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  ’t Kirkebledje 
Noodklok: honger in Afrika      
 
Terwijl in ons land, net als wereldwijd de voedsel-
prijzen stijgen, luidt WNM (Week van de Nederlandse 
Missionaris) de noodklok vanwege de honger in Afrika. 
 
Mariëlle Beusmans, tot twee jaar geleden werkzaam in de 
kerkopbouw voor DKS in Limburg, is nu missionair werker 
in Same, Tanzania. Zij schrijft: ‘Door de coronapandemie 
hebben veel mensen in Tanzania hun baan verloren.  
En sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne zijn ook 
hier de voedselprijzen enorm gestegen.  
 
Twee scholen hebben vroegtijdig hun deuren moeten 
sluiten omdat er geen geld meer was voor eten.  
We willen mensen graag helpen met basisvoorzieningen zoals mais en bonen.’ 
Wilt u meehelpen? Uw steun is zeer welkom op bankrek. nr.  
NL30 RABO 0171 2111 11 t.n.v. Week Nederlandse Missionaris. Dank u! 
 

Diakenwijding kapelaan Vijay 
 
Op zaterdag 29 oktober a.s. o m 10.30 uur, zal Vijay Nallipogu in de kathedraal in 
Roermond tot diaken worden gewijd, samen met twee seminaristen van de 
neocatechumenale weg. Vijay zal vanaf dan werkzaam zijn als kapelaan in 
Brunssum. Afgelopen studiejaar was hij stagiair in ons parochiecluster. 
Overigens hebben nog vijf andere seminaristen onlangs de diakenwijding ontvangen 
in hun thuisbisdommen in India; zij zullen eveneens in ons bisdom werkzaam zijn. 
We wensen Vijay en zijn medewijdelingen veel zegen en geluk voor de toekomst.  
 

Noteer vast: stille dag Rolduc zaterdag 3 december 
 
In samenwerking met pastoor H. Kreuwels en de parochie 
St. Petrus en Maria ten Hemelopneming beginnen we ook dit 
jaar weer de Advent met een stille dag. We nemen de tijd 
voor gebed en bezinning, opdat de Heer straks met Kerstmis 
meer welkom is in ons leven. De stille dag vindt plaats op 
zaterdag 3 december a.s. van 09.30 tot 15.30 uur op 
Rolduc. 
 

Allerheiligen & Allerzielen ’22  
  
 zondag 30 oktober 11.00 uur Waubach 
 dinsdag 1 november 19.00 uur Waubach 
 woensdag 2 november 19.00 uur Waubach 

Allerzielenviering & zegening graven 

  Zondag 30 oktober 15.00 uur dienst te Waubach gevolgd door 
zegening graven aldaar. Om 16.30 u zegening kerkhof Lauradorp 
   Zondag 6 november  15.00 uur dienst te Rimburg gevolgd         
     door zegening graven aldaar.  
       Om 16.30 u zegening kerkhof A’bosch                   

H. Bernadette 
       Abdissenbosch 
H. Joseph 
       Waubach-Groenstraat 
H. Drievuldigheid 
       Rimburg 
H. Theresia & Don Bosco 
       Lauradorp 

 
Jaargang 2022  nr. 10 

21 okt. t/m 18 nov. 
 

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 

   045-531.22.73 
 

info@hamerslandgraaf.nl 
www.hamerslandgraaf.nl  

 
 

Havikweg 3
6374 AZ Landgraaf
hamerslandgraaf.nl



Hovenstraat 137 - 6374 HC Landgraaf - Tel. 045-5311448
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Sjtols op 40 jaar Landgraaf  
Concert "Harmonie Laura" i.s.m. Paul van Loo met Ivo Rosbeek  
 
Het zal U vast en zeker niet ontgaan zijn dat de gemeente Landgraaf dit 
jaar 40 jaar bestaat. Ook Harmonie Laura kan en wil dit heugelijke feit 
niet ongemerkt voorbij laten gaan en nodigt dan ook elke inwoner van 
Landgraaf (en daarbuiten) uit voor een bijzonder concert: "SJTOLS OP 
40 JAAR LANDGRAAF", op Zondag 6 november. 
 
