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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 

Parochiekantoor  531.23.78 
Kerkhofbeheer 

H. Jozef – Waubach 
     Via parochiekantoor 
H. Bernadette - Abdissenbosch 
     Via parochiekantoor 
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
 

 
 

Een mooie vakantie 
toegewenst! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
God, geef mij een hart dat vakantie kan nemen, zich even kan losmaken uit het 
gareel van de zorg en verantwoordelijkheid, dat, los en vrij, de aarde kan proeven 
en ruiken, en de lucht en het water en de mensen er bij. 
 
Geef mij een hart, God, dat, klein als een kind,  
de verrassing beleeft van elke nieuwe morgen en elke nieuwe horizon,  
dat zich laat drijven op de wolken en gaat rusten in een ondergaande zon. 
 
Geef mij een hart dat nog kan luisteren naar de vogels en kan glimlachen  
bij de verre geluiden van de dieren als de morgen begint. 
 
Geef mij een hart, dat nog op uitkijk staat naar vreemde mensen  
en andere dingen en gelukkig is, om hun anders-zijn. 
 
Geef mij een hart, God, een open hart en open handen om naar de mensen  
toe te gaan, te luisteren naar hun verhalen en te snoepen van hun vriendschap. 
 
Geef mij een hart dat ieder mens onderweg uitnodigt,  
als een rustbank in de lommer. 
 
Geef mij een hart dat zich wil bekeren tot de eenvoud en het geluk om kleine 
dingen, een hart dat kan bewonderen zonder te bezitten, en kan bidden zonder 
woorden. Een hart dat doorheen de dingen kan schouwen naar Uw oneindigheid. 
 
God, geef mij een hart dat vakantie kan nemen zoals Gij,  
op die zevende dag, toen alles weer goed was, wat Gij had gemaakt. 
 
En of ik dan in een vliegtuig zal stappen of mijn fiets zal gebruiken, of ik de andere 
kant van de wereld of de andere kant van mijn dorp zal zien, of ik de kracht van 
mijn lichaam zal meten met de golven, of stil van mijn stoel naar het bed zal gaan… 
geef mij een hart dat vakantie kan nemen, God, en echt vrij kan zijn… 
 
 

H. Bernadette 
       Abdissenbosch 
H. Joseph 
       Waubach-Groenstraat 
H. Drievuldigheid 
       Rimburg 
H. Theresia & Don Bosco 
       Lauradorp 
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Installatie pastoor Notermans 
Onlangs maakte het kerkbestuur bekend dat de installatie van pastoor 
Notermans zal plaatsvinden op zondag 8 september aanstaande.  
De H. Mis begint om 14.30 uur in de H. Jozefkerk (Waubach-
Groenstraat), zodat collega-priesters eveneens in de gelegenheid zijn 
om dit bijzondere moment bij te wonen. Deken Nevelstein zal als 
voorganger optreden. Pastoor Heemels en pastoor Jongen zullen als 
getuigen aanwezig zijn. Vanaf 16.30 uur biedt het kerkbestuur pastoor 
Notermans een receptie aan, waarvoor u van harte bent uitgenodigd. 
De locatie van de receptie maken wij zo spoedig mogelijk bekend. Het 
kerkbestuur kijkt vol vertrouwen uit naar de samenwerking met onze 
nieuwe parochieherder. 
 
Op zondag 8 september vervalt de H. Mis van 11.30 uur in Waubach. 
De H. Mis van 10.00 uur in Rimburg gaat gewoon door. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Parochie - agenda 
05-07 Kampmis Jong Nederland 
07-07 TV mis, Bisschop Smeets 
07-07 Zang LMK Sint Joseph 
07-07 Festival des Arts Rimburg 
07-07 Zomerfestival Lauradorp 
15-08 H. Mis Warderkapel 19.00 uur 
18-08 Zang St. Rochus 
28-08 Vergadering kerkbestuur 
02-09 Schoolmis An d’r Put 
08-09 H. Mis Waubach 11.30 uur vervalt 
08-09 Installatie pastoor Notermans 14.30 u. 
14-09 H. Mis aan de Groenstr. kapel 19.00 u. 
05-10 Bernadettefeest Abdissenbosch 
09-10 Dagbedevaart Banneux 
27-10 Zang koor Sobornost 
27-10 Allerheiligen/Allerzielen  
Waubach en Lauradorp 
03-11 Allerheiligen/Allerzielen 
Rimburg en Abdissenbosch 
03-11 Paardenzegening Heihof 
11-11 Opening carnavalsseizoen  
24-11 Christus Koning 
01-12 Eerste Advent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

KRO-TV Missen 2019  
Nb Mis om 10.30 uur te Waubach! 

