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
Tel: 14045

www.rk-ubachoverworms.nl

Adverteren in dit blad?
Oplage: 6.000 huis aan huis

Havikweg 3 Landgraaf

Havikweg 3 045-531.22.73
6374 AZ Landgraaf
hamerslandgraaf.nl

info@hamerslandgraaf.nl
www.hamerslandgraaf.nl
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Afgelopen studiejaar was Vijay Nallipogu stagiair in ons
parochiecluster. Binnenkort, op zaterdag 29 oktober
a.s., zal hij in de kathedraal in Roermond tot diaken worden gewijd.
Hij zal vanaf dan werkzaam zijn als kapelaan in Brunssum.
Overigens hebben nog vijf
andere seminaristen onlangs
hun diakenwijding ontvangen
in India; zij zullen eveneens
in ons bisdom werkzaam zijn.
We wensen Vijay en zijn
medewijdelingen veel
zegen en geluk voor de
toekomst.

KRO-NCRV naar nieuwe parochie

Na vier jaren met grote wederzijdse
tevredenheid te hebben samengewerkt,
gaat de KRO-NCRV eind 2022 afscheid
nemen van ons parochiecluster.
De gewoonte is om na twee à drie jaar
te wisselen van parochie (we waren
daar al overheen) en het bisdom kiest
binnenkort een andere parochie in
Midden- of Noord-Limburg.

De laatste eucharistievieringen vanuit Waubach zullen worden uitgezonden
op de zondagen 23 oktober en 20 november a.s.

Zondag 2 oktober:
bezoek Missiezusters van St. Petrus Claver

Jaarlijks krijgen we in onze
kerken bezoek van de
Missiezusters van St. Petrus
Claver uit Maastricht. Zij willen
mensen bewust maken van het
missionaire karakter van de
Kerk als wereldkerk, en
bruggen vormen tussen de
kerken wereldwijd. Dat doen ze
door middel van tijdschriften en
conferenties, school- en
parochiebezoeken.
De zusters zijn bij ons te gast
op zondag 2 oktober a.s., om
09.30 uur in de kerk van
Rimburg en om 11.00 uur in de
kerk van Waubach. Na afloop zullen ze de gebruikelijke missiekalenders aan u
meegeven, met het verzoek om een vrije gave voor de vele projecten die door de
zusters worden ondersteund. Bij voorbaat dank!
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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 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

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

Wat vieren we in oktober?
10 oktober: Sterre der Zee
Sinds enkele jaren is 10 oktober in het
bisdom Roermond de feestdag van OnzeLieve-Vrouw Sterre der Zee. Volgens de
heilige Hiëronymus is dit betekenis van de
naam Maria. Hij deelde de Hebreeuwse naam
"Maryam" op in "Mar" en "Yam," wat in het
Latijn neerkomt op "Stilla Maris" oftewel
"druppel der Zee." Dit werd later verbasterd
tot "Stella Maris" oftewel "Sterre der Zee."
12 oktober: Harlindis en Relindis van
Aldeneik
Aan deze kant van de Maas staat hun
feestdag niet op de officiële kalender, maar
Harlindis en Relindis waren twee belangrijke
abdissen in Aldeneik bij Maaseik. Dit jaar is
er extra feest vanwege de 25-jaarlijkse
ommegang.
30 oktober: Zalige Maria Teresa
Tauscher
En sommige feesten vieren we niet. Vandaag
is eigenlijk de feestdag van Anna Maria
Tauscher, de stichteres van de zusters
karmelietessen in Sittard, die in 1938 in het
klooster aan de Kollenberg overleed. Maar
omdat haar feestdag dit jaar op een zondag
valt, wordt die niet officieel gevierd. Maar
even aan haar denken mag best.