Het concert met een gastoptreden van Paul van Loo en Ivo Rosbeek 
vertelt het verhaal van Landgraaf. Een groot deel van de speciale 
muziekwerken zijn voorzien van prachtig beeldmateriaal welke 
verkregen is met medewerking van de heemkundevereniging 
Landgraaf. Verleden, heden en toekomst, de mooie plekjes en alle 
zaken waar we in Landgraaf trots op zijn passeren de muzikale revue!   
 
Het concert vindt plaats op zondag 6 november in het 
Gemeenschapshuis D'R Sjtee Uul in Lauradorp, aanvang 15:00 
uur zaal open om 14:30 uur. Toegangskaarten  kosten 5 euro en zijn 
verkrijgbaar bij; Gemeenschapshuis D'r Sjtee Uul & Kapper Smeets of 
via onze reserveerlijn tickets@harmonielaura.com .  
 
Dit evenement wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente 
Landgraaf in het kader van 40 jaar Landgraaf. 
 
Wilt u meer informatie over de vereniging of wilt u lid of vriend worden, 
neem dan contact op met onze voorzitter dhr. Attila Oroszi, tel.; 06-
44456289 of mail naar secretariaat@harmonielaura.com  of kijk op onze 
website www.harmonielaura.com  
 

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 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 
 
  
 
Kerstmis 2022 
24-12 17.00 Kerstspel te Waubach 
24-12 17.00 H. Mis Rimburg 
24-12 18.30 H. Mis Heereveld 
24-12 19.00 H. Mis Waubach 
24-12 22.00 H. Mis Waubach 
25-12 09.30 H. Mis Rimburg 
25-12 11.00 H. Mis Waubach 
26-12 09.30 H. Mis Rimburg 
26-12 11.00 H. Mis Waubach 
 
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 
 

      
    
 

Dank aan alle vrijwilligers die het 
hele jaar door de kerkhoven van 

Waubach, Rimburg en 
Abdissenbosch zo keurig 

onderhouden! 
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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 
30-09: Elly van Elteren-Kurz (81 jaar)   
03-10: Heinz Ubachs (91 jaar) 
03-10: Thjeu Weegels (77 jaar)  
10-10: Kitty Kuijpers-Jeurissen (74 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 
25-09: Jazlynn Voorjans 
16-10: Jelle en Jent Portz 
16-10: William Slangen 
 
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. 

        Bedankje Zonnebloem 
         Ubach over Worms 
Op 18 september mochten wij binnen onze 
parochies in het kader van ziekenzondag een 
kerkdeurcollecte houden. De opbrengst was 
geweldig, waarvoor onze heel hartelijke dank.  
 
Mocht u deze kerkdeurcollecte gemist hebben en het 
werk van de Zonnebloem Ubach over Worms alsnog 
willen ondersteunen met een gift, dan kan dit. 
U mag uw gift dan overmaken op rekeningnummer 
NL27RABO0146046358.  
 
Bovendien kunnen wij nog altijd een aantal mensen 
gebruiken die bij de Zonnebloem vrijwilligerswerk 
willen komen doen, schroom niet meld u aan of 
vraag inlichtingen bij de secretaris 0628560997.  
 
Parkstad-breed is de Zonnebloem van plan een 
(overkoepelende) afdeling op te richten voor 50-
minners. Ook daarover kunt u inlichtingen bij de 
secretaris krijgen. Hetzelfde geldt voor het feit als u 
eenzame mensen in uw omgeving kent ook deze 
mag u aanmelden bij het secretariaat. 
 

ADVERTENTIE RIMBURGERHOEVE
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Rimburgerweg 176
06 43 22 88 45

Wo - Zo | 11 u tot 19 u

Saté met rijst, atjar tjampoer en
kroepoek

Deze actie duurt tot 30 november 

Lunchgerechten,
gebak en meer ...

ACTIE

Meer weten ? bekijk dan
onze Facebookpagina !

€ 12,50

Rimburgerweg 176
06 43 22 88 45

Wo - Zo | 11 u tot 19 u

Saté met rijst, atjar tjampoer en
kroepoek

Deze actie duurt tot 30 november 

Lunchgerechten,
gebak en meer ...

ACTIE

Meer weten ? bekijk dan
onze Facebookpagina !

