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Parochiecluster 
Ubach over Worms 

 

  
Secretariaat parochies: 

di. t/m vr. 10.00-12.00 uur 
Kerkberg 7  531.23.78 

 
   Pastoor : vacant vanaf 21 april  

 info@rk-ubachoverworms.nl  
 

Misintenties 
Weekdag € 12,50 -Weekend € 27,50 

 

 Kosters via pastorie, of: 
Waubach-Groenstraat: 

J. Post  531.04.49 
Abdissenbosch: 

M. Rutten  546.48.77 
Rimburg: 

F. Weijers   532.39.96 
Lauradorp: 

A. Erps  531.45.38 
 

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 

L. Steinbusch  532.53.11 
Kerkhofbeheer 

H. Jozef – Waubach 
     L. Steinbusch  532.53.11 
 of  06.15127469 
H. Bernadette - Abdissenbosch 
     L. Steinbusch   532.53.11 
H. Drievuldigheid - Rimburg 
     C. Schurer  531.41.40 
Gemeentelijk  kerkhof - Lauradorp 
     R. Dörenberg  56.95.222 
 
 

www.rk-ubachoverworms.nl 
 

Adverteren in dit blad? 
Oplage: 6.000 huis aan huis 

 
 
 

 
 

 
Havikweg 3 Landgraaf 

   531.22.73 
 

info@hamerslandgraaf.nl 
www.hamerslandgraaf.nl  

 
 
 

  

   
  ’t KKiirrkkeebblleeddjjee
 

 
 
 

Meimaand- Mariamaand 

 
 

  
Ave Maria 
 
Zij boog het hoofd en stemde in 
met woorden, groter dan zijzelf. 
De Heer zag naar haar om 
bij monde van de engel Gabriël. 
 
Zij werd gegroet en was ontroerd, 
zo blij als Sions dochter zelf. 
‘De Heer zal bij je zijn’’ 
zo sprak tot haar de engel Gabriël. 
 
Haar is gevraagd te buigen voor 
de schaduw van de goede God. 
Zijn Geest roerde haar ziel 
en raakte haar met zijn aanwezigheid. 
 
Zij gaf zich in haar woord van eer: 
‘Laat mij geschieden naar uw woord.’ 
Want zij had in de groet 
de echo van de hemel zelf gehoord. 
      Sytze de Vries 
 
Aan de Warderkapel is er op elke zondag in mei en ook op Hemelvaartsdag de 
gelegenheid om de rozenkrans mee te bidden en wel om 16.30 uur. Wees welkom ! 
Kruisprocessie door het veld – 28 mei 
Het was een goed oud gebruik om in de dagen voor Hemelvaart het veld in te 
trekken om Gods zegen te vragen over de vruchten van het veld. ’s Morgens vroeg 
toog een biddende stoet vanuit de kerk door de velden. Op een gegeven moment 
werd dat afgeschaft, ‘dat ouderwets gedoe’, maar stilaan komt het weer her en der 
terug. Want verantwoord omgaan met milieu en natuur, voor ons altijd nog 
Gods Schepping, ons toevertrouwd, is anno 2019 actueler dan ooit. Daarom dat we 
– net als vorige jaren - deze veldprocessie in ere en geactualiseerd willen herstellen, 
en wel op dinsdag 28 mei 2019: om 18.15 uur vertrek bij de Warderkapel, door 
de velden langs de Akerweg en Kloosterstraat om rond 19.00 uur de H. Mis te 
vieren in de kapel van het Zorgcentrum Heereveld; U bent van harte uitgenodigd !! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Parochie - agenda 
12-05 Roepingenzondag 
15-05 Dagbedevaart naar Banneux 
17-05 Heilig Vormsel Abdissenbosch 
19-05 Ontmoeting ‘noa de Mès’ 
24-05 Heilig Vormsel Waubach 
26-05 TV mis, deken Smeets 
28-05 Kruisprocessie 
28-05 Biechthoren communicanten 
30-05 Hemelvaart 
30-05 E.H. Communie Abdissenbosch 
30-05 E.H. Communie Lauradorp 
09-06 Pinksteren 
16-06 E.H. Communie Waubach 
22-06 Samenloop voor Hoop 
23-06 Sacramentsdag, processie Waubach 
24-06 Schoolmis An d’r Put 
30-06 Processie Rimburg 
05-07 Kampmis Jong Nederland 
07-07 TV mis, Bisschop Smeets 