Op deze zondagen géén H. Mis in Rimburg 
 

  
  

07 juli – LMK Sint Joseph 
25 augustus – Volkszang 
20 oktober– Kon. Fanfare Eendracht Waubach 
22 december - Canto Rinato olv Ton Kropivsek 
 

  
Allerzielen / zegening van de 

graven 2019 
 
27 okt. Waubach en Lauradorp 
03 nov. Rimburg en Abdissenbosch 
 
 
 
 
 

 

Welkom, nieuwe parochianen! 
Als u sinds kort in Ubach over Worms bent komen wonen en dit blad 
voor het eerst leest: de parochiegemeenschappen met onze nieuw te 
benoemen pastoor, kerkbestuur en vele medewerkers en vrijwilligers 
heten u van harte welkom en wensen u veel zegen in uw nieuwe 
omgeving! In dit blad vindt u alle informatie over onze parochies en 
kerken, alsook op onze site www.rk-ubachoverworms.nl. We zouden 
het bovendien zeer waarderen als u uw gegevens op de pastorie zou 
willen doorgeven, zodat we een actuele administratie kunnen 
bijhouden. Het parochiekantoor in de pastorie (Kerkberg 7) is daartoe 
dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur geopend (info@rk-
ubachoverworms.nl of tel. 5312378).   
Uiteraard hopen wij u ook tijdens een van de H. Missen in onze kerken 
te mogen begroeten. Bovendien zijn de kerken in Waubach en Rimburg 
dagelijks geopend. U bent altijd welkom om een kaarsje aan te steken 
en in stilte te bidden. Op dit moment zijn wij in afwachting van de 
installatie van pastoor Notermans. Indien u behoefte heeft aan een 
gesprek met een priester kunt u zich wenden tot de medewerkers van 
het parochiekantoor. Zij kunnen u in contact brengen met een van de 
vervangende priesters.  
  

Bei d’r Joep

wordt 
1 juli 2019 

De SkyLounge

M +31(0)6 1530 9804
facebook.com/deskylounge 

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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Installatie pastoor Notermans 
Onlangs maakte het kerkbestuur bekend dat de installatie van pastoor 
Notermans zal plaatsvinden op zondag 8 september aanstaande.  
De H. Mis begint om 14.30 uur in de H. Jozefkerk (Waubach-
Groenstraat), zodat collega-priesters eveneens in de gelegenheid zijn 
om dit bijzondere moment bij te wonen. Deken Nevelstein zal als 
voorganger optreden. Pastoor Heemels en pastoor Jongen zullen als 
getuigen aanwezig zijn. Vanaf 16.30 uur biedt het kerkbestuur pastoor 
Notermans een receptie aan, waarvoor u van harte bent uitgenodigd. 
De locatie van de receptie maken wij zo spoedig mogelijk bekend. Het 
kerkbestuur kijkt vol vertrouwen uit naar de samenwerking met onze 
nieuwe parochieherder. 
 
Op zondag 8 september vervalt de H. Mis van 11.30 uur in Waubach. 
De H. Mis van 10.00 uur in Rimburg gaat gewoon door. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Parochie - agenda 
05-07 Kampmis Jong Nederland 
07-07 TV mis, Bisschop Smeets 
07-07 Zang LMK Sint Joseph 
07-07 Festival des Arts Rimburg 
07-07 Zomerfestival Lauradorp 
15-08 H. Mis Warderkapel 19.00 uur 
18-08 Zang St. Rochus 
28-08 Vergadering kerkbestuur 
02-09 Schoolmis An d’r Put 
08-09 H. Mis Waubach 11.30 uur vervalt 
08-09 Installatie pastoor Notermans 14.30 u. 
14-09 H. Mis aan de Groenstr. kapel 19.00 u. 
05-10 Bernadettefeest Abdissenbosch 
09-10 Dagbedevaart Banneux 
27-10 Zang koor Sobornost 
27-10 Allerheiligen/Allerzielen  
Waubach en Lauradorp 
03-11 Allerheiligen/Allerzielen 
Rimburg en Abdissenbosch 
03-11 Paardenzegening Heihof 
11-11 Opening carnavalsseizoen  
24-11 Christus Koning 
01-12 Eerste Advent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

KRO-TV Missen 2019  
Nb Mis om 10.30 uur te Waubach! 

