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  ’t Kirkebledje

Tentoonstelling Simpelveld 
‘Alles uit liefde’ 

Rond de 400e sterfdag van de H. Franciscus van Sales organiseert museum De Schat 
van Simpelveld (het voormalige klooster) de tentoonstelling ‘Alles uit liefde’.  
De locatie is geen toeval: de Zusters van het Arme Kind Jezus lieten zich inspireren 
door Franciscus van Sales. Zijn spiritualiteit is dan ook op meerdere plekken in het 
museum terug te vinden. 
 
Het randprogramma omvat gratis rondleidingen op zondag 11 december en op 
zaterdag 7 januari van 14:30 uur tot 16:30 uur. Aanmelden is niet nodig. Om deel 
te kunnen nemen aan de gratis rondleiding is wel een geldig entreebewijs voor het 
museum vereist. Op zondag 27 november om 14:30 uur vindt een boekpresentatie 
plaats door Francien van de Beek. 
 
 

Hygiëne blijft 
Eerder dit jaar heeft de overheid 
het aan de diverse sectoren zelf 
overgelaten om  
met passende corona-
maatregelen nieuwe lockdowns 
te voorkomen. Uiteraard hebben 
ook de kerken zo’n stappenplan 
opgesteld. Enkele onderdelen die 
niet heel verrassend zijn: houd 
rekening met elkaar, gun elkaar afstand, blijf handen wassen, hoesten in de mouw 
etc. In dat rijtje past ook de eerder reeds genomen maatregel dat de H. Communie 
niet meer wordt gegeven op de tong, maar alleen op de hand.  
 
Diegenen die de tongcommunie als gewoonte hadden, is twee jaar geleden al 
gevraagd om zelf een kleine pyxis mee te brengen waarin de H. Hostie kan worden 
gelegd, ofwel een stoffen zakdoek als corporale op de linkerhand te leggen. 
Maar de communie met eerbied ontvangen op de hand, zoals dit na het concilie voor 
de meesten gewoon is geworden, is natuurlijk ook helemaal prima! 
 
 
 
 
 

  Bidden voor menswaardige arbeidsomstandigheden 
In diverse kerken in Nederland wordt de komende week gebeden voor degenen die 
zijn gestorven door slechte arbeidsomstandigheden. Dat gaat natuurlijk over de 
bouw van het WK-stadion in Qatar, waaraan de laatste tijd in de publieke discussie 
veel (te weinig) aandacht is geschonken. Terwijl we alle voetbalfans een heerlijk WK 
gunnen, hadden we alle bouwvakkers ook graag menswaardige 
arbeidsomstandigheden gegund. 
 
Voor hen en voor allen wereldwijd die slachtoffer zijn van slechte 
arbeidsomstandigheden, houden we een korte gebedswake a.s. zaterdag 19 
november om 20.00 uur in de kerk van Rimburg (aansluitend aan de 
avondmis aldaar). 
 
Een gebedswake wordt o.a. ook georganiseerd door de Protestantse Gemeente 
Parkstad en door Klooster Wittem. Een landelijke herdenking is op zondag 20 
november in de Utrechtse Domkerk.  
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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 
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info@hamerslandgraaf.nl 
www.hamerslandgraaf.nl  
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6374 AZ Landgraaf
hamerslandgraaf.nl
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Themawandeling ‘Landgraaf in wording’ 
 

Op woensdag 23 november 2022 organiseert Service Gilde Landgraaf 
een wandeling met het thema ‘Landgraaf in wording’.  
Dit jaar bestaat de gemeente Landgraaf 40 jaar. Er zijn reeds 
verschillende evenementen georganiseerd om dat feit te vieren.  
 