E. H. Communie 2019  
Abdissenbosch: Hemelvaart 30 mei 9.30 uur 

Lauradorp: Hemelvaart 30 mei 11.30 uur 
Waubach: zondag 16 juni 9.15 uur 

 
 
 

Vormsels 2019  
Abdissenbosch: vrijdag 17 mei 19.00 uur 

Waubach: vrijdag 24 mei 19.00 uur 
 
 
 

Processies 2019  
Kruisprocessie: dinsdag 28 mei 

Waubach: zondag 23 juni 
Rimburg: zondag 30 juni 

 
 
 

TV Missen 2019  
Nb Mis om 10.30 uur te Waubach! 

Op deze zondagen géén H. Mis in Rimburg 
 

26 mei - Capella sine Nomine 
7 juli - LMK Sint Joseph 
25 augustus - Volkszang 

20 oktober– Kon. Fanfare Eendracht Waubach 
22 december - Canto Rinato olv Ton Kropivsek 

 
 

Er is nog niets bekend over een nieuwe 
pastoor. Het kerkbestuur heeft gezorgd 
dat er voor een ruime periode na het 
vertrek van pastoor Smeets priesters 

komen vervangen. Dat geldt echter niet 
voor de avondmis op maandag, vrijdag  

en zaterdag. 

Op 1e paasdag hebben wij afscheid genomen van 
pastoor Smeets. De aanwezigheid van vele 
verenigingen, organisaties en parochianen 
onderstreepte de betrokkenheid van pastoor Smeets bij 
onze parochiegemeenschap. Een week later, tijdens 
Beloken Pasen werd pastoor Smeets als pastoor-deken 
van het dekenaat Venray geïnstalleerd. De kathedraal 
van de Petrus Bandenkerk was geheeld gevuld. 
Aansluitend bestond de gelegenheid om tijdens een 
receptie kennis te maken met deken Smeets. 
Parochianen en het kerkbestuur zijn het erover eens 
dat deken Smeets met open armen is ontvangen.     
Wij danken deken Smeets voor de bevlogen wijze 
waarop hij invulling heeft gegeven aan het 
priesterschap in Ubach over Worms. Wij wensen hem 
toe, dat hij zich snel thuis mag voelen in zijn nieuwe 
werkomgeving.  

Adverteren in Ubach over Worms 
bij 6.000 adressen tegen 
aantrekkelijke tarieven?

Dat kan ... in ‘t Kirkebledje
Eerste 6 advertenties per uitgave voor 1/8 pagina 

€ 34,50, voor 1/4 pagina € 53,50 en voor 
1/2 pagina € 88,50.

Daarna per uitgave voor 1/8 pagina € 31,00, voor 
1/4 pagina € 50,00 en voor 1/2 pagina € 85,00. 

Voor meer informatie mail naar: 
marika69@home.nl
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BEHANDELING AAN HUIS

BEL VOOR EEN GRATIS ADVIES GESPREK
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TV-Mis 
 
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: 
 

 

H. Doopsel in onze kerken 
 

U bent welkom voor het doopsel van uw kind een 
afspraak te maken via de pastorie ( 5312378). 

 
 

Gedoopt 
 

28-04: Jesslynn Kockelkoren, Rector Fischerstraat 
28-04: Aaron Swagers, Europaweg-Noord 
05-05: Vinn Dejong, Pastoor Scheepersstraat 
05-05: Yonah Brakke, Abdissenlaan 
 
Als gelovige mensen durven we zeggen: God heeft aan 
dit kind gedacht. Hij bemint dit kind. Hij heeft dit leven 
gewild en het bestemd voor het volle geluk. Maar ook: 
Hij vertrouwt dit nieuwe, broze leven aan onze handen 
toe. Hij legt de toekomst van dit kind in onze handen. 
Daarom willen ouders deze gevoelens van dank en 
verantwoordelijkheid uitdrukken tegenover de maker en 
de Behoeder van het leven: God zelf!  
Proficiat aan allen! 
 