Cursus liturgische vorming

Vanaf dit najaar wordt er in ons bisdom weer een cursus liturgische
vorming aangeboden. De afgelopen jaren was dit steeds een groot
succes en namen tientellen mensen hieraan deel. Tijdens zes
zaterdagmiddagen worden van 13.00 uur tot 15.30 uur belangrijke
onderdelen uit de liturgie besproken en toegelicht. Waarom vieren we
zoals we vieren? Wat betekenen de afzonderlijke handelingen? Hoe
staan we er zelf in? Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor iedereen die
zich erin willen verdiepen: acolieten, kosters, zangers, lectoren,
kerkbestuurders, mensen die de kerk verzorgen en alle anderen die er
met hart en ziel bij de parochie betrokken zijn.
Data & onderwerpen:
8 oktober & 12 november 2022: Uitvaartliturgie (1 & 2)
Mis of crematorium? Er bestaat wellicht een spanningsveld tussen de
uitvaartliturgie van de Kerk en de verwachtingen van families en
uitvaartondernemingen. En nu dan…?
26 november & 10 december 2022: Liturgie & devotie (1 & 2)
Naar de Mis of een kaars opgestoken? De kerk legt veel nadruk op het
vieren van de sacramenten als het hart van gelovig leven. Tegelijk
lijken de privédevoties veel geliefder… En nu dan?
11 & 25 maart 2023: Goede Week en Pasen
Als Pasen & Pinksteren op één dag vallen… Miljoenen mensen kijken
naar The Passion. In de kerken is het leeg op deze dagen. Nochtans
gaat het om het hart van het kerkelijk jaar… En nu dan?
De cursus liturgische vorming wordt dit jaar gegeven in het
parochiehuis aan het Kapelaan Pendersplein in Gulpen en staat open
voor belangstellenden uit de hele regio. Het is ook mogelijk om aan
afzonderlijke bijeenkomsten deel te nemen. Kosten: € 5 per
bijeenkomst ter plekke te voldoen.
Aanmelden: activiteiten@sgv-roermond.nl

Wereldmissiemaand 2022: Kibera, Nairobi
Op 23 oktober is het Missiezondag. Dit jaar richt Missio/Pauselijke
Missiewerken de blik speciaal op de sloppenwijk Kibera in de
Keniaanse hoofdstad Nairobi. De metropool Nairobi staat met zijn 7,5
miljoen inwoners op het punt een megastad te worden.
Dagelijks stromen mensen vanuit het omliggende gebied de stad
binnen in de hoop op werk en een betere toekomst.
Zo’n 60 procent van de stadsbevolking van Nairobi leeft in meerdere
grote slums (sloppenwijken) op slechts zes procent van de oppervlakte
van de stad. In de campagne van missiemaand oktober vraagt Missio
dit jaar aandacht voor de grootste slum: Kibera. In de campagne
worden enkele bewoners van de slum en het pastorale werk van zuster
Mary Wambui (‘Little Sisters of Jesus’) en pastor Firmin Koffi (Yarumalmissionarissen) gevolgd.
Kibera is Kiswahili en betekent jungle. Naar schatting een half miljoen
mensen woont hier dicht opeen gepakt. Slechts een vijfde deel van de
huizen heeft stroom; drinkwater moet bij waterstations gehaald
worden. Hygiëne is een groot probleem. De meeste mensen die hier
leven willen maar één ding: weg. De missionarissen onder leiding van
pastor Firmin Koffi zeggen: “Kibera is een goede leerschool” – en zij
blijven. www.missio.nl
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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

20-08: Anny Bogman-Haan (76 jaar)
24-08: Corry Jeurissen-Bidlot (92 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!

Gedoopt

18-09: Djulian en Hailee Steinfeld
18-09: Lenn Verschuur
18-09: Izzy Verboeket
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.

Wandeling ‘Oude Landgraaf’