€ 12,50
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Aanbidding van het H. Sacrament 
Jezus blijft onder ons aanwezig in het Heilig 
Sacrament. Wij kunnen ons bijzonder tot Hem 
wenden in het gebed voor het uitgestelde 
Allerheiligste, iedere vrijdag na de ochtendmis van 
09.00 uur in Waubach. 
 
Stilte is de deur om bij jezelf binnen te komen, 
te ontsnappen aan stress, 
aan te sluiten bij je onderstroom,  
jezelf terug te vinden. 
Op belangrijke momenten  
zocht Jezus de stilte op om te bidden, 
Zalige momenten waar je op een stilteplek 
aan jezelf de diepste vragen stelt, over liefde en 
pijn, over de gang van zaken in onze maatschappij, 
over geloven en twijfelen, over leven en dood. 
 
We hebben de stilte nodig als brood nodig, 
om tot onszelf te komen.  Laat je zorgen en lasten 
heel even los. Het is tijd voor verstilling. Eventjes 
alleen zijn, weg van alle drukte en in stil gebed 
zichzelf ontdekken, God nabij.  
 

                      Ad Liminabezoek Nederlandse bisschoppen       
Begin november vindt er in Rome een 
bijzondere bijeenkomst plaats.  
 
De Nederlandse bisschoppen leggen 
dan hun zogeheten Ad Liminabezoek 
af. Dit is een bedevaart naar de graven 
van de apostelen Petrus en Paulus.  
 
Tevens is het een gelegenheid voor de 
bisschoppen om de paus te bezoeken. 
Ook zijn er afspraken bij diverse 
departementen in het Vaticaan om de 
huidige situatie van de Kerk in 
Nederland te bespreken. 
 
Het vorige Ad Liminabezoek van de 
Nederlandse bisschoppen vond in 2013 
plaats. Eigenlijk zou het volgende 
bezoek al in 2018 hebben 
plaatsgevonden, maar vanwege een 
drukke agenda van de paus en de 
coronapandemie is het bezoek een 
paar keer uitgesteld.  
 
Het Ad Liminabezoek begint nu op 7 november, toevalligerwijs de feestdag van Sint-Willibrord, de patroonheilige 
van de Nederlandse Kerkprovincie. 
 

                                        Allerzielen                     
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

November huivert in klamme dagen. 
De zomer wordt gedoofd en de winter is nakend. 

November raakt de rand tussen hier en de overkant. 
Naar die overkant gingen onze geliefden ons voor. 

Kleuren paars en wit symboliseren droefenis. 
Klokken luiden en woordeloos verkondigen ze de pijn van het afscheid. 

 
Kaarsen branden als vlammende getuigen dat sterven leven is.    

       Bloemen, zachtjes bewogen door een grijze herfstwind, zeggen ons wat liefde is. 
Woorden, fluisterend gesproken om een mens die niet meer is. 

Dierbaren zijn gestorven, maar we weten en geloven dat deze mensen leven, dicht bij God 
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                       Lezingen over geleefde spiritualiteit                                               
 

Spiritualiteit is in. Maar wat mensen met dat woord bedoelen, is vaak heel verschillend. In de katholieke Kerk is 
door de eeuwen heen een aantal grote spiritualiteiten en geestelijke families ontstaan. In een reeks van lezingen in 
Venray laten de Sint-Gregoriusvereniging en Academie Rolduc belangstellenden kennis maken met deze bronnen 
van christelijke spiritualiteit en religieus leven. ‘Geleefde spiritualiteit’, zo heet de reeks lezingen door religieuzen uit 
verschillende grote tradities van de Kerk. Monniken, paters, zusters en priesters spreken over de spiritualiteit van 
hun eeuwenoude orden en hoe die spiritualiteit mensen van nu kan inspireren. 
  