  

Overleden 
13-04: Thea Möllenbeck-Gillissen, Heereveld, (89 jr.) 
24-04: Sjaak Delnoij, Broekhuizenstraat, (85 jr.) 
28-04: Mia Mevissen-Pelzer, Hovenstraat, (83 jr.) 
01-05: Lies Reulings-Rouschen, Heereveld, (91 jr.) 
Heer Jezus, aan U hebben wij hen toevertrouwd. Breng 
hen behouden thuis in het huis van de Vader waar 
plaats is voor velen. Zegen ook ons met de vrede die Gij 
ons geven kunt. Wees de stille luwte in de storm van 
ons hart. Moge uw Geest ons sterken om weer uit te 
varen, uw toekomst tegemoet.  
Sterkte aan de betreffende families! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ontmoetingen ‘Nao de Mes’ 
Net als in de voorbije periode willen we elkaar de kans 
gunnen regelmatig op zondag na de Mis bij elkaar te 
komen om elkaar te ontmoeten en met elkaar bij een 
kop koffie te spreken over wat ons bezig houdt. Dat kan 
op zondag 19 mei, wederom bij Jong Nederland, naast 
de kerk (ingang voorkant Kerkstraat). U bent welkom!  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Absouteplek kerkhof Waubach 
Bij het afscheid eind 2018 van het Parochieel 
Dameskoor in Waubach wilden de dames graag 
iets tastbaars nalaten aan de parochie. Daar was het 
kerkbestuur snel uit: bij de aanleg van de 
absouteplek op het kerkhof is destijds uitgehouden 
dat er bij gelegenheid een nieuw kruis zou komen. 
Het oude houtwerk was danig aan het rotten. Na 
het aanbod van het Dameskoor was de uitvoering 
van het nieuwe kruis gauw gemaakt: in de oude 
doopkapel achter in de kerk van Abdissenbosch 
hing een prachtige Corpus, die echter zelden gezien 
werd. De doopkapel wordt al decennia niet meer 
gebruikt omdat er bij het altaar gedoopt wordt en 
bovendien is de kapel erg donker. Dat kruis zou 
met nieuw hout een mooi geschenk zijn ten 
afscheid, bijzonder ook omdat de dames 
decennialang nagenoeg alle uitvaarten met hun 
zang verzorgd hebben. Vlak voor Pasen werd het 
geplaatst, met dank aan de firma Van Horssen voor 
het mooie vakwerk. Na de Mis op 26 mei (TV Mis 
om 10.30 uur) zal het ingezegend worden. De oude 
Corpus heeft daarmee een waardige plek gekregen 
op een zinvolle plaats: waar we afscheid nemen 
van onze lieve dierbaren! 
 

5

Dankwoord Pastoor Smeets

De vastentijd was voor mij dit jaar een heel bijzondere tijd: een voorbereiding op nieuw 

leven. Dat nieuwe leven werd voor mij Venray. Een nieuwe omgeving, maar feitelijk hetzelfde 

leven als priester en pastoor. Ik kan niet anders dan met grote dankbaarheid terugkijken op 

bijna 15 jaar Ubach over Worms: dankbaar dat we in die jaren samen mochten optrekken 

en handen en voeten geven aan een christelijke geest als geloofsgemeenschappen. We 

hebben breed ingezet en veel mogen doen met elkaar. Op Paaszondag hebben velen de 

weg gevonden naar Bei d’r Joep om afscheid te komen nemen: dank u wel voor dit mooie 

moment en voor alles wat er gezegd, gesproken en geschreven is! Ik hoop van harte dat 

het u allen goed mag gaan en dat mijn opvolger niet al te lang op zich laat wachten. Ik ga 

er van uit en hoop van harte dat u hem even welkom heet in uw midden als u met mij hebt 

gedaan. Het zijn en blijven mooie parochies waar veel te doen is. Een andere pastoor, een 

nieuw gezicht, maar altijd in en vanuit het geloof dat Christus dezelfde is, gisteren, vandaag 

en morgen. In dat geloof heb ik dankbaar afscheid genomen!