Op deze zondagen géén H. Mis in Rimburg 
 

  
  

07 juli – LMK Sint Joseph 
25 augustus – Volkszang 
20 oktober– Kon. Fanfare Eendracht Waubach 
22 december - Canto Rinato olv Ton Kropivsek 
 

  
Allerzielen / zegening van de 

graven 2019 
 
27 okt. Waubach en Lauradorp 
03 nov. Rimburg en Abdissenbosch 
 
 
 
 
 

 

Welkom, nieuwe parochianen! 
Als u sinds kort in Ubach over Worms bent komen wonen en dit blad 
voor het eerst leest: de parochiegemeenschappen met onze nieuw te 
benoemen pastoor, kerkbestuur en vele medewerkers en vrijwilligers 
heten u van harte welkom en wensen u veel zegen in uw nieuwe 
omgeving! In dit blad vindt u alle informatie over onze parochies en 
kerken, alsook op onze site www.rk-ubachoverworms.nl. We zouden 
het bovendien zeer waarderen als u uw gegevens op de pastorie zou 
willen doorgeven, zodat we een actuele administratie kunnen 
bijhouden. Het parochiekantoor in de pastorie (Kerkberg 7) is daartoe 
dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur geopend (info@rk-
ubachoverworms.nl of tel. 5312378).   
Uiteraard hopen wij u ook tijdens een van de H. Missen in onze kerken 
te mogen begroeten. Bovendien zijn de kerken in Waubach en Rimburg 
dagelijks geopend. U bent altijd welkom om een kaarsje aan te steken 
en in stilte te bidden. Op dit moment zijn wij in afwachting van de 
installatie van pastoor Notermans. Indien u behoefte heeft aan een 
gesprek met een priester kunt u zich wenden tot de medewerkers van 
het parochiekantoor. Zij kunnen u in contact brengen met een van de 
vervangende priesters.  
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Hovenstraat 137 - 6374 HC Landgraaf - Tel. 045-5311448

BOUWEN MET EEN AANNEMER!
H.E.J. Szablewski
Gravenweg 167  |  6374 BA Landgraaf
045 532 40 21  |  06 50 62 37 56
szablewski@home.nl
www.aannemersbedrijfszablewski.nl

O O K  V O O R  W O N I N G A A N K O O P  A D V I E S

Aannemersbedrijf
H.E.J. Szablewski
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Huwelijken 2019.  
 
 

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

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

Christoffels…. 
 
Nu de zomervakantie voor de deur staat, stappen veel 
gezinnen in de auto, bus of in het vliegtuig om samen 
een welverdiende vakantie te vieren.  
Een goed oud gebruik: om Sint Christoffel mee  
te nemen onderweg. Hij droeg ooit ’n kindje  
de rivier over en bracht het veilig aan de  
overkant. Bleek later Jezus te zijn… Sindsdien  
is hij beschermer van alles en iedereen in het  
verkeer. Op de weg maar ook in het groot  
in het leven. Voor wie er nog geen heeft:  
op de pastorie zijn deze mooie stevige  
sleutelhangers te koop voor €4 per stuk. 
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Nieuw raam voor H. Drievuldigheidkerk 
Rimburg 

 
Wie regelmatig een bezoekje brengt aan de H. Drievuldigheidkerk in 
Rimburg, zal het niet zijn ontgaan. Onlangs werd de kerk van een 
nieuw raam voorzien. De illustraties (uitgevoerd in glas-in-lood) 
bevatten belangrijke elementen uit de Rimburgse 
parochiegemeenschap.  
 
De eerste afbeelding toont de Jozefkapel in Rimburg. De kapel is 
gesticht in 1951 door de oud-strijders van Rimburg naar aanleiding 
van hun behouden terugkeer na WO II. De kapel is ontworpen door 
Horst Buschouw. De heer Dortans stelde de grond ter beschikking. 
Velen hebben bijgedragen om de kapel te verwezenlijken. Zo legde P. 
Reulings de weg er naar toe aan en maakte de heer Knipper het 
smeedijzeren hek in de smederij van de mijn Oranje Nassau I te 
Heerlen. Ander smeedijzerwerk kwam van de mijn Julia, terwijl de 
Laura en de gemeente voor het materiaal voor de bouw zorgden. 
Onlangs is een driezijdige stele opgericht bij de kapel met aan elke 
zijde de namen van de oud-strijders uit respectievelijk Rimburg, 
Waubach en Abdisschenbosch.  
 