1 november ursulinen 
Zuster Angélique van Laarhoven o.s.u. met een inleiding door deken Ed Smeets over de lange traditie van de 
aanwezigheid van kloosters in Venray, die met het afscheid van de ursulinen eind 2022 eindigt. 
22 november trappisten 
Broeder Bruno Wilderbeek o.c.s.o. van de Abdij Maria Toevlucht in Zundert, nu kluizenaar 
in Bergen 
12 januari jezuïeten 
Pater Ward Biemans s.j. 
2 februari minderbroeders franciscanen 
Broeder Hans-Peter Bartels o.f.m.                                                              
NB: 2 februari is de dag van het religieuze leven! 
2 maart dominicanessen 
Zuster M. Amata Mueller o.p. van het klooster Sint-Rosa van Lima in Sittard 
18 april norbertijnen 
Jos Bielen o.praem van Abdij Averbode in België 
 
De bijeenkomsten vinden plaats in de Paterskerk in Venray (Leunseweg), telkens van 19.30 uur tot 21.30 uur. 
Aanmelden is dringend gewenst (activiteiten@sgv-roermond.nl). Als tegemoetkoming in de kosten wordt per avond 
een bijdrage van € 5,- gevraagd, ter plekke te voldoen. 
 

       De digitale adventsretraite 2022 van de jezuïeten 
Het woord is mens geworden is de titel van de digitale adventsretraite in 2022. De retraite gaat op 27 november 
van start, de eerste adventszondag, en eindigt met Kerstmis. Het is de zeventiende digitale retraite van de 
jezuïeten. Er zullen zo’n 20.000 mensen aan deelnemen. De teksten zijn geschreven door de regionale overste van 
de jezuïeten in de Lage Landen: Marc Desmet sj. 
 
Hoe deelnemen?  
Je kunt je voor deze gratis digitale retraite 
inschrijven via www.adventsretraite.org. 
 
Deelnemers van de digitale retraite krijgen 
dagelijks een gebedsmail 
met bijbelteksten, meditatieve vragen, citaten en 
technische gebedstips.  
 
Het geheel vormt een innerlijke reis om de 
adventsperiode en de menswording van God 
intenser te beleven. 
 
Op zaterdagochtend tijdens de adventstijd 
kunnen deelnemers van de retraite meedoen aan 
een geleide meditatie via ZOOM. 
 
 
 
 
Enkele citaten van deelnemers aan de vorige digitale retraite: 
- “De digitale retraite heeft structuur aan mijn bidden gegeven en het ordende mijn innerlijk leven.” 
- “Een zinvolle begeleiding om op gestructureerde wijze gebed in te plannen én vol te houden.” 
- “Ik deed de retraite samen met mijn man. En het heeft mooie gesprekken opgeleverd.” 
- “Kom niet tot werkelijk mediteren maar zo'n dagelijkse speldenprik doet me goed: een klein moment van 

aandacht en bezinning.” 
  
 
Een productie van ignatiaansbidden.org 
ignatiaansbidden.org verzorgt jaarlijks twee digitale retraites, tijdens de advent en de 40-dagentijd. Ons doel is 
mensen te helpen in hun gebed tijdens de speciale tijden in het kerkelijk jaar. Om zich meer bewust te worden van 
Gods aanwezigheid in hun leven. 
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              Najaarscolumn 2022: Gods Voorzienigheid 
Voorzienigheid is een ouderwets woord.  
Wie gebruikt het nog? We kunnen tegenwoordig 
alles zelf regelen en bepalen. Daar hebben we 
geen hulp van hogerhand bij nodig. Althans, dat 
denken we. Toch heb ik in mijn leven meer dan 
eens ervaren dat God al in mijn toekomst had 
voorzien, voordat ik het zelf in de gaten had. 
 
Al heel jong kwam ik in aanraking met de 
Goddelijke Voorzienigheid. Om precies te zijn: 
op de kleuterschool. Niet dat ik toen al zo 
intensief met theologie bezig was, maar de 
zusters die de kleuterschool in Born runden 
behoorden tot de congregatie van de Goddelijke 
Voorzienigheid. Dat wil zeggen: de Franse tak.  
 
Er bestaat ook een Duitse congregatie met die 
naam. Om ieder misverstand te voorkomen 
werden ze in Sittard en wijde omgeving ‘de 
Franse zusters’ genoemd. 
 
 
Het zijn actieve zusters. Letterlijk en figuurlijk. Hun congregatie werd in 1822 gesticht door pastoor Guy Homery 
van Crehen, een dorp in de Franse streek Bretagne. Hij zag om zich heen grote armoede en ellende en vroeg de 
zusters om die te helpen lenigen. Hoe hij precies zo’n congregatie op moest zetten, wist de pastoor niet. Maar het 
verhaal wil dat hij op een goede dag in zijn kerk een stem hoorde die zei: "Begin, mijn kind, de Voorzienigheid zal je 
te hulp komen." De congregatie was geboren en een naam voor de zusters gevonden. 
 
