….de gevangen bezoeken…….doden begraven 
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CAKE VAN DE MAAND

LEMON KWARK MET 
GANACHE EN PISTACHE

TEL: 045-5118255

INFO@ROTHY.NL

WWW.ROTHY.NL

10



11

             Liturgische diensten Parochiecluster Ubach over Worms 
Vrijdag 15 jul H. BONAVENTURA, BISSCHOP EN KERKLERAAR
Waubach 09.00 uur waarna uitstelling en aanbidding van het H. Sacrament
Zondag 17 jul ZESTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Rimburg 09.30 uur GK Don Bosco jrdst. oud. Paulssen-Meyers (st); oud. Zitzen-Heijnen; Dieter Bloi;

Waubach 11.00 uur

Landgraafs Mannenkoor St. Joseph zeswekendienst Liza Gossen-Wetzler;  
zeswekendienst Harry Dautzenberg; oud. Speck-Herbergs en overl. fam.; Cleo 
Wassen;  Marianne Hahnraths; Jo Wilms; Patrick Wilms; overl. oud. Hans en 
Leonie Erfkemper-Zeegers; overl. oud. Ed en Barbara Jantowski-Pauli; Mientje 
Adriolo-Dautzenberg;  Annemie op de Kamp; Marga Coopmans; overl. leden van 
het LMK St. Joseph met name  de overl. zangers van de afgelopen 2 jaar: Wil 
Engelen, Jacques Gillissen, Henk Kremer en Jo Coopmans;

Maandag 18 jul 19.00 uur Waubach
Dinsdag 19 jul                       Heereveld 10.30 uur H. Mis
Woensdag 20 jul H. APOLLINARIS, BISSCHOP EN MARTELAAR
Waubach 19.00 uur jrdst. Leo Spiertz;
Donderdag 21 jul H. LAURENTIUS VAN BRINDISI, PRIESTER EN KERKLERAAR
Waubach 09.00 uur
Vrijdag 22 jul H. MARIA MAGDALENA
Waubach 09.00 uur waarna uitstelling en aanbidding van het H. Sacrament
Zondag 24 jul 09.30 uur Rimburg: ZEVENTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Waubach 11.00 uur Jan Evertsen (st);
Maandag 25 jul H. JACOBUS, APOSTEL

Waubach 19.00 uur echtp. Jacques en Elisabeth Verstappen-Vreuls (st); Jacob en Anna Heinen-
Hanssen; 

Dinsdag 26 jul HH. JOACHIM EN ANNA, OUDERS V. D. H. MAAGD MARIA Heereveld 
10.30 uur H. Mis

Woensdag 27 jul H. TITUS BRANDSMA, PRIESTER EN MARTELAAR
Waubach 19.00 uur oud. Plum-Heinen en dochter Mia (st); 
Donderdag 28 jul 09.00 uur Waubach
Vrijdag 29 jul HH. MARTA, MARIA EN LAZARUS
Waubach 09.00 uur waarna uitstelling en aanbidding van het H. Sacrament
Zondag 31 jul 09.30 uur Rimburg: ACHTTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR

Waubach 11.00 uur
Ted Pauli verj; jrdst. Jo de Lang, tevens overl. van families de Lang en Kölgen;
oud. Ger en Greetje Wijshijer-van Ommen; Maria Wauben-Impelmans; jrdst. 
Ursula Braun;

Waubach H. Doopsel Demi Merx en Aspen Ladeur
Maandag 01 aug H. ALFONSUS MARIA DE LIGUORI, BISSCHOP EN KERKLERAAR
Waubach 19.00 uur Sjaak Dejalle en dochter Ria Römkens-Dejalle;

Dinsdag 02 aug H. EUSEBIUS VAN VERCELLI, BISSCHOP- H. PETRUS JULIANUS 
EYMARD, PRIESTER                                   Heereveld 10.30 uur H. Mis

Woensdag 03 aug 19.00 uur Waubach
Donderdag 04 aug H. JOHANNES MARIA VIANNEY (PAST0OR VAN ARS), PRIESTER
Waubach 09.00 uur
Vrijdag 05 aug KERKWIJDING VAN DE BASILIEK VAN MARIA DE MEERDERE

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); Guus Gubbels; waarna 
uitstelling en aanbidding van het H. Sacrament

Zondag 07 aug NEGENTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Rimburg 09.30 uur

Waubach 11.00 uur
Louise Palm-Höppener (st); oud. Herzig-Dörner; Jo Meessen verj. (st); Zef en Mia 
Vaessen-Kusters (st); Wiel Vaessen (st); overl. oud. Gärtener-Wolters (st); Sjef en 
Tinie Haan-Lutgens en wed. oud. (st); 
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Maandag 08 aug H. DOMINICUS, PRIESTER

