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:

045-531.04.49

J. Post

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

’t Kirkebledje
Deuren open

Beste parochianen,

H. Bernadette
Abdissenbosch
H. Joseph
Waubach-Groenstraat
H. Drievuldigheid
Rimburg
H. Theresia & Don Bosco
Lauradorp
Jaargang 2022 nr. 08
26 aug. t/m 23 sept.

Wat was het heerlijk om deze zomer eindelijk weer erop uit te kunnen trekken.
Misschien bent u op dit moment nog steeds op reis. Of kijkt u thuis al uit naar het
volgende uitstapje. Dan hebben we u nogal wat te bieden.
Heiligdomsvaart Susteren
Binnenkort nemen we deel aan de Heiligdomsvaart in Susteren, die precies 575 jaar
geleden voor het eerst plaatsvond. De pontificale eucharistieviering op zondag 28
augustus (10.00 uur) is thuis te volgen via de KRO.
Wij sluiten aan bij de pelgrimsmis in de St. Amelbergabasiliek op vrijdag 2
september a.s. om 10.00 uur. Na afloop is er koffie en vlaai (voor eigen rekening)
en gelegenheid om de reliekententoonstelling te bezoeken. Vanwege onze
pelgrimage vervalt deze dag de ochtendmis in Waubach. Opgave s.v.p. op ons
parochiekantoor.
Op zondag 4 september a.s. trekt er een historische stoet met meer dan duizend
figuranten door Susteren. Zij beelden de geschiedenis van Susteren uit. In het
tweede deel van de stoet worden de relieken van onder anderen Gregorius,
Albericus, Amelberga, Benedicte en Cecilia meegenomen en aan het publiek
getoond.
Er zijn nog meer interessante programma-onderdelen, zoals het spel ‘Weerlicht der
Eeuwen’ (geschreven door dezelfde pater Jacques Schreurs op wiens werken ook
Dagboek van een herdershond teruggaat).
Voor het hele programma zie www.heiligdomsvaart.nl .

50 jaar Tennisvereniging Ubach over Worms

Op eigen bodem is er de jubileumviering van
Tennisvereniging Ubach over Worms, die zijn vijftigjarig
jubileum viert. Voor deze gelegenheid verplaatsen we
de zondagsmis op 4 september (11.00 uur) van Ubach
over Worms naar het terrein van de tennisvereniging
(Sportpark Ter Waerden). De zang wordt verzorgd door
Paul van Loo. Na afloop tracteert de jubilerende
vereniging u op koffie / thee en gebak, en vanaf 13.30
uur is er muziek van Die Dorfdudler.
U bent van harte welkom.

Koffie noa de Mès

De lockdown is echt voorbij en keert hopelijk niet meer terug.
Alle reden om weer samen koffie te drinken na de zondagsmis. Dat doen we op
zondag 25 september a.s. na de eucharistieviering van 11.00 uur. Overige data
vindt u in de volgende editie.

Doopvoorbereiding nieuwe stijl

Havikweg 3 Landgraaf

Havikweg 3 045-531.22.73
6374 AZ Landgraaf
hamerslandgraaf.nl

info@hamerslandgraaf.nl
www.hamerslandgraaf.nl

Zoals in de vorige editie al werd uitgelegd: voor de voorbereiding op een doopviering
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.
De data van de voorbereidingsavonden kun je uiteraard alvast noteren: maandag 10
oktober en maandag 14 november, telkens 20.15 – 21.30 uur op de pastorie.
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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 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 4 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

Dagbedevaart naar Banneux 3 okt.
Op maandag 3 okt. kunt u aansluiten
bij een Mariabedevaart naar
Banneux N.D. in de Belgische
Ardennen.
Aankomst per bus in Banneux is
voorzien rond 10.30 uur, waarna
een kop koffie, dan een
H. Mis met processie naar de bron,
warme lunch, rozenkrans, lof met
ziekenzegening, waarna koffie en
vlaai. Rond 16.45 uur vertrekt de
bus weer huiswaarts.
Buskosten bedragen €20,-. Kosten
voor bus inclusief koffie, lunch en
vlaai bedragen €44,-.
Aanmelden kunt u zich tot uiterlijk
12 sept. bij Wim & Henny Franken,
Kerkstraat 20, telefoon 0455318931.