4
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    Tussen Hemelvaart en Pinksteren 
In de dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren bidden wij met aandrang tot de Geest die ons 

leven kan en wil vernieuwen ... 
Zusters Bernadinnen, kerknet.be 

 
 

 
 
 
Wanneer dus de zalving van de Geest zich over een 
mens wil ontfermen en zijn hart opnieuw wil vervullen 
met welwillende liefde, dan zal zo iemand weer echt 
mens worden en van de genade zelfs nog iets beters 
ontvangen dan de natuur hem geschonken had. In 
trouwhartigheid en zachtzinnigheid zal zij hem heiligen. 
(Bernardus SCC 44,6) 

Na deze woorden blies Hij over hen en zei: 
"Ontvangt de heilige Geest...." (Johannes 
20,22) 

ADEMEN IS IETS WONDERLIJKS 
Op Pinksteren, het feest dat plaatsvindt op de vijftigste 
dag na Pasen, vieren christenen dat de verrezen Heer 
de beloofde Geest over zijn leerlingen heeft uitgestort. 
In de Bijbel staan twee verschillende versies van het 
verhaal. In Handelingen gebeurt de uitstorting van de 
Geest op de vijftigste dag na de verrijzenis, terwijl 
Johannes dit gebeuren beschrijft op Pasen. Er staat dat 
Jezus over hen blies. De Geest heeft iets te maken met 
adem, met wind, met lucht die beweegt en bewegen 
doet. Ademen is eigenlijk iets wonderlijks: het is de 
lucht en de zuurstof die van buiten komt, die extern is 
en niet te vatten, helemaal in je opnemen totdat het iets 
van je diepste zelf wordt. De zuurstof ‘van buiten’ moet 
helemaal ‘van binnen’ worden. Bovendien is dat proces 

levensnoodzakelijk. Als men zegt dat iemand zijn laatste 
adem heeft uitgeblazen, dan is dat slecht nieuws. Zo is 
de Geest: als de wind, onzichtbaar, ongrijpbaar, 
krachtig als een storm maar even goed een zacht 
briesje dat verkoeling brengt na een hete zomerdag. Het 
is de levensadem van God die aanwezig is in alles wat 
leeft. 
 

GOD’S GEEST 
Heel de Schrift, ook al het Oude Testament, spreekt 
over Gods Geest.  Al van bij de schepping zweeft de 
Geest van God over de wateren, over de oerchaos en 
brengt orde in de chaos. De gelovige Israëlieten weten 
heel goed dat zonder de adem van God niets leven kan 
van al wat geschapen is.  We lezen in psalm 104: 

Neemt Gij hun geest weg,  
dan komen zij om,  
en keren terug tot de aarde. 
Maar zendt Gij uw Geest, dan komt er weer 
leven, 
dan maakt Gij uw schepping weer nieuw. 
 

 
GEDREVEN DOOR DE GEEST 

Israël ziet Gods Geest echter niet alleen in de schepping 
maar ook in heel zijn geschiedenis. Zo zijn er de 
verhalen in het Oude Testamen waar de Geest van God 
op bepaalde bijzondere personen blijft rusten. De grote 
figuren uit de Bijbelse geschiedenis zijn allemaal 
gedreven door de Geest. Aanvankelijk wordt dit nog 
naïef beschreven als een soort fysische of 
psychologische superkracht waarmee ze het volk in 
naam van God redden. Het boek Rechters loopt over 
van dergelijke verhalen. Later zien we hoe de profeten 
bezield worden door Gods Geest opdat ze Gods woord 
kunnen spreken. De koningen worden gezalfd als teken 
dat Gods Geest op hen rust om het volk goed te kunnen 
besturen. Nog later in de geschiedenis wordt de Geest 
van God meer en meer verbonden met de toekomt, met 
de langverwachte Messias. Op Hem zal de Geest 
definitief rusten. Christenen hebben die herkend in 
Jezus van Nazareth. 
 

KRACHT VAN DE GEEST 
Alle evangelisten maken in hun relaas van de doop van 
Jezus duidelijk dat het optreden van Jezus moet gezien 
worden als een gave van de Geest. Alle motieven wijzen 
in dezelfde richting: de hemel scheurt open en de Geest 
die als een duif op Hem neerdaalt… ze verwijzen naar de 
identiteit van Jezus: de gezalfde van God op wie de 
Geest blijvend zal rusten. Heel zijn leven en zijn 
optreden zal er één zijn in de kracht van de 
Geest.  Genezingen en duiveluitdrijvingen zijn geen 

Hovenstraat 137 - 6374 HC Landgraaf - Tel. 045-5311448

BOUWEN MET EEN AANNEMER!
H.E.J. Szablewski
Gravenweg 167  |  6374 BA Landgraaf
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www.aannemersbedrijfszablewski.nl
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H.E.J. Szablewski
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Huwelijken 2019 
Op 23 mei  
Roel Frings & Carolina Huijnen  
(Maastrichterlaan) te Eygelshoven. 
 