ADVERTENTIE MAKELAAR

Op maandag 26 september organiseert het
Service Gilde in het kader van het 40-jarig
bestaan van de gemeente Landgraaf een
mooie wandeling langs de historische oude
Landgraaf, waar de gemeente haar naam aan
dankt.
De ‘Landgraaf’ was een middeleeuwse
verdedigingswal, aangelegd rondom een
territorium dat qua begrenzing tegenwoordig
niet meer duidelijk herkenbaar is. Een deel
ervan vormde de grens tussen de voormalige
gemeenten Schaesberg en Nieuwenhagen.
De wal loopt via o.a. Schinveld (Brenkberg),
Ubach over Worms (Abdissenbosch),
Nieuwenhagerheide, Heihoven naar
Schieversheide. Tijdens de wandeling worden
tevens diverse interessante zijpaadjes
ingeslagen, o.a. naar het ‘Galgebumke’ (waar
in de 18e eeuw zestien ‘bokkenrijders’
gruwelijk terecht werden gesteld), de
grafheuvel in de Exdel (daterend uit de
Bronstijd), de 17e-eeuwse hoeve Heijdael
(oorspronkelijk buitenverblijf van de familie
Heldevier, nu beter bekend als ‘Heihoven’, dat
één historische oorsprong vormt met de
Nieuwenhaagse Heihof, ook bekend als
‘Kastieël Menten’). De terugweg zal o.a. leiden
langs het monumentje van Nikki Verstappen.
De samensteller van de wandeling, May
Quaedflieg van de heemkundevereniging, zal
her en der zorgen voor de nodige toelichtende
verhalen.
De start is om 9.00 uur bij ‘Aan de Beuk’
(kruising Kleikoeleweg – Oude Landgraaf),
waar zich vlakbij (tussen Oude Landgraaf 140
en 178) een kleine parkeerplaats bevindt waar
we de auto kwijt kunnen. Hier komen we ruim
voor het middaguur na 5 à 6 kilometer ook
weer terug.
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Ondersteun de opleiding van nieuwe priesters
Geef aan de Paredis Stichting

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 0653841867. www.paredis.nl

Priester worden is……niet kiezen
Priester worden is niet kiezen voor een gewoon beroep. Het is
een "roeping". Je wordt ervoor uitgekozen. Wanneer bij jou
de gedachte leeft om priester te worden, dan besef je ten
diepste dat die niet van jou zelf komt.
God geeft ze in, Hij "roept".
Bij de een komt die gedachte al in de jeugd naar boven, bij
een ander pas in de tijd van de beroepskeuze, bij weer een
ander op latere leeftijd. Soms worstel je er een tijd mee en
durf je er niet direct op in te gaan. Het kan dan verhelderend
zijn om met iemand daarover te praten. Je zult merken dat
die gedachte niet zo vreemd is. Jezus roept óók in onze tijd
mensen om Hem van meer nabij te volgen: "Kom volg Mij..."

Priester worden
is antwoord geven
op de roepstem van Jezus
om Hem te volgen,
met heel je hart,
met heel je leven.
Je mag als priester
Jezus Christus present stellen,
door het verkondigen
van Zijn Blijde Boodschap,
door het vieren van de Eucharistie
en de andere sacramenten,
door van mensen te houden,
hen te helpen,
en door de kerkgemeenschap
op te bouwen.
Waag het avontuur als God je roept.
"Ja, hier ben ik"
Maak vandaag nog een afspraak!
Rector L. Hendriks
Heyendallaan 82
6464 EP Kerkrade
045-5466.810 rector@rolduc.nl