1 sept. – 4 okt. periode van de schepping

Sinds een paar jaar viert de Kerk op 1 september Wereldgebedsdag
voor de schepping. Paus Franciscus heeft dit ingesteld als vervolg op
zijn encycliek Laudato Si’, waarin hij heel nadrukkelijk aandacht vraagt
voor de schepping, de zorg voor de natuur en voor een eerlijke
verdeling van goederen en grondstoffen. De paus noemt de aarde ‘ons
gemeenschappelijk huis’, waar we zuinig op moeten zijn.
Dat geldt voor iedereen, of je nu gelovig bent of niet.
In Nederland en Vlaanderen is deze oproep van paus Franciscus door
diverse kerken opgepakt en worden er elk jaar tussen 1 september en 4
oktober (feestdag van Sint-Franciscus) vieringen en activiteiten
georganiseerd om de zorg voor de schepping onder de aandacht te
brengen, door onder andere Laudato Si’-bomen te planten, aandacht te
vragen voor duurzame producten en te pleiten voor ‘groene kerken’.

Gebed voor de schepping

Vader, wij loven U, samen met alle schepselen die voortkomen uit uw
machtige hand.
Zij zijn van U, zij zijn vervuld van uw aanwezigheid en tedere liefde.
Geprezen zijt Gij.
Jezus, Zoon van God, alles werd door U geschapen.
U werd gevormd in de schoot van Maria, U werd een deel van deze
aarde,
U keek naar deze wereld met menselijke ogen.
U leeft nu in elk schepsel, als verheerlijkte Verrezene.
Geprezen zijt Gij.
Heilige Geest,
door uw licht richt U deze wereld naar de liefde van de Vader.
U ondersteunt de verzuchtingen van de schepping.
U leeft ook in ons hart om ons aan te zetten tot het goede.
Geprezen zijt Gij.
O, Drie-ene God,
onovertroffen gemeenschap van oneindige liefde,
leer ons U te aanschouwen in de schoonheid van het universum
waar alles spreekt van U.
Wek onze lof en dankbaarheid op voor elk schepsel dat U geschapen
hebt.
Schenk ons Uw genade om ons innig verbonden te voelen met al wat
bestaat.
Liefdevolle God,
toon ons onze plaats in deze wereld
als instrumenten van Uw liefde
voor alle schepselen op deze aarde
omdat geen ervan door U vergeten wordt.
Verlicht de machtigen en de rijken
opdat ze behoed worden voor de zonde van de onverschilligheid,
opdat ze houden van het gemeenschappelijke goed,
zich ontfermen over de armen
en zorg dragen voor de aarde die we bewonen.
De armen en de aarde smeken U,
Heer, door Uw macht en Uw licht,
bescherm elk leven,
schenk ons een betere toekomst,
laat Uw Rijk komen
van gerechtigheid, vrede, liefde en schoonheid.
Geprezen zijt Gij.
Amen.
Gebed van paus Franciscus uit encycliek Laudato Si’

We hopen dat ook deze keer weer in
groten getale aan deze
dagbedevaart wordt deelgenomen!
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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

23-07: Martin Simons (91 jaar)

Heer, onze God, Wij danken U, dat Gij ons de
zekerheid geeft, dat ook wij eenmaal zullen verrijzen.
Help ons nu reeds op te staan tot dit nieuwe leven, en
troost ons, daar waar we onze lieve dierbaren
missen… Sterkte aan de betreffende familie!

Gedoopt

31-07: Demi Merx
31-07: Aspen Ladeur

Dat onze dopelingen opgroeien tot goede mensen en
gelovige christenen. Dat zij van God en hun
medemensen gaan houden, met heel hun hart.

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.

TV-mis vanuit Lourdes

ADVERTENTIE MAKELAAR

Op zondag 18 september wordt de televisiemis van
KRO-NCRV uitgezonden vanuit de Grot in Lourdes. Dit
gebeurt tijdens een bedevaart van het Huis voor de
Pelgrim uit Maastricht. Hulpbisschop Everard de Jong is
hoofdcelebrant tijdens deze viering. Vorig jaar
september werd voor de eerste keer een mis vanuit
Lourdes op de Nederlandse televisie uitgezonden.
Dat leverde zoveel positieve reacties op, dat besloten is
dit jaar weer naar Lourdes terug te keren.
Een week eerder – op zondag 11 september wordt de
tv-mis uitgezonden vanuit de Sint-Jozefkerk in ons
eigen parochiecluster. De zang wordt dan verzorgd door
Landgraafs Mannenkoor Sint Joseph o.l.v. Jules Luesink.
Elke zondag is er een eucharistieviering op televisie te
zien om 10.00 uur te zien op NPO2.
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Vredesweek 2022: Generatie Vrede