 
 
In deze wandeling wordt het accent gelegd op de tijd vóór het ontstaan 
van Landgraaf, in de periode 1976 tot 1982.  
De voormalige gemeentehuizen van Schaesberg en Ubach over Worms 
worden bezocht en de  plek waar eerder het raadhuis van 
Nieuwenhagen stond. Over die voormalige gemeenten wordt door 
ervaringsdeskundigen vanuit verschillende gezichtspunten verteld hoe 
men de toen aanstaande herindeling beleefde. De wandeling is 
nagenoeg een herhaling van de wandeling in april van dit jaar.  
 
De start van de wandeling is om 09.00 uur bij het voormalige Raadhuis 
van Schaesberg aan de Streeperstraat en is ongeveer 7 km. lang.  
De wandeling eindigt bij het voormalige gemeentehuis van Ubach over 
Worms aan de Hovenstraat. Indien u zelf voor vervoer kunt zorgen 
terug naar de startplaats, wordt dat op prijs gesteld. Indien dat niet 
mogelijk is, zullen de gidsen hiervoor zorgen.  
 
Tijdige aanmelding bij het Gilde (email: gildelandgraaf@gmail.com) of 
bij dhr. P. Kusters (tel.nr. 045-5312629) onder vermelding van naam en 
telefoonnummer is aan te raden i.v.m. de beperkte deelname. 
Deelname is kosteloos; een vrijwillige bijdrage is welkom. Ook onder 
slechte weersomstandigheden, met uitzondering van stortregen, gaat de 
wandeling door. Gilde Landgraaf wenst u veel wandelplezier toe. 
 
 
 

Hier advertentie dhr Ridder (gebakkraam) plaatsen
Betreft ¼ pagina

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 20 november 2022 
 
 
Overzicht Kinderwoorddienst 
Voor een actueel overzicht verwijzen wij u 
naar pagina 5 van dit parochieblad. 
 
  
 
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 
 

 
Voor de maandelijkse bezorging van dit 
parochieblad, zijn wij per januari 2023 op 
zoek naar een bezorger. 
 
Het gaat om de volgende straten: 
Akkerwinde 
Duivekervel 
Korenbloem 
Klaproos 
Heggewikke 
 
Voor meer informatie en/of aanmeldingen, 
kunt u contact opnemen met de medewerkers 
van het parochiekantoor. Bij voorbaat dank! 
 
   

    
 

 
 

Van 1 t/m 31 december staan wij met 
onze gebakkraam op de parkeerplaats 

aan de Hovenstraat te Ubach over 
Worms.  

 
Wij staan wekelijks op woensdag, 

donderdag, zaterdag en zondag voor u klaar met 
versgebakken lekkernijen. 

 

Tegen inlevering van deze advertentie 
krijgt u bij aankoop van een zak  

olie-/krentenbollen a 12 stuks een 
appelbeignet of appelbol GRATIS erbij.  

 
Zie ook onze Facebook pagina 

leuke acties. 
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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 
20-10: Lei Knoben (94 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 
13-11: Lindsey en Lucas Rijsmus 
 
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. 

Wijziging data      
kinderwoorddienst 

In onderstaand schema leest u op welke momenten 
de kinderwoorddienst in 2022 nog zal plaatsvinden. 
Een actueel schema voor 2023 volgt! 
 

Rimburg: 
De kinderwoorddienst gaat vervallen op de 

zondagen, behalve tijdens onderstaande feestdagen:
-1e advent( 27 nov) 
-24 dec. 17.00 uur 
-26 dec. 09.30 uur 

 
Vanaf 2023 

-Palmpasen en Pasen 
-Pinksteren 

-Familiedag La Liesse. 
 

Waubach: 
-1e advent (27 nov.) 
-4e advent (18 dec.) 
-24 dec. 19.00 uur 
-25 dec. 11.00 uur 

-Eerste zondag van december geen KWD 

D
 
 

ADVERTENTIE RIMBURGERHOEVE
TOEGEVOEGD ALS APART PDF-bestand

Advent 
Advent moet een tijd worden 

die onrustig maakt: 
het durven zien van zoveel uitsluiting. 