Barmhartige liefde
Wist u dat de lezingen in de kerk gekoppeld zijn aan de zondagen
van het kerkelijke jaar? Zo stond op zondag 11 september (24 e
zondag door het jaar) het thema “barmhartige liefde” centraal.
Op deze pagina een beknopte samenvatting.
Een evangelie met drie parabels en één boodschap. Namelijk dat
God naar ons zoekt als wij verloren lopen. En wanneer God ons
dan terugvindt, ontstaat blijdschap. God is blij met onze
terugkeer.
Laten wij de zaken eens op een rij zetten. Kunnen wij van God
losraken? Ja dat kan. Wie kwaad doet, neemt afstand van God.
Wie veel kwaad doet, neemt ruim afstand van God en wie groot
kwaad doet, verbreekt de band met God. Zo’n mens loopt er
verloren bij. Hij kan menen de hele wereld te bezitten, maar de
zorgen zijn dan ook groot.
Wie veel bezit, kent vooral veel zorgen.
Het hebben van dingen maakt niet echt gelukkig. En zonder God zitten wij in het duister van de zinloosheid.
Het evangelie zegt: God is op zoek naar de mensen. Hij hoopt dat een mens zich gaat openen voor het licht van zijn
barmhartige liefde. Soms is daar tegenslag voor nodig, soms het knagen van ons geweten, soms het aanvoelen dat
het aardse alléén de mens niet gelukkig maakt.
Lees verder op pag. 7
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De weg naar God is in onze tijd moeilijk geworden. Omdat het aardse zo massief in de schijnwerper staat en wij
graag meegaan in de stroom van de massa. Maar op een bepaald moment ontdekken wij dat ons hart niet echt blij
wordt van het alleen maar hebben van aardse dingen. De mens is voor iets groters gemaakt dan alleen het aardse.
Dit grotere vinden wij in de liefde.
Maar de liefde van mensen is zwak en vaak wispelturig. Maar God is Iemand die met een barmhartige liefde naar
ons kijkt en trouw is. Hij is immers Vader van de mensen. Hij staat op de uitkijk en hoopt erop dat wij naar Hem
gaan vragen. Als wij ons dan voor Hem openstellen staat Hij klaar om ons met zijn liefde te bezoeken.
Een liefde die teder is en barmhartig. En in het kielzog van die liefde komt er vreugde in ons hart terecht.
Dan beseffen wij dat alle goederen van deze wereld niet opwegen tegen de liefde van de Vader.
Laten wij deze liefde opzoeken. Laten wij omkeren naar God en zeggen: “Vader, ik verdien het wel niet, maar neem
mij aan als uw kind.” Zo’n gebed zal in de hemel met vreugde worden aanhoord en beantwoord.
Tekst: Bezinning op het Woord, inleidende teksten bij de dagelijkse liturgie
Illustratie: Schilderij De Verloren Zoon van de Limburgse kunstenaar Charles Eyck © Museum Land van Valkenburg
Tien kleine christenen
ontvingen saam de zegen;
één nam aanstoot aan de preek,
toen waren er nog maar negen.

Eén heel gewone christen,
vol van de lieve vree;
zijn vijand werd zijn goede
vriend, toen waren er weer twee.

Negen kleine christenen,
ze baden dag en nacht;
één kreeg niet wat hij vroeg,
toen waren er nog maar acht.

Twee heel oprechte christenen,
aan het werk met veel plezier;
ze vroegen niets maar deelden
uit, toen waren er weer vier.

Acht kleine christenen,
op de smalle weg door ‘t leven,
één vond een and’re weg zo mooi,
toen waren er nog maar zeven.

Vier heel bescheiden christenen,
ze hielpen dag en nacht;
en die geholpen werden hielpen
mee, toen waren er weer acht.

Zeven kleine christenen,
lazen elkaar de les,
één werd er boos en zei: ik ga!
toen waren er nog maar zes.

Acht vriendelijke christenen,
ze vroegen om Gods zegen;
maar vroegen ook een mens
erbij, toen waren er weer negen.

Negen kleine christenen,
ze hadden in mensen God
gezien; en zongen zich samen
de misère uit, toen waren er
weer tien.
Tien kleine christenen, ze
brachten Hem tot leven
die niet voor kerk maar voor de
mens, Zijn leven heeft gegeven.
Twaalf kleine christenen,
wanneer zij leven net als HIJ
dan komen er weer net als toen,
in één dag duizend bij.

Zes kleine christenen, actief in het
kerkbedrijf; één miste het echte
katholieke, toen waren er nog maar
vijf.
Vijf kleine christenen, traditie in het
banier, één werd het allemaal teveel,
toen waren er nog maar vier.
Vier kleine christenen, zongen ‘abide
with me’; één meende niet wat hij
zong, toen waren er nog maar drie.
Drie kleine christenen, ieder met zijn
eigen idee; één dacht alleen maar
aan zichzelf, toen waren er nog maar
twee.
Twee kleine christenen, met z’n
tweeën heel alleen, en met ruzie wie
de grootste was, toen was er nog
maar één.