Vrede was voor velen in Europa sinds het einde van de oorlogen in
Joegoslavië vanzelfsprekend, maar sinds de Russische inval in
Oekraïne is de wereldorde veranderd. De dreiging van een nieuwe
wereldoorlog, de sociale ongelijkheid, plus de zorgen om
klimaatverandering dragen bij aan gevoelens van onmacht en
onzekerheid. Tijdens de nationale Vredesweek van 17 tot en met
25 september vraagt Pax aandacht voor de inzet van mensen die
overal ter wereld bijdragen aan vrede en verzoening.
Vrede kan alleen bestaan als mensen bereid zijn elkaar te
ontmoeten en naar elkaar te luisteren. Nu vrede weer een actueel
thema binnen Europa is, is er een nieuwe generatie nodig die zich
voor vrede inzet. Juist nu kunnen we ons laten inspireren door
mensen die opkomen voor vrede. Overal ter wereld komen burgers
individueel en collectief in actie voor vrede. Vaak spelen vrouwen en jongeren daarbij een actieve rol. De
vredesorganisatie PAX (voorheen Pax Christi) zet daarom dit jaar de schijnwerpers op deze ‘Generatie Vrede’.
Tijdens de Vredesweek brengt PAX de Generatie Vrede samen om het gevoel van onmacht in deze onzekere tijden
om te zetten in hoop. Verspreid door het land zijn er tal van bijeenkomsten: van filmavonden tot festivals, van
maaltijden tot masterclasses, van vieringen tot debatten. Honderden verschillende lokale activiteiten komen samen
in één nationale Vredesweek.
In onze regio wordt alle avonden van de Vredesweek een korte voettocht gehouden van kerkdorp naar
kerkdorp. Ook ons parochiecluster wordt aangedaan. Onderweg is er gelegenheid om als Nederlanders
en nieuwkomers met elkaar in gesprek te gaan. Het programma wordt t.z.t. bekendgemaakt in onze
kerken.

900 Jaar geleden overleed stichter van Rolduc

Ailbertus van Antoing legde in 1104 in
Kerkrade het fundament voor wat later Abdij
Rolduc zou worden. Op 19 september 1122
overleed hij in Sechtem in Duitsland. Dit jaar
dus precies 900 jaar geleden. De bijzondere
sterfdag wordt onder meer herdacht met een
eucharistieviering in de abdijkerk van Rolduc
en met twee nieuwe publicaties over
Ailbertus. De stichter van Rolduc kwam uit de
buurt van Doornik, op de grens van het
huidige België en Frankrijk.
Hij ging op zoek naar een stille plek om zich
als kluizenaar terug te trekken en kwam uit in
het ‘Land van Rode’. Daar kreeg hij van de
plaatselijke graaf een stuk grond toegewezen.
Volgens de legende, omdat hij op die plek op
een heuvel bellen hoorde rinkelen.
Ailbertus begon met de bouw van een kerk,
waarvan de crypte in 1108 door de bisschop
van Luik kon worden ingezegend. In de eeuwen erna ontwikkelde zich rond die crypte het grootste aaneengesloten
abdijencomplex van de Benelux. Zelf bleef Ailbertus tot 1111 in ‘Kloosterrade’, zoals de plek toen genoemd werd.
Na een conflict trok hij naar Noord-Frankijk om daar een nieuw klooster te stichten. In 1122 wilde hij teruggaan
naar Rolduc. Op weg daarnaartoe overleed hij in Sechtem aan de Rijn, vlakbij Bonn. Rolduc was vanaf de 12e eeuw
tot 1796 een abdij van Augustijner Koorheren. In de 19e eeuw werd het een kleinseminarie en een kostschool voor
katholieke jongens. Sinds de jaren zeventig van de vorig eeuw is Rolduc een bisschoppelijk centrum met diverse
functies, waaronder die van hotel en conferentieoord, maar het complex biedt ook onderdak aan de huidige
priesteropleiding van het bisdom Roermond. Daarnaast zijn er ook woningen en kantoorruimten. www.bcrolduc.nl

Wat vieren we in september?