Rond 1900 kwamen de ‘Soeurs de la Divine Providence’ naar Limburg. Hun eerste klooster stond in Herten.  
Later waren ze op meer plaatsen actief. De grootste klus die de zusters onder handen namen, was ongetwijfeld de 
stichting van het ziekenhuis in Sittard. In een tijd waarin de overheid zich hier nog niet mee bezighield, 
bekommerden zij zich geheel belangeloos om mensen die zorg nodig hadden. Toen de zusters in Nederland 
aankwamen, hadden ze niks. Maar ze begonnen gewoon, erop vertrouwend dat God hen niet in de steek zou laten. 
Hun vertrouwen werd niet beschaamd. Het ziekenhuis kwam er en bestaat – weliswaar na enkele fusies en 
naamswijzigingen – nog steeds. Ook de zusters zijn er nog. Op dit moment wonen er in Sittard en omgeving een 
stuk of twaalf, van wie de oudste ruim 100 jaar is. 
 
Afgelopen zomer mocht ik in Crehen het 200-jarig jubileum van de ‘Franse zusters’ bijwonen. Drie dagen lang heb ik 
in het moederhuis van hun gastvrijheid genoten. Het was een mooi feest. Wie denkt dat het na 200 jaar wel klaar is 
met de congregatie heeft het mis. In Nederland mogen de zusters dan op leeftijd zijn, in Ghana wordt hun werk 
door enthousiaste jonge zusters voortgezet. De Voorzienigheid gaat door! 
Aansluitend aan dit bezoek mocht ik ook drie dagen te gast zijn in een 7e-eeuwse abdij in Normandië. Een vriend 
van mij woont daar als kluizenaar in een huisje vlak bij de abdij. Om zijn rust te bewaren, gaat hij het liefst zo 
anoniem mogelijk door het leven. Om die reden noem ik ook zijn naam en die van de abdij niet. Maar ik heb ‘m toch 
weten te verleiden om even samen op de foto te gaan op die plek die mij de afgelopen decennia zo dierbaar is 
geworden en waar ik meer dan eens Gods Voorzienigheid heb ervaren. 
 
Elk jaar ben ik wel een paar dagen op retraite in deze abdij geweest. Dat was niet altijd gemakkelijk, zal ik u eerlijk 
zeggen. In stilte heb ik er menig robbertje met God gevochten, tot ik mij elke keer gewonnen moest geven.  
De laatste keer nog twee jaar geleden, toen ik mij daar verzoende met mijn benoeming tot bisschop. Elke keer als 
ik dacht: ‘God, waar ben je nu en wat wil je toch van me,’ bleek hij daar in die Franse abdij op mij te wachten om 
mij de vrede in het hart terug te geven.  
Het is voor ons mensen soms moeilijk te doorgronden wat God precies van ons verwacht of met ons voorheeft.  
In het boek Genesis in het Oude Testament vraagt Hij aan Abraham om zijn zoon Isaac te offeren.  
Menselijkerwijs een bizar en onbegrijpelijk verzoek. Op het moment waarop Abraham met zwaar gemoed aan dit 
verzoek wil voldoen, is daar opeens een ram die geslacht en geofferd kan worden. Abraham noemde die plaats 
daarna ‘De Heer zal erin voorzien’. Toen God zag dat Abraham hem tot het uiterste trouw bleef, zorgde Zijn 
Voorzienigheid voor de juiste oplossing. Op Zijn beurt blijft God ons ook trouw en wacht hij steeds op ons, om ons 
de weg te wijzen naar de plek die Hij voor ons heeft voorzien. 
Bij het afscheid wisten mijn vriend de kluizenaar en ik dat het laatste keer was dat we elkaar zouden zien. Ik ben 
hem en de abdij veel dank verschuldigd. Maar het is goed zo. Er komt nog een eeuwigheid. Daarin is voorzien. 
 