Waubach 19.00 uur oud. Bernhard en Fina Goebert-Scholle (st); Mien en Fien Goossens-Putmans, 
tevens uit dankbaarheid en een spoedig herstel;

Dinsdag 09 aug H. TERESIA BENEDICTA VAN HET KRUIS (EDITH STEIN), MAAGD EN 
MARTELARES, PATRONES VAN EUROPA     Heereveld 10.30 uur H. Mis

Woensdag 10 aug H. LAURENTIUS, DIAKEN EN MARTELAAR

Waubach 19.00 uur oud. Logister-Windmuller en dochter Mia (st); oud. Plum-Heinen en dochter Mia 
(st); 

Donderdag 11 aug H. CLARA, MAAGD
Waubach 09.00 uur
Vrijdag 12 aug H. JOHANNA FRANCISCA DE CHANTAL, RELIGIEUZE
Waubach 09.00 uur waarna uitstelling en aanbidding van het H. Sacrament
Zondag 14 aug TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
Rimburg 09.30 uur Pierre en Johanna Simons-Douven;

Waubach 11.00 uur

jrdst. Chris en Marga Kölgens-Quaedvlieg en overl. oud (st); Sjaak Dejalle en 
dochter Ria Römkens-Dejalle; Jo Quaedvlieg (trouwdag); oud. Sjef en Bertha 
Gerards-Goffin, dochter Jenny en schoondochter Christie (st); oud. Wiel en Fieny 
Rutten-Drossaert en dochter Meggy (st); overl. oud. Gärtener-Wolters (st); Wiel 
en Lieske Smeets verj; jrdst. Jan Snijkers, tevens zoon Raymond;

Maandag 15 aug HOOGFEEST VAN MARIA TEN HEMELOPNEMING

Waerderkapel 19.00 uur

Mia Michorius-Plum; Muisje Michorius-Mous,moeder Stephanie; jrdst. Nöl 
Lutgens, tevens Troutje Lutgens-Boymans (st); Mathieu Nievelstein en Lucia 
Peters, tevens dochter Maria (st); fam. Loo-Schnackers, fam. Notermans-Heinen 
en alle overl. van beide families; oud. Adams-Schuncken (st); jrdst. Jo en Thea 
Plum-Erkens; jrdst. Mien en Fien Goossens-Putmans, tevens uit dankbaarheid; 

Dinsdag 16 aug H. STEFANUS VAN HONGARIJE   Heereveld 10.30 uur H. Mis
Woensdag 17 aug 19.00 uur Waubach
Donderdag 18 aug 09.00 uur Waubach
Vrijdag 19 aug H. JOHANNES EUDES, PRIESTER
Waubach 09.00 uur waarna uitstelling en aanbidding van het H. Sacrament
Zondag 21 aug EEN-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
Rimburg 09.30 uur

Waubach 11.00 uur

jrdst. oud. Jongen-Steens (st); overl. echtp. Schnitzeler-Meens en overl. fam. 
Dortants-Meens (st); overl. oud. Gärtener-Wolters (st); jrdst. Wiel Smeets, tevens 
Mia Smeets-Toussaint; leden en overl. leden van Zangvereniging Vriendenkring 
St. Rochus (st); 

Maandag 22 aug H. MAAGD MARIA, KONINGIN
Waubach 19.00 uur oud. Adams-Schuncken (st); 
Dinsdag 23 aug H. ROSA VAN LIMA, MAAGD Heereveld 10.30 uur H. Mis
Woensdag 24 aug H. BARTOLOMEÜS, APOSTEL
Waubach 19.00 uur jrdst. Zef Hamers, tevens Mia Hamers-Dortants;
Donderdag 25 aug 09.00 uur Waubach: H. LODEWIJK-H. JOZEF DE CALASANZ, PRIESTER
Vrijdag 26 aug
Waubach 09.00 uur waarna uitstelling en aanbidding van het H. Sacrament
Zondag 28 aug TWEE-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
Rimburg 09.30 uur

Waubach 11.00 uur
1ste jrdst. Mia Logister-Jacobs; jrdst. Irmgard Jacobs-van Ewyk, tevens Hein 
Jacobs (st);  Jan Evertsen (st); Karel en Jo Mertens-Robberts, schoonzoon Sjir en 
kleinzoon Taco (st); overl. ouders Gärtener-Wolters (st);

                                                                                                                                                                         
Het volgend Kirkebledje  verschijnt op 26 aug. en wel voor de periode tot 23 sept. 

Misintenties s.v.p. inleveren tot uiterlijk woensdag 17 aug. liefst middels een briefje  
in de brievenbus van de pastorie (Kerkberg 7) of achter in de kerk van Rimburg. 
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