3 september: kerkwijding kathedraal
Als we jarig zijn vieren we feest. Dat geldt ook voor kerkgebouwen. Elke parochie kan de wijdingsdag van haar kerk
vieren. De kathedraal is als kerk van de bisschop de belangrijkste kerk van een bisdom. Daarom wordt de
verjaardag van de wijding van de kathedraal in het hele bisdom gevierd. In Limburg is dat op 3 september.
We herdenken dan dat de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond in 1410 op die datum werd gewijd.
17 september: Sint-Lambertus
Sint-Lambertus werd rond 650 in Maastricht geboren en later ook tot bisschop van die stad benoemd. Toen politieke
tegenstanders van zijn familie aan de macht kwamen, werd hij afgezet en naar de abdij van Stavelot in de
Ardennen verbannen. Zeven jaar later mocht hij terugkomen en pakte hij zijn ambt weer op. In de nacht van 16 op
17 september 705 werd hij in Luik vermoord. Lambertus was de laatste bisschop van Maastricht. Zijn opvolger
Hubertus liet de zetel naar Luik verplaatsen.
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Nieuw seizoen lezingenreeks Academie Rolduc

De serie lezingen van Academie Rolduc begint binnenkort aan een nieuw seizoen. Vanaf eind september tot juni
volgend jaar worden er maandelijks lezingen rond actuele thema’s aangeboden in Kerkrade, Maastricht en
Sevenum/Venray. De eerste bijeenkomst vindt plaats op 30 september in Abdij Rolduc. Hulpbisschop Everard de Jong
spreekt dan over de synodale weg, het internationale proces over de toekomst van de Kerk, dat vorig jaar door paus
Franciscus in gang is gezet.
Academie Rolduc is een lezingenreeks over onderwerpen op het snijvlak van religie en maatschappij. Alle
bijeenkomsten van Academie Rolduc zijn afzonderlijk te bezoeken. Deelnemen aan de hele reeks mag natuurlijk ook.
Deelname kost vijf euro per avond, ter plekke te voldoen. De lezingen van Academie Rolduc beginnen steeds om
19.00 uur en zijn voor iedereen toegankelijk. Het volledige programma voor het nieuwe seizoen is na de
zomervakantie te vinden op www.rolduc.nl of op www.bisdom-roermond.nl/academierolduc. Aanmelden vooraf is
noodzakelijk via: academie@rolduc.nl

Bridgecursus bij
Servicegilde
Landgraaf
Waar en wanneer kunt u dit kaartspel
leren? Waar kunt u uw kennis
uitbreiden?
Bij het Service Gilde in Landgraaf op dinsdag van 10.00 - 12.00 uur. De eerste van de 12 lessen voor de
beginnerscursus en voor de cursus Kennis uitbreiden begint op 20 september in het Burgerhoes in Landgraaf.
(Gemeentehuis) Adres: Sweelinckplein 1
Wat is bridge? Bridge is een spannend en boeiend kaartspel voor jong en oud, waaraan je veel plezier kunt
beleven. Bovendien is het een mogelijkheid om anderen te ontmoeten en je hersens in training te houden.
Bij bridge speel je, samen met een partner die tegenover je zit, tegen twee tegenstanders.
De bijdrage in de kosten voor twaalf lessen bedraagt € 54.
Wat hebt u nodig: Het lesboekje van Berry Westra deel 1 ‘Leer bridge met Berry’.
Te bestellen bij de docent. De cursus Kennis uitbreiden werkt met thema’s.
Alleen bij voldoende deelname gaat de cursus door. Minimaal 8 personen.
Aanmelden kan per email: gildelandgraaf@gmail.com of via het inschrijfformulier op de website van het Gilde
www.gildelandgraaf.nl Telefonisch is het Service Gilde te bereiken onder nummer 045 569 56 80, echter dit kan
pas na 29 augustus, tot die tijd is het kantoor gesloten

Laudato Si’ (vervolg van pagina 3)

Met goede moed zijn we in de herfst van 2021
gaan studeren op deze pauselijke encycliek over
de zorg voor de aarde, ons gemeenschappelijk
huis. Maar al na enkele bijeenkomsten ging
Nederland helaas weer op slot.