+ Harrie Smeets, 
bisschop van Roermond 
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DDrruuiivveenn  

En Jezus heeft gezegd: “Ik ben de 
en jullie zijn de ranken.” Want 

 



DIVERSE 
HALLOWEEN PRODUCTEN

IN ONZE WINKEL

TEL: 045-5118255

INFO@ROTHY.NL

WWW.ROTHY.NL

11

             Liturgische diensten Parochiecluster Ubach over Worms 
 
Vrijdag 21 okt
Waubach 09.00 uur Jozef Scholle; waarna uitstelling en aanbidding van het H. Sacrament
Zaterdag 22 okt H. JOHANNES PAULUS II, PAUS
Rimburg 19.00 uur
Zondag 23 okt DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

Waubach 10.00 uur

T.V. Mis Vocaal Kwartet Frizzante o.l.v. Chris Manusama; instrumentaal 
ensemble Truus Bahnen-van Dael en Stevin Treurniet Jan Evertsen (st); Frans 
en Annie Dancsecs-Gillissen en Jo Gillissen; Jo en Annie Franssen-Janssen; oud. 
Jan en Nelly Schleipfenbauer-van Duynhoven; Jo Meessen en schoonzoon 
Roger, alle overledenen van de families Gielen en Meessen; Fien Hermans;

Maandag 24 okt H. ANTONIUS MARIA CLARET, BISSCHOP
Waubach 18.30 uur Rozenkransgebed  
Waubach 19.00 uur

Dinsdag 25 okt VERJAARDAG VAN ALLE KERKEN WAARVAN DE WIJDINGSDATUM 
NIET BEKEND IS                           Heereveld 10.30 uur H. Mis

Woensdag 26 okt
Waubach 18.30 uur Rozenkransgebed 
Waubach 19.00 uur 1ste jrdst. Lilia Tishenko
Donderdag 27 okt
Waubach 09.00 uur
Vrijdag 28 okt HH. SIMON EN JUDAS, APOSTELEN
Waubach 09.00 uur waarna uitstelling en aanbidding van het H. Sacrament
Zondag 30 okt EEN-EN-DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

Rimburg 09.30 uur Fien Kaesler-Schuncken; Dieter Bloi; jrdst. Hub Snijders en overl. familieleden; 
(Kinderwoorddienst)

Waubach 11.00 uur

Ensemble Vaals Vocaal 1ste jrdst. Sjeng Portz; jrdst. Hub in ’t Zandt, tevens Ietje 
in ’t Zandt-Huijsmans (st); oud. Simons-Theves en dochter Louisa, tevens oud. 
Boymans-Schuncken en zoon Frans (st); Leo en Anna Knubben-Sieben (st); 
overl. echtp. Schnitzeler-Meens en overl. fam. Dortants-Meens (st); Sjef Speck;
oud. Ger en Greetje Wijshijer-van Ommen en Maria Wauben-Impelmans 
(Kinderwoorddienst)–na afloop kerkdeurcollecte t.b.v. kinderopvang in Afrika

Waubach 15.00 uur Allerzielendienst waarna gravenzegening kerkhof Kerkstraat
Lauradorp 16.30 uur Gebed en gravenzegening kerkhof Vogelzankweg
Maandag 31 okt
Waubach 18.30 uur Rozenkransgebed  
Waubach 19.00 uur Jos Schormans en oud. Boymans-Clement;
Dinsdag 01 nov HOOGFEEST VAN ALLERHEILIGEN                          
Waubach 19.00 uur oud. Plum-Heinen en dochter Mia (st); jrdst. oud. Evertz-Simons (st);  

Woensdag 02 nov ALLERZIELEN-GEDACHTENIS VAN ALLE OVERLEDEN
GELOVIGEN

Waubach 19.00 uur Piet Gerards; jrdst. Peter Pelzer; 
Donderdag 03 nov H. HUBERTUS, BISSCHOP
Waubach 09.00 uur
Vrijdag 04 nov H. CAROLUS BORROMEUS, BISSCHOP

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 06 nov TWEE-EN-DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
Rimburg 09.30 uur Piet Gerards; (Kinderwoorddienst)
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Waubach 11.00 uur
Gemengd Koor Don Bosco Louise Palm-Höppener (st); jrdst. Jozef Scholle (st); 
Zef en Mia Vaessen-Kusters (st); Wiel Vaessen (st); oud. Jan en Lieske Gerards-
Dautzenberg;  (Kinderwoorddienst)