De H. Caecilia vormt het middelste element van het raam. Volgens de 
legende kwam ze uit een Romeinse voorname familie, gens Caecilia. 
Ze zou zeer jong zijn gedwongen te huwen met iemand uit een 
andere Romeinse adellijke familie. Ze vond troost in de muziek en 
stierf de marteldood omstreeks 230. Ze werd patrones van muziek, 
instrumentenmakers en zangers. 
 
Orgelmuziek en zang vormen belangrijke onderdelen van de 
eucharistievieringen in Rimburg. Schola Rimburg, zangvereniging 
Eendracht, Fanfare Victoria, La Liesse en gospelkoor Gioia leveren 
regelmatig een muzikale bijdrage aan de H. Missen in Rimburg. 
 
Het laatste element toont de rivier de Worm. De Worm ontspringt in 
het Duitse Aken en stroomt in noordelijke richting vervolgens door de 
gemeentes Würselen, Herzogenrath, Übach-Palenberg, Geilenkirchen 
en Heinsberg, om noordelijk van daar in de Roer uit te monden. 
 
Wij beschouwen het nieuwe raam als een aanwinst voor de H. 
Drievuldigheid-kerk. De gekozen thema´s geven een herkenbaar 
beeld van de parochiegemeenschap.  
Een welgemeend woord van dank aan de anonieme sponsor van dit 
prachtige kunstwerk. Het nieuwe raam wordt op een later moment 
door pastoor Notermans ingezegend. 
 
Illustratie: Ger Groeneveld 
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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: 
 

 

 

 
Op 7 juli a.s. viert Lauradorp het Zomerfestival. 
Fotoclub “DIGIFOTOplus” zal net als vorig jaar foto’s 
exposeren in de kerk van de HH. Theresia & Don Bosco. 
Het thema van de foto-expositie is:  “Macro, natuur en 
landschap” De kerk is voor dit doel geopend van 10 tot 
17 uur op zondag 7 juli. Iedereen die interesse heeft in 
de geëxposeerde foto’s of nog eens een kijkje wil 
nemen in deze mooie kerk is van harte welkom.   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Overleden 
02-06: Ad Kremer, Broekhuizenstraat  (70) 
03-07: Tini Vaessen-Haan, Eijgelshovenerweg (83) 
 
 

"Draag, als ik sterf, uw witte gewaden 
en zing bij mijn dood uw hoogste lied. 

Ik heb onuitsprekelijk liefgehad 
daarom wil ik uw tranen niet. 

 Steek in de kerk alle lichten aan, 
vergeet de bloemen op tafel niet 

en lees dan hoe Paulus heeft liefgehad 
en voel voor mij geen verdriet. 

Vaak waren mijn woorden kleurloos en koel, 
maar de Geest is een laaiend vuur. 
In dit huis heb ik vele uren vertoefd 

maar dit is het mooiste uur. 
Nu zijn alle grenzen weggevaagd 
ik ben eindelijk nieuw en vrij ; 

al wat ik in mezelf niet veranderen kon 
veranderde God in mij. 

Draag, als ik sterf, uw witte gewaden 
en zing bij mijn dood uw hoogste lied 
opdat deze stad die ik zorgend liefhad 

           uw juichende vreugde ziet."  Lieve Moenssens 
 

Sterkte aan de betreffende families! 
 

Ontmoetingen ‘Nao de Mes’ 
Wij willen 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. Zodra de datum van de volgende 
bijeenkomst bekend is, brengen wij u middels het 
parochieblad op de hoogte.  
 

Gedoopt 
 

16-06: Semm Bemelmans,  Karel Doormanstr. 
16-06: Daani Schiffelers, Kapittelstraat  
 
Wij vieren de blijde gebeurtenis van deze 
pasgeborene in ons midden als een geschenk van 
God die de bron van alle leven is. Een feest zonder 
grote geschenken maar met de kleine tekens van 
water, olie en licht, als symbool van zoveel waarden 
die wij het kind in dit leven willen meegeven. Met 
de ouders, familie en vrienden hoopt de kerk dat 
het  kindje open zal staan voor wat in de lijn van 
het evangelie ligt: geloof en vertrouwen in God, 
eenvoud en echtheid, liefde en waarheid, vrede en 
rechtvaardigheid, kleine dingen die in staat zijn de 
wereld te veranderen… 
Proficiat aan allen! 
 