Gezocht: tuinman of tuinvrouw voor pastorietuin
Voor de pastorietuin van de pastoor zijn we op zoek naar een
tuinman/ vrouw die met enige regelmaat (denk aan zo’n 4 uurtjes
per maand) wat lichte onderhoudswerkzaamheden zou willen
uitvoeren, zodat de tuin er steeds verzorgd en netjes bijligt. E.e.a.
op vrijwillige basis, uren kunnen flexibel worden ingevuld.
Info: Kerkberg 7
6374 ES Landgraaf
Telefoon: 045-5312378
Email: info@rk-ubachoverworms.nl
Openingstijden: dinsdag, woensdag en vrijdag van 10:00 tot 12:00
uur

7

7

Natuurwerkdag: zaterdag 5 november 2022
Beste natuurliefhebbers,
Graag breng ik het volgende onder jullie aandacht:
Op zaterdag 5 november is het weer de Landelijke Natuurwerkdag.
Zo ook in Landgraaf wordt op deze dag een activiteit georganiseerd.
Het zou wederom leuk en gezellig zijn om velen van jullie die ochtend (weer) te
mogen begroeten.
De locatie van dit jaar is gelegen bij de bosjes en weide langs het Uilenpad in Abdissenbosch.
(Rechts naast het bedrijf Xella (voorheen “Ytong” ) nabij het kerkhof aan de Reeweg).
Deze werkzaamheden staan ook in het teken van de Marie – Bernard van Lourdes Idylle en het toekomstige As –
uitstrooibos.
De activiteit wordt in samenwerking met Stichting Bosbeheer Landgraaf en de Parochiecluster Ubach over Worms
georganiseerd.
De werkzaamheden bestaan die ochtend uit :
• Het wegsnoeien van de onder begroeiing in het as-uitstrooibos
• Opschot in afrastering en haag langs weide verwijderen/snoeien
• Laaghangende takken verwijderen en randenbeheer langs bosjes
• Maken takkenril en prikken van zwerfvuil/ rommel opruimen
• Het wegzagen van 6 grotere en slechte bomen in de weide
• Planten van 3500 stuks narcissenbollen.
Uiteraard wordt er gezorgd voor een lekkere lunch ☺
We verzamelen rond 8.45 uur en starten de werkzaamheden om 9 uur. Rond de klok van 13.00 uur sluiten we
langzaam af. Denk ook aan stevige werkschoenen/ (regen)kleding.
Wel graag vóóraf even aanmelden!
En wel vóór vrijdag 28 oktober. (I.v.m. facilitering materialen/ lunch)
Groet en graag tot ziens.
Met de voeten in de klei, een frisse neus, zinvol en goed voor lichaam en geest.
Robert Dörenberg

–

locatie coördinator

–

06-54664198

–

rd2@landgraaf.nl

Rozenkransgebed op maandag en woensdag

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

"MIJN HART PRIJST HOOG DE HEER"
Wij zijn een onderdeel van een verwarde
wereld en delen in deze verwarring. Niets
lijkt heilig. Wie is een goede
voorbeeldfiguur? Op wie kun je bouwen?
Wie kan je vertrouwen? Iedere keer komen
we rotte appels tegen in de mand en deze
tasten de goede aan.
Bidden we daarom deze rozenkransmaand
tot Maria "onze Moeder" voor gelijkheid en
vrede in de gezinnen, omgeving en wereld.
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Nr. 30, september 2022

O p e n D eu r
Nu, in september, zitten we weer vaker
binnen. Daar voelen we ons geborgen en
beschermd. En dan verlaten we het huis weer
om naar school of naar het werk te gaan, te
spelen, te wandelen of boodschappen te
halen. In en uit gaat niet zonder een deur!
In de tijd van Jezus waren schapen heel
belangrijk voor de mensen. Overdag mochten
de schapen de weides op en de herder hoedde
hen. Maar voor de nacht bracht hij ze naar
een veilige schaapskooi. Deze was omgeven
door een stenen wal met een opening. Hier
stond de herder als een deur en telde elk
schaap dat naar binnen ging. In de ochtend
leidde hij zijn schapen weer naar buiten, zodat
ze konden grazen.
Iedereen van ons verlangt naar een plekje
waar hij of zij zich geborgen kan voelen, waar
je op adem kunt komen, waar vrede is. Voor
de schapen is het de schaapskooi; voor ons is
het een Koninkrijk: Het rijk van God waar
overal
Liefde,
Barmhartigheid
en
Gerechtigheid is. Gods koninkrijk kun je niet
met de auto of de trein in rijden. Wie daar
graag naar binnen wil, moet door Jezus heen.
Hij maakt mensen vredesgezind.