Het moet een oproep worden 
om grondig iets te veranderen bij onszelf, 

bij onze eigen groep en in de grote samenleving. 
Advent moet een tijd worden 

om te leren 
ongeziene mensen zien. 

Je laten raken door het zwijgen 
dat over hun bestaan hangt 

en het je aantrekken. 
Kerstmis moet een begin worden 
van een nieuwe manier van leven, 

waarbij “Ik zal er zijn voor u” 
in mensen zichtbaar wordt. 

Een nieuw begin van een lange weg 
van ommekeer en solidariteit, 

van gerechtigheid, 
van hoop en vertrouwen, 
van er zijn voor anderen. 

Zo wordt God mens! 
 

(naar C. Desoete) 
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Rimburgerweg 176
06 43 22 88 45

Wo - Zo | 11 u tot 19 u

Lunchgerechten,
gebak en meer ...

Meer weten ? Bekijk en volg
dan onze Facebookpagina !
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Adventsactie 2022:  
'Ieder kind een goede start' 

‘Ieder kind een goede start’. Onder dat motto voert Adventsactie dit jaar 
campagne voor de positie van kinderen overal in de wereld. Eén op de 
zeventwintig kinderen sterft voor het vijfde levensjaar. Tijdens de Advent 
vraagt de Adventsactie aandacht voor de hoop. Hoop op de komst van 
het Licht. Hoop op een betere wereld.  
 
Hoop dat iedereen kan delen in overvloed en dat op een dag alle mensen 
een waardig leven kunnen leiden.  
Laten we alle kinderen een kans geven op een goede start in het leven. 
Kinderen die zich in hun eerste levensjaren gezond ontwikkelen, hebben 
meer kans op een goede toekomst en een leven zonder extreme 
armoede. Adventsactie gunt alle kinderen die kans.  
 
Daarom steunt de landelijke campagne dit jaar vier projecten die 
bijdragen aan een goede start in het leven van jonge kinderen.  
De projecten richten zich op de vroege ontwikkeling van kinderen, het 
voorkomen van ondervoeding en kindersterfte, toegankelijke 
gezondheidszorg en een veilig en gezond leven.  
 
Wilt u een van deze projecten steunen? Uw bijdrage is enorm 
welkom. U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer  NL89 
INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie. 
 

                       Betekenis en werkwijze adventskrans 
Betekenis van de symbolen en kleuren van de Adventskrans : 
De Adventstijd is de voorbereidingstijd op Kerstmis die 4 weken duurt. Een voorbereiding op de geboorte van Jezus! 
De symbolen en kleuren van de Adventskrans komen terug in het volgende versje: 
“Rond is het teken van Eeuwig leven; paars is de kleur van boete doen. 
Groen is de kleur van hoop en leven; licht moet je in het donker aandoen.” 
En zo heeft elke kaars die iedere zondag tijdens de H mis in de Adventstijd wordt aangemaakt een eigen geheim. 
Over deze geheimen wordt dan ook verteld. Kom je ook luisteren? Je kunt je eigen gemaakte Adventskrans laten 
zegenen in de H.Mis van zondag 27 november om 09.30 uur in de kerk van Rimburg en om 11.00 uur in 
de kerk van Waubach. 
 
Wat heb je nodig om een Adventskrans te maken: 

• 1 krans van stro 
• groen van coniferen of dennen 
• ijzerdraad 
• 1,5 meter paars lint 
• 4 stompkaarsen voorzien van een stevige spijker à 5 cm  of 4 kaarsenhouders 
• 2-4 krammen 

Werkwijze: 
 
 
 
 
 
 

Stap 1 
Je verdeelt het conifeer/dennen groen over de 
krans en zet het met ijzerdraad vast.  
Zorg dat je geen stro meer ziet. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

Stap 2 
Het paarse lint zet je vast met 1 kram aan de 
onderkant en verdeel het gelijkmatig rondom 
de krans. Het eind zet je weer vast aan de 
onderkant met een kram. 
 