We pakken de draad weer op bij hoofdstuk 3,
waar we waren gebleven.
In de ‘Periode van de schepping’ (1 september – 4
oktober) verdiepen we ons in de volgende
gedachten van paus Franciscus.

wo 14 sept.,
na de avondmis
di 20 sept., 19.30 uur
di 27 sept., 19.30 uur
di 4 okt., 19.30 uur

St. Jozefkerk
Rimburgerhoeve
Rimburgerhoeve
Rimburgerhoeve

De menselijke oorzaken van de ecologische
crisis
Integrale ecologie
Enkele oriëntatie- en actiepunten
Ecologische opvoeding en spiritualiteit

U bent van harte welkom. Aanmelding vooraf is niet nodig.
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Terugblik op zegening Kroetwusj

Op 15 augustus vond de zegening van de Kroetwusjen niet plaats bij de Warderkapel, maar in de kerk van Waubach
omdat er onweer werd voorspeld. De mooie mis ter gelegenheid van Maria Ten Hemelopneming werd muzikaal
opgeluisterd door Liesse. Na afloop had het kerkbestuur voor een heerlijke koek en frisdrank gezorgd.
Een geslaagd alternatief dus voor een prachtige traditie die hopelijk in 2023 weer bij de Warderkapel plaats kan
vinden!

Het Landgraafs Mannenkoor Sint Joseph,
( “d’r Joep van Woabich”) zal de TV-mis van
zondag 11 september met koorzang opluisteren.
Tijdens deze H. Mis gaat het koor een aantal
muziekwerken ten gehore brengen die prima
illustreren hoe divers en internationaal haar
repertoire, na bijna 100 jaar, nog steeds is.
Dirigent: Jules Luesink.
Pianist: Léon
Dijkstra
Solist: Fons Handels
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Nr. 29, juli 2022

Water

In de Bijbel staat veel over water geschreven. Eén
verhaal is dat God een pad dwars door de zee maakt voor
Mozes en de Israëlieten. Zoek de 10 verschillen!

Bron:

Pinterest

„VoorJou

ProRege“

Een hond of kat moet elke dag water hebben. Er zijn planten en dieren
die heel weinig water nodig hebben. Ken je enkele ervan? Waar leven ze?
Oplossingen uit Nr. 28:
Eén streepje
bijvoegen:

Je moet een rivier oversteken die door
krokodillen bewoond wordt. Je hebt geen
boot, er is niets drijvends in de buurt, en er
is geen brug. Hoe ga je naar de overkant?
Zwemmen. De krokodillen zijn op het
feest.

Hans staat achter
Gerrie en
tegelijkertijd staat
Gerrie achter Hans.
Hoe kan dat? Ze
staan rug aan rug.

Terwijl ik aan het schrijven ben, is
het droog en erg warm weer. De
grond is uitgedroogd, planten en
dieren lijden eronder en hebben
dorst. De Kroetwusj ter ere van het
feest van Maria ten hemel opneming
valt dit jaar klein uit: er zijn maar
heel weinig kruiden wegens de
droogte. In de rivieren is heel weinig
water, boten in de havens liggen op
grond. De boeren hopen dat de
oogst niet mislukt. De koeien eten
geen sappig gras, maar meteen hooi
van de wei…Zonder water is er geen
leven mogelijk. De lieve vriendin van
onze kerkmuis werd in een land
geboren waar het áltijd heel droog is
en waar mensen élk jaar moeten
vrezen dat de oogst mislukt. Daarom
is ze heel blij als het regent, eindelijk
na zo lange tijd. Omdat water zo
kostbaar is en het beste in de grond
terecht komt voor de planten en de
diertjes, hebben de kerkmuisjes een
wadi gegraven. Een wadi? Een kuil
waarin het hemelwater wordt
opgevangen en waar het langzaam
in de aarde kan wegzakken. En heel
handig toch: zo krijgen ze ook geen
overstroming in hun muizenhol bij
een heftige bui. Jezus zegt: Ik ben
het Levende Water. Rare uitspraak?
Helemaal niet. Want Hij brengt de
Liefde van God, Zijn Vader. Jezus
heeft ons lief en Hij vraagt ons om
God lief te hebben en onze
medemensen zoals onszelf. Zonder
water kan een mens niet leven,
zonder liefde ook niet: Jezus is het
Levende Water, we mogen altijd van
dit Levende Water drinken. Hij houdt
van jou en mij.