Het kerkmuisje
wil graag
voorraden
verzamelen voor
de winter. Maar,
oh jee, waar is
de deur?

En de andere
kerkmuis is buiten
en heeft het erg
koud. Waar een deur
was, is nu heel veel
aarde: een
molshoop! Gelukkig
schiet meneer De
Mol te hulp!

Jouw gezin of familie, de kerk of een
vriendengroepje kunnen zo een mooi plekje
zijn. Vriendengroepjes zijn er ook in ons
parochiecluster. Je bent van harte
uitgenodigd!
Maar dan gaan we weer naar het werk, naar
school, boodschappen halen, spelen … Naar
buiten ga je wéér door die deur, die Jezus is.
Hij maakt je sterk en Hij belooft: “Wees niet
bang! Ik blijf bij je tot aan het einde van de
dagen.”
En daarom zegt Jezus: “Ik ben de deur der
schapen.”

Bron: Vector Art Stock images

Oplossingen uit Nr. 29:
Dieren en planten die maar heel weinig water nodig hebben:
bijvoorbeeld een cactus of een vetplantje. Kamelen,
hagedissen, slangen en kangoeroes. Ze leven in woestijnen
en droogtegebieden.

CAKE VAN DE MAAND

CHOCOLADENOTENCAKE

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

23 sep
09.00 uur
25 sep

Rimburg

09.30 uur

Waubach

11.00 uur

Waubach
Maandag
Waubach
Dinsdag

26 sep
19.00 uur
27 sep

Woensdag 28 sep
Waubach
Donderdag
Waubach
Vrijdag
Waubach
Zaterdag

H. PIUS VAN PIETRELCINA, PRIESTER (PADRE PIO)
waarna uitstelling en aanbidding van het H. Sacrament
ZES-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
Koor Gioia vw. 25-jarig bestaansfeest La Liesse ouders Pierre en Johanna Simons–
Douven;
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; Jo Tilmans verj, tevens oud. Piet en Tanja Tilmans-Reschedko;
Gerard en Trautje Schurer-Plum, tevens Jos Wetzeler-Schurer en Ennie SchepersSchurer; jrdst. Peter Eggen;
H. Doopsel Jazlynn Voorjans
HH. COSMAS EN DAMIANUS, MARTELAREN
H. VINCENTIUS DE PAUL, PRIESTER Heereveld 10.30 uur H. Mis
H. WENCESLAUS, PRIESTER-HH. LAURENTIUS RUIZ EN GEZELLEN,
MARTELAREN
Piet Gerards;
HH. MICHAEL, GABRIEL EN RAFAEL, AARTSENGELEN