 

 

Stap 3 
Druk de 4 kaarsen met de spijker (of op 
kaarsenhouders) in de krans.                                                            
Je mag altijd eigen versier-materiaal gebruiken 
om de krans verder te versieren. 
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De overledenen van wie we sinds 
Allerzielen 2021 afscheid namen 
 
Parochies H. Joseph –  
Waubach-Groenstraat en HH. Theresia 
& Don Bosco – Lauradorp 
 
Sjeng Portz                               98 jaar  
Gertie Görtzen-Borjans      82 jaar 
Jan Weijers                                 88 jaar 
Ennie Schepers-Schurer        84 jaar 
Harrie de Hoog        83 jaar 
Tien Eppels                 81 jaar 
Jan Keijaerts                                           72 jaar 
Louise Palm-Höppener           98 jaar 
Fien Janssen-Konings     95 jaar 
Mia Ploumen-Notermans             77 jaar 
Frans Simons               88 jaar 
Frans Nievelstein                83 jaar 
Wim Hanssen                                         76 jaar 
Annie Dancsecs-Gillissen                     79 jaar 
Jakob Gottschalk                                   90 jaar 
Guus Gubbels                                         83 jaar 
Bertha Janssen-Pelzer                          89 jaar   
Liza Gossen-Wetzler                             97 jaar    
Harry Dautzenberg                               88 jaar  
Martin Simons                                       91 jaar 
Anni Müller-Mühlenberg                     81 jaar 
Anny Bogman-Haan                              76 jaar 
Corry Jeurissen-Bidlot                          92 jaar 
Elly van Elteren-Kurz                             81 jaar 
Heinz Ubachs                                         91 jaar 
Thjeu Weegels                                       77 jaar 
Kitty Kuijpers-Jeurissen                        74 jaar 
Lei Knoben                                              94 jaar 
 

 
 
Parochie H. Drievuldigheid – Rimburg 
 
Piet Gerards                                           90 jaar 
Fien Kaesler-Schunken                         83 jaar 
 

 
 
Parochie H. Bernadette – 
Abdissenbosch 
 
Riek Hilger-Eggen     90 jaar 
Peter Hendrix                                         78 jaar 
Tilla Vaessen-Schulteis                         97 jaar 
   
Heer, geef hun  
de eeuwige rust. 
 

En het eeuwige licht  
verlichte hen. 
 

Dat zij in Christus  
rusten in vrede… 
 

We zeggen Uitvaartzorg Van Bree 
wederom hartelijk dank 

voor de Allerzielenprentjes 2022. 

God, onze Vader, God van mensen, wij gedenken onze dierbare 
overledenen. Heb dank God voor hun liefde en hun wijsheid. 

Wij bidden U dat niets van het goede in hun leven verloren gaat 
en dat hun geestkracht ook ons mag bezielen. Laat ons bidden 

Wij bidden U, verhoor ons Heer

 

Een vredig plekje…. 
Op zaterdag 5 november jl. is tijdens de landelijke natuurwerkdag 
ook gewerkt in Landgraaf. Met zo’n 40 enthousiaste vrijwilligers, jong 
en oud is met een heerlijk opkomend zonnetje gewerkt in de 
toekomstige Idylle van Abdissenbosch, gelegen aan het onlangs 
vernoemde “Marie-Bernard van Lourdespad” (voorheen Uilenpad).  

Er is gesnoeid en e.e.a. opgeschoond. Ook zijn er 3500 stuks witte 
narcissen geplant, die komende voorjaar extra kleur geven aan deze 
mooie bijzondere plek. Deze Idylle was voorheen omheind en werd 
gebruikt als veeweide. Sinds enige tijd is ze openbaar toegankelijk en 
kan eenieder hier gebruik van maken om met name een klein 
ommetje te maken, anderen te ontmoeten, in stilte te zijn, een boek 
te lezen, op een zitbankje of wellicht Yoga te beoefenen.  