Op 1 juni  
Miguel Naranjo-Garcia & Sandy Gebranschik  
(Pater Schaadstraat) te Nieuwenhagerheide.  
 

Op 22 juni  
Ivo Heinen & Kim Habets  
(Past. Huppertzstraat) te Waubach.  
 

Op 5 juli  
Paul Grouls & Sanne Erps  
(Martin Cudellstraat) te Eygelshoven. 
 

Op 19 juli 
Dennis Janssen & Tamara van Noorbeek 
(Wormdalweg) te Rimburg. 
 
 
 
advertenties 

 

Academie Rolduc  
Voor het hele programma met korte 
omschrijvingen van de lezingen kijk op: 
www.rolduc.nl/academie. De avonden 
beginnen telkens om 19.00 uur in het 
Grootseminarie Rolduc, Heyendallaan 
82, Kerkrade. Er wordt per avond een 
bijdrage van € 5,- p.p. gevraagd. 
Aanmelding via 
academie.rolduc@gmail.com.  
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zelfprestatie maar gebeuren vanuit de Geest. Het is 
dezelfde kracht van de Geest die Jezus doet opstaan uit 
de doden. En diezelfde Geest-kracht deelt Hij ook mee 
aan zijn leerlingen, en dus ook aan ons en heel zijn 
Kerk. Dat vieren we op Pinkseren. 
 

GEBED TOT DE GEEST 
Tussen het feest van Hemelvaart en Pinksteren mogen 
we in het bijzonder bidden om de komst van de Geest 
die ook ons leven altijd weer wil vernieuwen. 
Een heel oud voorbeeld vinden we in de wondermooie 
pinkstersequentie: 
 

Kom Heilige Geest 
En zend vanuit de hemel 
Een straal van uw licht 

 
Kom vader van de armen 

Kom gever van gaven 
Kom licht voor de harten 

 
Beste trooster 

Heerlijke gast van de ziel 
Heerlijke verfrissing 

 
In moeite rust 

In stormen stilte 
In tranen troost 

 
O allermooist licht 

Vervul het binnenste van het hart 
Van uw gelovigen 

 
Zonder uw kracht 

Is er niets in de mens 
Is er geen onschuld 

 
Was wat vuil is 

Besproei wat verdord is 
Genees wat gewond is 

 
Maak soepel wat verstard is 

Verwarm wat verkild is 

Richt wat verdwaald is 
 

 

H. Sacrament van het Vormsel 2019 
 

We verheugen ons op de vieringen van het H. Vormsel. 
Veel jongens en meisjes uit groep 8 zetten een grote 
stap in het leven: de overgang naar de middelbare 
school, op de leeftijd van de jonge volwassenheid. De 
kerk sluit hierbij aan door het vieren van het Sacrament 
van het Vormsel: met de doopkaars in hun hand, zich 
bewust van de aanwezigheid van Jezus in hun leven, 
spreken de vormelingen zelf hun geloof uit en worden ze 
gezalfd met de kracht van de Heilige Geest. Het Vormsel 
is daarmee het derde Sacrament van christelijke initiatie 
en tevens het Sacrament van christelijke volwassenheid. 
Een bijzonder gebeuren! We houden jaarlijks twee 
vormselvieringen: een in Abdissenbosch (BS De 
Wegwijzer) en een in Waubach (BS An d’r Put en BS De 
Speurneus): 
 

Abdissenbosch:  vrijdag 17 mei 19.00 uur 
Waubach:   vrijdag 24 mei 19.00 uur 
 

Het vormsel wordt dit jaar namens de bisschop door 
deken en vicaris E. Smeets toegediend. Gospelkoor 
Gioia verzorgt de zang. Welkom! 
 