CAKE VAN DE MAAND

BOSBESSENKWARK

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

26 aug
09.00 uur
28 aug
09.30 uur

Waubach

11.00 uur

Maandag
Waubach
Dinsdag
Woensdag
Waubach
Donderdag

29 aug
09.00 uur
30 aug
31 aug
19.00 uur
01 sep

Waubach

09.00 uur

Vrijdag
Waubach
Zondag
Rimburg

02 sep
09.00 uur
04 sep
09.30 uur

Park Ter
Waerden !!

11.00 uur

Maandag
Waubach
Dinsdag
Woensdag
Waubach
Donderdag

05 sep
19.00 uur
06 sep
07 sep
19.00 uur
08 sep

Waubach

09.00 uur

Vrijdag
Waubach
Zaterdag
Rimburg
Zondag

09 sep
09.00 uur
10 sep
19.00 uur
11 sep

waarna uitstelling en aanbidding van het H. Sacrament
TWEE-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
jrdst. Wiel Kaesler; MIVA-COLLECTE !!
Jachthoornblazers Nieuwenhagen 1ste jrdst. Mia Logister-Jacobs;jrdst.
Irmgard Jacobs-van Ewyk, tevens Hein Jacobs (st); jrdst. Sjeng Dassen; Jan
Evertsen (st); Karel en Jo Mertens-Robberts, schoonzoon Sjir en kleinzoon Taco
(st); overl. oud. Gärtener-Wolters (st); oud. Speck-Herbergs; Cleo Wassen;
Marianne Hahnraths; Jo Wilms; Patrick Wilms; Wim Hanssen; jrdst. oud.
Knebel-Frehen; uit dankbaarheid b.g.v. een 57-jarig huwelijksjubileum; MIVACOLLECTE !!
MARTELDOOD VAN DE H. JOHANNES DE DOPER
Ochtendmis i.p.v. avondmis !!
Heereveld 10.30 uur H. Mis
WERELDGEBEDSDAG VOOR HET BEHOUD VAN DE SCHEPPING
Martin en Maria Dortants-Jungen, dochter Mia, schoonzoon Zef (st); Guus
Gubbels;
H. Mis vervalt wegens bedevaart naar Susteren !!
DRIE-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
(Kinderwoorddienst)
H. Mis in feesttent jubilerende Tennisvereniging (mmv Solist Paul van Loo)
Louise Palm-Höppener (st); jrdst. oud. Sjef en Irma Reumkens-Huijnen (st); Zef
en Mia Vaessen-Kusters (st); Wiel Vaessen (st); overl. oud. Gärtener-Wolters
(st); (Kinderwoorddienst)
H. TERESA VAN CALCUTTA, MAAGD
Sjaak Dejalle en dochter Ria Römkens-Dejalle;
Heereveld 10.30 uur H. Mis
Piet Gerards;
FEEST VAN MARIA GEBOORTE
Jacques en Elisabeth Verstappen-Vreuls (st); oud. Plum-Heinen, dochter Mia
(st);
H. PETRUS CLAVER, PRIESTER
waarna uitstelling en aanbidding van het H. Sacrament

Dinsdag

jrdst. Wiel en Annie Rutten-Kaczmarek (st);
VIER-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
T.V. Mis: Landgraafs Mannenkoor Sint Joseph Sjaak Dejalle, dochter Ria
Römkens-Dejalle; Frans en Annie Dancsecs-Gillissen, Jo Gillissen; Ger en
10.00 uur
Greetje Wijshijer-van Ommen; Maria Wauben-Impelmans; Mientje AdrioloDautzenberg;
12 sep
DE HEILIGE NAAM VAN MARIA
19.00 uur
H. JOHANNES CHRYSOSTOMUS, BISSCHOP EN KERKLERAAR
Heereveld 10.30 uur H. Mis
13 sep