De Idylle is een onderdeel die gezien de ligging raakvlakken heeft 
met het naast gelegen kerkhof en het toekomstige as-strooibos 
aangrenzend. We wachten nog op officiële goedkeuring van de 
Gemeente Landgraaf die onze aanvraag hiervoor in behandeling 
heeft. De Idylle krijgt dan ook de naam van Marie-Bernard van 
Lourdes. Oftewel als synoniem de Heilige Bernadette (Soubirous). 
Zij was diegene die in Lourdes 18 keer een verschijning heeft gehad 
van de Heilige maagd, en waaraan het huidige Lourdes zijn 
bekendheid heeft te danken. Al meer dan 150 jaar komen pelgrims 
naar Lourdes om de grot van Massabielle te bezoeken. Aan alle 
deelnemers hartelijk dank voor jullie geweldige inzet en bijdrage. In 
het bijzonder de Gemeente Landgraaf en Stichting Bosbeheer 
Landgraaf. 
Ook binnen ons parochiecluster zijn we op zoek naar 
vrijwilligers die graag werkzaam zijn in de buitenlucht. Denk 
bijvoorbeeld aan het onderhoud van de pastorietuin.  
Lijkt het u fijn om samen met andere enthousiaste vrijwilligers een 
bijdrage te leveren? Neem dan contact op met het parochiekantoor! 
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      KRIBKES WANDELING 2e KERSTDAG      WAUBACH EN RIMBURG 
Dit jaar organiseren we alweer de 3e editie van de Kribkeswandeling! Dit jaar hebben we een primeur: we verbinden 
de wandeling die door het centrum van Waubach gaat via een aparte wandeling door de Groenstraat en Rimburger-
weg als verbindende tocht naar Rimburg. Ook door Rimburg zelf vindt een Kribkeswandeling plaats, georganiseerd  
door de Vrienden van de Sint Jozefkapel. U kunt deze wandelingen dus naar wens afzonderlijk van elkaar lopen of  
met elkaar verbinden. Deelname is gratis.  

Wanneer 
De laatste Adventsweek, vanaf zondag 18 december liggen de routebeschrijvingen al klaar bij de Kerststallen in de 
H. Jozefkerk in Waubach en in de H. Drievuldigheidkerk in Rimburg voor de wandelaars die 2e Kerstdag verhinderd 
zijn. Let wel: veel Kribkes zijn dan al uitgestald; sommige nog niet. Dit staat op de routebeschrijving aangegeven. 
2e Kerstdag is dan de èchte Kribkeswandeling met allerhande gezellige en soms ook lekkere nevengebeurtenissen in 
de open lucht. 
 
Waar 
Vertrek vanuit de H. Jozefkerk in Waubach. 
Vertrek vanuit de H. Drievuldigheidkerk in Rimburg. 
 
Tijdstip 
Vanaf half 2 tot half 4 ’s middags kan er gestart worden met de tocht. 
 
Lengte tocht 
Door het centrum van Waubach en door de kern van Rimburg is de wandeling voor alle leeftijden en ongeacht de 
grootte van de schoenmaat goed te doen (ongeveer 3 km). De route is zorgvuldig samengesteld qua afstand en 
veiligheid. Let op: loopt u de tocht van Waubach naar Rimburg of andersom, houdt u dan rekening met een stevige 
wandeling waar u uw schoeisel op aanpast. Bezoekt u in Rimburg de Sint Jozefkapel, hou dan rekening met een 
Rimburgse klim en onverharde wegen. 

 
Voor wie 
voor alle “lichtzoekers” die een uurtje in beweging willen komen en daarbij willen genieten van mooie Kerststallen die 
opgesteld zijn achter gevelramen en in voortuinen. 
 