An d’r Put (13) 
Vince Bohlen, Joep Direcks, Willemijn Gielkens, Alisha 
de Jong, Samara Jurgens, Shanea Koster, Destiny 
Maassen, Tim Mennis, Fenne Quaden, Leon Rohan, Jada 
Rozenblad, Allyssia Schiffelers, Indy Vromen. 
 

De Speurneus (13) 
Dido Bak, Chelisa Brink, Gwyn Demas, Levi Hoogeveen, 
Whitney Lahaye, Demi Michorius, Niah Pluymaekers, 
Desley Ritterbeks, Dawyna Sobol, Kyano Verhiel, Julian 
van Voorst, Martijn van der Vorst, Thom Walravens. 
 

De Wegwijzer (16) 
Alisha Alberts, Sophia Bouwers, Tjelco Braam, Nathalie 
Goessen, Amber Hagen, Kirsi Hanssen, Senna van 
Kimmenade, Fin Kleijnen, Shania van Os, Jesse Peters, 
Aisa & Lois Ploum, Esmee Remmerde, Caro Schouteten, 
Dannique Silvertand, Emma Storms. 
 

Adem in mij, Heilige Geest, opdat ik denk wat heilig is. 
Stuw mij, Heilige Geest, opdat ik doe wat heilig is. 
Verlok mij, Heilige Geest, opdat ik bemin wat heilig is. 
Sterk mij, Heilige Geest, opdat ik bescherm wat heilig is. 
Bescherm mij, Heilige Geest, opdat ik het heilige nooit verlies. 
Toegeschreven aan de heilige Augustinus   
 

Mei- maand Maria- maand  

 8 

De meimaand is de maand, waarin volgens een 
algemene gebruik wel in kerken en gezinnen de 
christenen met een grote liefde aan de Moeder Gods 
Maria de hulde brengen van hun gebed en verering. Het 
is ook de maand, waarin de gaven van goddelijke 
barmhartigheid ons rijker en overvloediger toestromen 
vanaf de troon van onze Moeder. Daarom geeft deze 
vrome gewoonte van de viering van de meimaand, die 
zoveel eer brengt aan de allerheiligste Maagd en die 
voor het christenvolk zo 
rijk is aan geestelijke 
vruchten, ons een gevoel 
van geluk en troost. 
Omdat Maria immers 
terecht beschouwd kan 
worden als de weg, die 
ons naar tot Christus 
brengt, is elke ontmoeting 
met haar uit zichzelf ook 
een ontmoeting met 
Christus. Want wat anders 
doen wij in ons 
voortdurend gebed tot 
Maria dan het zoeken 
Christus, onze Verlosser, 
in haar armen, in haar, door haar en met haar. 
Temidden van de angsten en gevaren van deze wereld 
moeten de mensen vanuit een innerlijke behoefte gaan 
tot Hem als de haven van het heil en als de 
bovenaardse bron van het leven.  
(Paus Paulus VI, Encycliek Mensemaio, 29 april 1965, 
nr. 1-2). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Roepingenzondag – 12 mei 2019 
 
Barmhartige Vader,  
 

Gij hebt mij geschapen 
naar uw beeld en gelijkenis 
en het verlangen naar U  
ligt diep in mijn hart. 
 

Ik weet dat ik beperkt  
en zwak ben, 
maar ik verlang naar leven  
dat onbegrensd is. 
Soms heb ik me afzijdig  
en op de vlakte gehouden, 
en toch gaat uw hart altijd naar mij uit 
en nodigt Gij mij uit in de diepte te gaan. 
Uw roepstem is vaak niet spectaculair als een storm, 
een aardbeving of een groot vuur, 
waarmee ik bij anderen voor de dag kan komen, 
maar als een zachte bries. 
 

Soms denk ik: dat is niet eerlijk, waarom horen anderen 
niet wat ik hoor? Maar ik weet dat Gij kijkt naar het 
hart, en niet zoals mensen elkaar zien. In het leven van 
uw Zoon Jezus geeft Gij mij hoop en moed en in zijn 
dood en verrijzenis weet ik me geroepen te delen in uw 
goddelijk leven. 
 

Geef mij liefde om met meer vertrouwen de weg te gaan 
met uw Zoon, maak mij meer gevoelig voor uw Geest. 
 