19.00 uur
29 sep
08.30 uur
30 sep
H. HIERONYMUS, PRIESTER EN KERKLERAAR
09.00 uur waarna uitstelling en aanbidding van het H. Sacrament
01 okt
H. TERESIA VAN HET KIND JEZUS, MAAGD EN KERKLERARES
ZEVEN-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR-WERELDMISSIEDAG
Zondag
02 okt
V.D. KINDEREN
Rimburg
09.30 uur oud. Huntjens-Mohr en Lenie Huntjens; Piet Gerards verj; (Kinderwoorddienst)
zeswekendienst Anny Bogman-Haan; Louise Palm-Höppener (st); jrdst. Tiny van
den Oever (st); echtp. Jacques en Maria Elisabeth Verstappen-Vreuls (st); Zef en
Waubach
11.00 uur
Mia Vaessen-Kusters (st); Wiel Vaessen (st); jrdst. Peter Kleikers, tevens Marc en
oud. Houtmans-Nauts; (Kinderwoorddienst)
Maandag 03 okt
Sjaak Dejalle en dochter Ria Römkens-Dejalle; Martin en Maria Dautzenberg–Wick
Waubach
19.00 uur
en Sjef Dautzenberg en over. ouders;
Dinsdag
04 okt
H. FRANCISCUS VAN ASSISI Heereveld 10.30 uur H. Mis
Woensdag 05 okt
H. FAUSTINA KOWALSKA, MAAGD
Waubach
19.00 uur Mien en Fien Goossens-Putmans, tevens uit dankbaarheid vr. een goede afloop;
Donderdag 06 okt
H. BRUNO, PRIESTER
Waubach
09.00 uur
Vrijdag
07 okt
HEILIGE MAAGD MARIA VAN DE ROZENKRANS
oud. Martin en Maria Dortants-Jungen, dochter Mia en schoonzoon Zef (st); Guus
Waubach
09.00 uur
Gubbels; waarna uitstelling en aanbidding van het H. Sacrament
Zaterdag 08 okt
Zondag
09 okt
ACHT-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
Rimburg
09.30 uur
Gemengd Koor Don Bosco; Sjaak Dejalle en dochter Ria Römkens-Dejalle; Mon
Waubach
11.00 uur
Valent; Jo Haan; Jo Peelen;
Maandag 10 okt
ONZE LIEVE VROUW STERRE DER ZEE
Waubach
19.00 uur
Dinsdag
11 okt
H. JOHANNES XXXIII, PAUS Heereveld 10.30 uur H. Mis
Woensdag 12 okt
Waubach
19.00 uur oud. Johan en Trautje Franken-Vossen (st);
11
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Donderdag 13 okt
Waubach
09.00 uur
Vrijdag
14 okt
Waubach

09.00 uur

Zaterdag
Zondag
Rimburg

15 okt
16 okt
09.30 uur

Waubach

11.00 uur

Waubach
Maandag
Waubach
Dinsdag

17 okt
19.00 uur
18 okt

Woensdag 19 okt
Waubach
Donderdag
Waubach
Vrijdag
Waubach
Zaterdag
Rimburg
Zondag
Waubach

H. CALLISTUS I, PAUS EN MARTELAAR
Jozef Scholle en oud. Scholle-Scholtes en Michorius-Sonjé; waarna uitstelling en
aanbidding van het H. Sacrament
H. TERESIA VAN JEZUS, MAAGD EN KERKLERARES
NEGEN-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
jrdst. oud. Pierre en Johanna Simons-Douven (st); (Kinderwoorddienst)
1ste jrdst. Kit Beckers-Frings; Mariet Verboeket-Crombach en dochter Chantal;
(Kinderwoorddienst)
H. Doopsel Jelle en Jent Portz en William Slangen
H. IGNATIUS VAN ANTIOCHIE, BISSCHOP EN MARTELAAR
H. LUCAS, EVANGELIST
Heereveld 10.30 uur H. Mis
HH. JOHANNES DE BREBEUF EN ISAAC JOGUES, PRIESTERS, EN
GEZELLEN, MARTELAREN-H. PAULUS VAN HET KRUIS, PRIESTER
jrdst. oud. Plum-Heinen, tevens dochter Mia (st); Harry Dautzenberg verj;

19.00 uur
20 okt
09.00 uur
21 okt
09.00 uur Jozef Scholle; waarna uitstelling en aanbidding van het H. Sacrament
22 okt
H. JOHANNES PAULUS II, PAUS
19.00 uur
23 okt
DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR-MISSIEZONDAG
T.V. Mis Jan Evertsen (st); Frans en Annie Dancsecs-Gillissen en Jo Gillissen; oud.
10.00 uur
Jo en Annie Franssen-Janssen;

Op onze site rk-ubachoverworms.nl
of:

Het volgend

Kirkebledje

verschijnt op 21 okt. en wel voor de periode tot 18 nov.

Misintenties s.v.p. inleveren tot uiterlijk woensdag 12 okt. liefst middels een briefje
in de brievenbus van de pastorie (Kerkberg 7) of achter in de kerk van Rimburg .
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