Opgeven 
Dat is niet nodig. Wel vragen we u om bij het vertrekpunt binnen in de kerken en bij de kapel rekening te willen 
houden met de mensen om u heen, zodat iedereen kans krijgt om alles goed te bekijken. 
 
Route 
Een routebeschrijving ligt bij de startpunten voor u klaar. 
 

NOTEER DE KRIBKESWANDELINGEN DUS BESLIST IN UW AGENDA . 
WIJ WENSEN U VEEL WANDELPLEZIER! 

 
  CONCERTREIS GOSPELKOOR GIOIA NAAR NOTRE DAME DE LIESSE 
Dit jaar viert R.K. Stichting La Liesse haar 25-jarig bestaansfeest. Op zondag 25 september mocht de stichting dit om 
te beginnen al vieren middels een mooie H.Mis in de H. Drievuldigheidkerk in Rimburg, gevolgd door een Familiedag. 
In het verlengde van dit jubileumfeest ging Gospelkoor Gioia – onderdeel van La Liesse zoals vele andere groepen 
waaronder een familiekoor, hartscatechese-groepen, jeugdgroepen – eind oktober een weekend op concertreis naar 
Liesse Notre Dame in Frankrijk. 25 jaar geleden mocht de stichting de naam La Liesse ontvangen van zuster Marie-
Liesse Poels, verbonden aan de Jeruzalemorde. 6 jaar geleden werd er middels een pelgrimstocht van 2 leden van La 
Liesse een letterlijke eerste verbinding gelegd tussen La Liesse en het plaatsje Liesse Notre Dame in Noord-Frankrijk. 
Hier kwamen vriendschappen uit voort die nu mede tot deze concertreis hebben geleid. 
In de bus op de heenreis op vrijdag werd niet alleen uit volle borst gezongen, maar ook werden er speciale doosjes 
door alle koorleden versierd en beschreven met daarin een witte veer, een witte steen en een wit kaarsje, met de 
bedoeling deze in Liesse Notre Dame te laten zegenen tijdens de zondagsmis en deze vervolgens uit te delen als teken 
van verbroedering en verbinding met de geloofsgemeenschap aldaar.  
Op zaterdag bezocht het koor de kathedraal van Laon en werd er volop straatmuziek gemaakt. In feite kwamen we 
ogen, oren en vooral tijd tekort om alles te doen wat we nog hadden willen doen. Daarom werd het programma op 
de valreep toch nog enigszins aangepast om vooral het bezoek aan de kapel Santa Casa naast de waterbron van 
Liesse niet te hoeven missen. Hier is er gebeden voor alle intenties van het koor, van La Liesse en van de intenties 
die ons op reis mee werden aangeboden en tevens mochten we van emeritus-pastoor Handon hier de zegen 
ontvangen. Daarna werd er geproefd van een heerlijke maaltijd die de gemeenschap voor Gioia had klaargemaakt, 
waarna het de hoogste tijd was voor het concert in de Basiliek van Liesse Notre Dame. Een waar feest voor zowel het 
koor als voor het publiek. En misschien wel het meest bijzonder: de Sign Language groep van La Liesse die het Onze 
Vader in mime danst, heeft deze dans daar samen met jeugd èn volwassenen van Liesse in schitterende harmonie 
samen ten uitvoer gebracht. Ware verbinding!!! Na het concert werd nog lang nagepraat. Wilt u dit concert zelf 
bekijken, dan kan dat op YouTube via de link op de Facebookpagina: Notre Dame de Liesse paroisse et pèlerinage: 
https://youtu.be/phaFgu8cIR0 Meer info op: www.liesse.nl  
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DDee  ggrroooottssttee  KKoonniinngg  

het andere: “
”. “Wat voor een koning?” vraagt 

. “Een koning 

iedereen het goed heeft in zijn koninkrijk.”. 
“Ooohh ja” “

zorgt.” 
muisje denkt na: “Maar

“
vult aan: ”En die 

”

andere: “
’

”

“Wie kan die koning zijn?” “De leeuw!”. “
e winterkoning!”. “

” “De koningsvlinder!” “
koningspoedel?” “ ?”

van de koningen is….