Mgr. J.W.M. Liesen, Bisschop van Breda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Liturgische diensten Ubach over Worms 
  
Zaterdag 11mei  H. Mis  in A’bosch vervalt !!   

Medaille communicanten 
Inmiddels gaat hij al een paar jaar mee, maar we zijn er nog 
steeds trots op: de mooie medaille speciaal voor onze 
communicanten vervaardigd door Sabine Müller, als dankbare 
herinnering aan hun Eerste Heilige Communie. 
De vier kerken van Ubach over Worms staan er op afgebeeld, 
terwijl de kinderen zich vrolijk op weg begeven met Jezus, die 
zowel in het kruis als in de hostie te vinden is. De hostie straalt 
gelijk als de zon aan de hemel en omstraalt ons… 
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Zondag  12 mei VIERDE ZONDAG VAN PASEN – jaar C- ROEPINGENZONDAG 
Rimburg 10.00 uur Gregoriaans zeswekendienst Annie Rutten-Kaczmarek; Joseph Kallen (st);  

Waubach 11.30 uur 

Canto Rinato zeswekendienst Wil Nillesen; Sjaak Dejalle en dochter Ria Römkens-
Dejalle; oud. Ger en Greetje Wijshijer-van Ommen en Maria Wauben-Impelmans; 
jrdst. oud. Bernard Abel en Helena Janssen, tevens zoon Bern (st); jrdst. Mien Hol-
Quadvlieg (st); oud. Martin en Maria Dortants-Jungen, dochter Mia en schoonzoon Zef 
(st); oud. Adams-Schuncken (st); oud. Plum-Heinen en dochter Mia (st); oud. Ed en 
Barbara Jantowski-Pauli; Loe van Duuren; Mia Smeets-Toussaint; Elisabeth Jansen-
Souren;  

Dinsdag 14 mei H. MATTIAS, APOSTEL    Heereveld 10.30 uur H. Mis 
Vrijdag 17 mei  
Abdissenbosch 19.00 uur Koor Gioia H.Vormsel BS “De Wegwijzer” 

Zondag  19 mei VIJFDE ZONDAG VAN PASEN – jaar C DE MENSENZOON IS VERHEERLIJKT EN GOD 
IN HEM 

Rimburg 10.00 uur Gemengd Koor Don Bosco 1ste jrdst. Wijnand Ploemen, Mia Ploemen-van Schijndel;  
oud. Jan en Resie Janssen-Logister (trouwdag) (st); Jan VanderBroeck;  

Waubach 11.30 uur Volkszang Anni Gottschalk-Stevens verj, fam. Hellenbrandt; Sjef en Tinie Haan-
Lutgens en wed. oud. (st); jrdst. oud. Ed en Mia VanderBroeck-Dörenberg(st);   

Rimburg 14.30 uur H. Doopsel Moira en Lina Nennie, van Doesburglaan 

Dinsdag 21 mei HH. CHRISTOPHORUS MAGALLAEN, PRIESTER, EN GEZELLEN, MARTELAREN 
Heereveld 10.30 uur H. Mis 

Vrijdag 24 mei  

Waubach 19.00 uur Koor Gioia H.Vormsel OBS “De Speurneus” en BS “An d’r Put” oud. Martin en Maria 
Dortants-Jungen, dochter Mia en schoonzoon Zef; 

Zondag  26 mei ZESDE ZONDAG VAN PASEN – jaar C ALS IEMAND MIJ LIEF HEEFT ZAL HIJ MIJN 
WOORD ONDERHOUDEN 

Rimburg 10.00 uur H. Mis vervalt !!   

Waubach TV-MIS !! 
10.30 uur 

Capella s. Nomine Jan Evertsen (st); Jo en Annie Franssen-Janssen; Manfred 
Martens; Hub en Tiny Ubben-Slaman en overl. familie; Jozef Scholle; oud. Scholle-
Scholtes en Michorius-Sonjé en overl. familie; Frans Dancsecs en fam. Gillissen; oud. 
Hub en Tinie Pauli-Windmuller (st); oud. Wiel en Annie Skerka-Pauli; Nico Posma; 