Abdissenbosch 13.30 uur Paardenzegening Manege Heihof
Rimburg 15.00 uur Allerzielendienst waarna gravenzegening kerkhof Brugstraat
Abdissenbosch 16.30 uur Gebed en gravenzegening kerkhof Reeweg
Maandag 07 nov H. WILLIBRORD, PATROON VAN DE NEDERLANDSE KERKPROVINCIE
Waubach 19.00 uur Sjaak Dejalle en dochter Ria Römkens-Dejalle;
Dinsdag 08 nov Heereveld 10.30 uur H. Mis
Woensdag 09 nov KERKWIJDING VAN DE LATERAANSE BASILIEK
Waubach 19.00 uur jrdst. Maria Nievelstein (st); jrdst. Mathieu Nievelstein en Lucia Peters (st): 
Donderdag 10 nov H. LEO DE GROTE, PAUS EN KERKLERAAR
Waubach 09.00 uur
Vrijdag 11 nov H. MARTINUS VAN TOURS, BISSCHOP

Waubach 09.00 uur
vr. Jozef Scholle; André en Annie Quaedvlieg-Speck, tevens Els en Math (st); 
oud. Speck-Herbergs en Trautje en Nelly Speck (st); waarna uitstelling en 
aanbidding van het H. Sacrament

Zondag 13 nov DRIE-EN-DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
Rimburg 09.30 uur oud. Pierre en Johanna Simons-Douven (st); 

Waubach 11.00 uur

Chris en Marga Kölgens-Quaedvlieg en overl. oud. (st); oud. Zef en Bertie 
Severens-van den Oever (st); Sjaak Dejalle en dochter Ria Römkens-Dejalle; 
jrdst. Hans Weelen (st); jrdst. Hein Spiertz, tevens Mientje Spiertz-Kleijnen (st);
oud. Speck-Herbergs en overl. familie; Cleo Wassen; Marianne Hahnraths; Jo 
Wilms; Patrick Wilms; 
H. Doopsel Lindsey en Lucas Rijsmus

Maandag 14 nov
Waubach 19.00 uur

Dinsdag 15 nov H. ALBERTUS DE GROTE, BISSCHOP EN KERKLERAAR Heereveld 10.30 
uur H. Mis

Woensdag 16 nov H. MARGARITA VAN SCHOTLAND
Waubach 19.00 uur
Donderdag 17 nov H. ELISABETH VAN HONGARIJE
Rimburg 09.30 uur leden en overleden leden van de Ouderensoos Rimburg

Vrijdag 18 nov KERKWIJDING VAN DE BASILIEKEN VAN DE HEILIGE APOSTELEN 
PETRUS EN PAULUS

Waubach 09.00 uur
echtp. Jacques en Elisabeth Verstappen-Vreuls (st); Mien en Fien Goossens-
Putmans, tevens vr. het welslagen van een operatie en uit dankbaarheid; waarna 
uitstelling en aanbidding van het H. Sacrament 

Zaterdag 19 nov
Rimburg 19.00 uur (Kinderwoorddienst)
Zondag 20 nov HOOGFEEST CHRISTUS, KONING VAN HET HEELAL

Waubach 10.00 uur

T.V. mis Fanfare St. Elisabeth Mia Michorius-Plum; Muisje Michorius-Mous
en moeder Stephanie; jrdst. oud. Iep en Els Janssen-Herberigs en dochter Netty 
(st); Frans en Annie Dancsecs-Gillissen en Jo Gillissen; oud. Frans en Sophie 
Quaedvlieg-Frösch, tevens  wed. oud. (st); jrdst. oud. Jo en Annie Spiertz-
Vaessen (st); leden en overleden leden van de fanfare St. 
Elisabeth;(Kinderwoorddienst)

                                                                                                                           
                                                                                                                               

                                   
Het volgend Kirkebledje  verschijnt op 18 nov. en wel voor de periode tot 16 dec. 

Misintenties s.v.p. inleveren tot uiterlijk woensdag 9 nov. liefst middels een briefje  
in de brievenbus van de pastorie (Kerkberg 7) of achter in de kerk van Rimburg. 
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