“Ik ben de Weg, de Waarheid en 
het Leven!”

 

Winterkoning 

Leeuw 

Koningspoedel 

Hert 

Koningspython 

Koningsvlinder 



SPECULAAS EN ROOMBOTER-
SPECULAAS CAKE MET STUKJES 

APPEL EN SCHUDDEBUIKJES

DIVERSE 
HALLOWEEN PRODUCTEN

IN ONZE WINKEL

TEL: 045-5118255

INFO@ROTHY.NL

WWW.ROTHY.NL
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             Liturgische diensten Parochiecluster Ubach over Worms 
 

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
Zondag 20 nov HOOGFEEST CHRISTUS, KONING VAN HET HEELAL

Waubach 10.00 uur

T.V. Mis (Fanfare St. Elisabeth) zeswekendienst Heinz Ubachs; 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); Hans en Sophie van Gelder-Roemgens, 
zoon Wim, dochter Annie, schoonzoon Gert en kleinzoon Marcel; Annie Bogman-
Haan en zoon Hermie; leden en overl. leden van de fanfare St. Eilisabeth–
Groenstraat; (Kinderwoorddienst)

Maandag 21 nov OPDRACHT VAN DE HEILIGE MAAGD MARIA
Waubach 19.00 uur jrdst. Jolanda Smeets;
Dinsdag 22 nov H. CECILIA, MAAGD EN MARTELARES   Heereveld 10.30 uur H. Mis
Woensdag 23 nov H. CLEMENS I, PAUS EN MARTELAAR
Waubach 19.00 uur

Donderdag 24 nov HH. ANDREAS DÛNG LAC, PRIESTER, EN GEZELLEN, MARTELAREN 
VAN VIETNAM

Waubach 09.00 uur
Vrijdag 25 nov H. CATHARINA VAN ALEXANDRIË, MAAGD EN MARTELARES
Waubach 09.00 uur waarna uitstelling en aanbidding van het H. Sacrament
Zondag 27 nov EERSTE ZONDAG VAN DE ADVENT–Jaar A

Rimburg 09.30 uur

Zangver. Eendracht jrdst. oud. Jan en Resie Janssen-Logister (st); jrdst. Hannie 
Dautzenberg-Hanssen; jrdst. Liesbeth Wassen-Beckers; jrdst. oud. Frans en Netta 
Schurer-Vrolijk; Frits Wassen verj, tevens overl. familie; leden en overl. leden van 
de Zangver. Eendracht; (kinderwoorddienst) (zegening adventskransen);

Waubach 11.00 uur

Kon. Fanfare Eendracht zeswekendienst Elly van Elteren-Kurz; zeswekendienst 
Kitty Kuijpers-Jeurissen; zeswekendienst Lei Knoben; 1ste jrdst. Gertie Görtzen-
Borjans, tevens wed. oud. Görtzen-Borjans; Jan Evertsen (st); jrdst. Anny Hennus 
(st); jrdst. Joep Abel (st); jrdst. oud. Rademacher-Kuipers, zoon John, 
schoondochter Gerda, kleindochter Belinda en schoonzonen Peter en 
Udo;(kinderwoorddienst) (zegening adventskransen) 

Maandag 28 nov Z. MARIA HELENA STOLLENWERK, MAAGD

Waubach 19.00 uur jrdst. Martin en Helena Schormans-Voragen (st); Frans en Mien Hol-Quadvlieg 
verj. (st); 

Dinsdag 29 nov                            Heereveld 10.30 uur H. Mis
Woensdag 30 nov H. ANDREAS, APOSTEL
Waubach 19.00 uur
Donderdag 01 dec
Waubach 09.00 uur
Vrijdag 02 dec