Dinsdag 28 mei  
W’kapel 18.15 uur Koor Liesse Kruisprocessie waarna om 19.00 uur H. Mis in kapel Heereveld 
Donderdag 30 mei HEMELVAART VAN DE HEER – jaar C 
Abdissenbosch 09.30 uur  1ste H. Communiemis BS “De Wegwijzer” 
Rimburg 10.00 uur Gregoriaans  
Lauradorp  11.30 uur 1ste H. Communiemis OBS “De Speurneus” 
Waubach 11.30 uur Volkszang echtp. Jacques en Elisabeth Verstappen-Vreuls (st) 
Zondag  02 jun ZEVENDE ZONDAG VAN PASEN – jaar C MOGEN ALLEN ËËN ZIJN 

Rimburg 10.00 uur Gregoriaans zeswekendienst Thea Möllenbeck-Gillissen; jrdst. oud. Men en Joke 
Hermans-Beckers (st); Catharina Gallus (st); Annie Rutten-Kaczmarek (KAV Rimburg)  

Waubach 11.30 uur 

Gregoriaans Sjef en Tinie Haan-Lutgens en wed. oud. (st); jrdst. Mariet Verboeket-
Crombach, dochter Chantal; Sjef Speck; oud. Johan en Trautje Franken-Vossen (st);  
jrdst. Hub en Gerda Lafleur-Smeets (st); jrdst. Frans en Sophie Quaedvlieg-Frösch en 
wed. oud. (st); Sjaak Dejalle, dochter Ria Römkens-Dejalle; jrdst. Wiel Snijders;jrdst. 
Wiel en Truus Linssen-Wetzels en wed. familie; 

Dinsdag 4 juni H. QUIRINUS  Heereveld 10.30 uur H. Mis 
Zondag  09 jun HOOGFEEST VAN PINKSTEREN- KOM HEILIGE GEEST 
Rimburg 10.00 uur Zangver. Eendracht zeswekendienst Sjaak Delnoij; Juup Logister (st);  

Waubach 11.30 uur 

Gemengd Koor Don Bosco jrdst. Muisje Michorius-Mous, tevens moeder Stephanie;  
Sjaak Dejalle en dochter Ria Römkens-Dejalle; overl. oud. Chris en Marga Kölgens-
Quaedvlieg (st); jrdst. oud. Ton en Gerda de Haan-Weling (st); jrdst. oud. Jacob en 
Anna Heinen-Hanssen (st); Maria Gertrud, Paulus Gerard en Mathias Joseph Gillissen 
(st); Zef en Mia Vaessen-Kusters (st); Wiel Vaessen (st); Leo Moulen;   

Maandag 10 jun TWEEDE PINKSTERDAG 
Heereveld 10.00 uur H. Mis 
Waubach 11.30 uur Volkszang oud. Martin en Maria Dortants-Jungen, dochter Mia, schoonzoon Zef (st); 
 
 

Kinderpagina: kinderen bidden voor kinderen 
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Het volgend Kirkebledje  verschijnt op 7 juni en wel voor de periode tot 5 juli. 
Misintenties s.v.p. inleveren tot uiterlijk woensdag 29 mei 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: 
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Dinsdag 4 juni H. QUIRINUS  Heereveld 10.30 uur H. Mis 
Zondag  09 jun HOOGFEEST VAN PINKSTEREN- KOM HEILIGE GEEST 
Rimburg 10.00 uur Zangver. Eendracht zeswekendienst Sjaak Delnoij; Juup Logister (st);  

Waubach 11.30 uur 

Gemengd Koor Don Bosco jrdst. Muisje Michorius-Mous, tevens moeder Stephanie;  
Sjaak Dejalle en dochter Ria Römkens-Dejalle; overl. oud. Chris en Marga Kölgens-
Quaedvlieg (st); jrdst. oud. Ton en Gerda de Haan-Weling (st); jrdst. oud. Jacob en 
Anna Heinen-Hanssen (st); Maria Gertrud, Paulus Gerard en Mathias Joseph Gillissen 
(st); Zef en Mia Vaessen-Kusters (st); Wiel Vaessen (st); Leo Moulen;   

Maandag 10 jun TWEEDE PINKSTERDAG 
Heereveld 10.00 uur H. Mis 
Waubach 11.30 uur Volkszang oud. Martin en Maria Dortants-Jungen, dochter Mia, schoonzoon Zef (st); 
 
 

Kinderpagina: kinderen bidden voor kinderen 
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