Woensdag

14 sep

Waubach
Maandag
Waubach

FEEST VAN KRUISVERHEFFING
11
11

Kapel
Groenstraat

19.00 uur

Donderdag
Waubach
Vrijdag
Waubach
Zondag

15 sep
09.00 uur
16 sep
09.00 uur
18 sep

Rimburg

09.30 uur

Waubach

11.00 uur

Waubach
Rimburg
Maandag
Waubach

19 sep
19.00 uur

Dinsdag

20 sep

Woensdag
Waubach
Donderdag
Waubach
Vrijdag
Waubach
Zondag
Rimburg

21 sep
19.00 uur
22 sep
09.00 uur
23 sep
09.00 uur
25 sep
09.30 uur

Waubach

11.00 uur

Waubach

1ste jrdst. Piet Latour, tevens Roy Latour en overl. familie; Mia Michorius-Plum;
Muisje Michorius-Mous en moeder Stephanie; fam. Römkens-Ubaghs (st); Jan,
Joep en Bertie Weijers en fam.; Peter Eggen; Wil Nillesen en wederz. familie;
ONZE LIEVE VROUW VAN SMARTEN
Jozef Scholle;
HH. CORNELIUS, PAUS, EN CYPRIANUS, BISSCHOP, MARTELAREN
waarna uitstelling en aanbidding van het H. Sacrament
VIJF-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
jrdst. Jozef Wassen (st); jrdst. Dieter Bloi; jrdst. Jan VanderBroeck, tevens uit
dankbaarheid;(Kinderwoorddienst)
zeswekendienst Martin Simons; 1ste jrdst. Fien Senden-Reinartz, tevens Wiel
Senden; Resi Aretz-Videc verj; Leo Dörenberg; Jo en Annie Franssen-Janssen;
jrdst. Mia Stalman, tevens zoon Jan (st); Johanna Maria Dörenberg-Somers;
(Kinderwoorddienst)
H. Doopsel Djulian en Hailee Steinfeld
H. Doopsel Lenn Verschuur
H. JANUARIUS, BISSCHOP EN MARTELAAR
HH. ANDREAS KIM TAEGŎN, PRIESTER, EN PAULUS CHŎNG
HASANG, EN GEZELLEN, MARTELAREN
Heereveld 10.30 uur H. Mis
H. MATTEÜS, APOSTEL EN EVANGELIST-QUATERTEMPERDAG
Leo Spiertz verj;
H. PIUS VAN PIETRELCINA, PRIESTER (PADRE PIO)
waarna uitstelling en aanbidding van het H. Sacrament
ZES-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
Koor Gioia
1ste jrdst. Ted Pauli; oud.Herzig-Dörner; Jan Evertsen (st); Bern Abel (st); jrdst.
oud. May en Jet Bisschops-Meertens (st); Werner en Mia Abel-Simons (st); oud.
Lentz-Reinders; jrdst. Peter Eggen;
H. Doopsel Jazlynn Voorjans

Bezoek de H. Lambertuskerk op monumentendag

September 2022 is weer Monumentenmaand. In dat kader is op zaterdag 17 september de Dekenale kerk van de H.
Lambertus aan het Kerkplein in Kerkrade opengesteld. Tussen 13.00 en 17.00 uur zijn vrijwilligers aanwezig die
bezoekers kunnen informeren over de kerk en haar inrichting. Ontdek samen met onze rondleiders de verhalen achter
de geschiedenis van deze kerk met haar bijzondere objecten en kunst. De H. Lambertuskerk in het centrum van
Kerkrade vormde ooit het begin van de stad. Niet alleen de geschiedenis van de kerk is boeiend, maar ook haar
interieur, haar gebrandschilderde ramen en in het bijzonder het hoogaltaar trekken ieders aandacht.
Op het oksaal bevindt zich het beroemde Müller-orgel uit 1848 dat in 2019 werd gerestaureerd.
Het orgel zal worden bespeeld door de volgende organisten:
14.00-14.20 uur door Henk Winckels
15.00-15.20 uur door Jan Harmsen
16.00-16.20 uur door Rob Peters.
Op die dag zijn de volgende boekjes te koop: “De geschiedenis van de parochie van de heilige Lambertus in Kerkrade”
à € 5,00 en de “Geschiedenis van Kerkrade” à € 7,00.
Beide boekjes samen kosten slechts € 10,00. De opbrengst van de boekjes alsmede van de vrije gave zijn weer
bestemd voor de jaarlijkse adventactie in december.
Het loont alleszins de moeite deze prachtige kerk, inmiddels 178 jaar oud, te komen bezoeken.
Hartelijk welkom!

Het volgend

Kirkebledje

verschijnt op 23 sept. en wel voor de periode tot 21 okt.

Misintenties s.v.p. inleveren tot uiterlijk woensdag 14 sept. liefst middels een briefje
in de brievenbus van de pastorie (Kerkberg 7) of achter in de kerk van Rimburg .
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