Waubach 09.00 uur oud. Martin en Maria Dortants-Jungen, dochter Mia, schoonzoon Zef (st); Guus 
Gubbels; waarna uitstelling en aanbidding van het H. Sacrament

Zondag 04 dec TWEEDE ZONDAG VAN DE ADVENT–Jaar A
Rimburg 09.30 uur echtp. Wiel en Jet Kruyen-Hanssen (st); 
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Waubach 11.00 uur 1ste. jrdst. Jan Weijers; Louise Palm-Höppener (st); Zef en Mia Vaessen-Kusters 
(st); Wiel Vaessen (st); jrdst. Mia Smeets-Toussaint, tevens Wiel Smeets; 

Maandag 05 dec
Waubach 19.00 uur Sjaak Dejalle en dochter Ria Römkens-Dejalle;
Dinsdag 06 dec H. NICOLAAS, BISSCHOP     Heereveld 10.30 uur H. Mis
Woensdag 07 dec H. AMBROSIUS, BISSCHOP EN KERKLERAAR
Waubach 19.00 uur

Donderdag 08 dec ONBEVLEKTE ONTVANGENIS VAN DE HEILIGE MAAGD MARIA 
PATROONSFEEST VAN ONS BISDOM

Waubach 09.00 uur
Vrijdag 09 dec H. JUAN DIEGO CUAUHTLATOATZIN
Waubach 09.00 uur waarna uitstelling en aanbidding van het H. Sacrament
Zondag 11 dec DERDE ZONDAG VAN DE ADVENT-ZONDAG GAUDETE–Jaar A

Rimburg 09.30 uur Gemengd Koor Don Bosco jrdst. oud. Wiel en Resie Beckers-Peters, tevens 
Nellie Peters (st); 

Waubach 11.00 uur 1ste jrdst. Lieske Smeets; Sjaak Dejalle en dochter Ria Römkens-Dejalle; alle 
overledenen van de fam. Franssen en Janssen; Wim Hanssen; jrdst. Leo Moulen; 

Maandag 12 dec H. MAAGD MARIA VAN GUADALUPE
Waubach 19.00 uur oud. Jacob en Anna Heinen-Hanssen (st); 
Dinsdag 13 dec H. LUCIA, MAAGD EN MARTELARES    Heereveld 10.30 uur H. Mis
Woensdag 14 dec H. JOHANNES VAN HET KRUIS, PRIESTER EN KERKLERAAR
Waubach 19.00 uur Harry en Hannie Dautzenberg-Hanssen;
Donderdag 15 dec
Waubach 09.00 uur Jozef Scholle;
Vrijdag 16 dec
Waubach 09.00 uur waarna uitstelling en aanbidding van het H. Sacrament
Zondag 18 dec VIERDE ZONDAG VAN DE ADVENT–Jaar A

Rimburg 09.30 uur oud. Heijnen-Haan, Marco Heijnen, Selma Heijnen-Götgens, Harry Heijnen, Ger 
Heijnen en Frans Heijnen;  

Waubach 11.00 uur 1ste jrdst. Tilla Vaessen-Schulteis; oud. Nico en Resi Aretz-Videc; 1e jrdst. Harrie 
de Hoog, tevens Mieke de Hoog-Berden;   (kinderwoorddienst)

Waubach H. Doopsel Lynn Weermann
 

  Bisschoppen op audiëntie bij paus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                               

                                                                                                 
Het volgend Kirkebledje  verschijnt op 16 dec. en wel voor de periode tot 20 jan. 

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

 

 Op onze site rk-ubachoverworms.nl  
of: 

Bisschop Harrie Smeets en hulpbisschop 
Everard de Jong zijn vrijdag 11 november 
samen met de andere Nederlandse 
bisschoppen op audiëntie geweest bij 
paus Franciscus. De ontmoeting met de 
paus maakte onderdeel uit van het Ad 
Liminabezoek van de 
bisschoppenconferentie aan Rome. 
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