H. Doopsel in onze kerken 
 

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

Samenloop voor Hoop 
 

Op zaterdag 22 en zondag 23 juni stond Sportpark ter 
Waerden volledig in het teken van de Samenloop voor 
Hoop. Ruim 60 teams namen deel aan dit 24 uur 
durende wandelevenement, waarvan de volledige 
opbrengst ten goede komt aan de Kankerbestrijding 
(KWF). Traditiegetrouw was ons parochiecluster ook 
vertegenwoordigd. Langs de wandelroute werd een 
kapel ingericht, waar de mogelijkheid bestond om in alle 
rust een kaarsje aan te steken. Vele wandelaars en 
belangstellenden maakten van de gelegenheid gebruik 
om in de kapel te bidden. 
Behalve het kerkbestuur waren deken Nevelstein 
(administrator van ons parochiecluster) en deken 
Bouman ook aanwezig. Het was mooi om te ervaren dat 
hoop en geloof zo dicht bij elkaar liggen.  
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en met elkaar bij een kop koffie te spreken over wat 
ons bezig houdt. Zodra de datum van de volgende 
bijeenkomst bekend is, brengen wij u middels het 
parochieblad op de hoogte.  
 

Gedoopt 
 

16-06: Semm Bemelmans,  Karel Doormanstr. 
16-06: Daani Schiffelers, Kapittelstraat  
 
Wij vieren de blijde gebeurtenis van deze 
pasgeborene in ons midden als een geschenk van 
God die de bron van alle leven is. Een feest zonder 
grote geschenken maar met de kleine tekens van 
water, olie en licht, als symbool van zoveel waarden 
die wij het kind in dit leven willen meegeven. Met 
de ouders, familie en vrienden hoopt de kerk dat 
het  kindje open zal staan voor wat in de lijn van 
het evangelie ligt: geloof en vertrouwen in God, 
eenvoud en echtheid, liefde en waarheid, vrede en 
rechtvaardigheid, kleine dingen die in staat zijn de 
wereld te veranderen… 
Proficiat aan allen! 
 

H. Doopsel in onze kerken 
 

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

Samenloop voor Hoop 
 

Op zaterdag 22 en zondag 23 juni stond Sportpark ter 
Waerden volledig in het teken van de Samenloop voor 
Hoop. Ruim 60 teams namen deel aan dit 24 uur 
durende wandelevenement, waarvan de volledige 
opbrengst ten goede komt aan de Kankerbestrijding 
(KWF). Traditiegetrouw was ons parochiecluster ook 
vertegenwoordigd. Langs de wandelroute werd een 
kapel ingericht, waar de mogelijkheid bestond om in alle 
rust een kaarsje aan te steken. Vele wandelaars en 
belangstellenden maakten van de gelegenheid gebruik 
om in de kapel te bidden. 
Behalve het kerkbestuur waren deken Nevelstein 
(administrator van ons parochiecluster) en deken 
Bouman ook aanwezig. Het was mooi om te ervaren dat 
hoop en geloof zo dicht bij elkaar liggen.  
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De kracht van het ja-woord       Preek priesterwijding door Mgr. Smeets             

Misschien was het er al langer, maar pas het laatste jaar 
heeft het een naam gekregen: nepnieuws. Nieuws dat 
verzonnen is. Woorden die niet waar zijn. Jezus vraagt 
van zijn leerlingen dat hun woorden waar zullen zijn. 

Het was in Jezus’ tijd namelijk gebruikelijk om je 
woorden kracht bij te zetten met een eed. Zoals in elke 
tijd werd er zoveel gezegd, waren zoveel verschillende 
stemmen en meningen, dat je op een gegeven moment 
niet meer wist wat en wíe je geloven moest. De één 
schreeuwde nog harder dan de ander. Om iemand écht te 
overtuigen dat je de waarheid sprak en niets dan de 
waarheid, legde je dan een eed af. Mensen die hun 
woorden met een eed bekrachtigen, doen dat doorgaans 
bij iets dat belangrijk voor hen is, iets dat groter of 
sterker is dan zijzelf. In het evangelie vraagt Jezus ons  
om geen dure eden af te leggen, maar mensen te zijn die 
hun woord waarmaken: Onze geloofwaardigheid moet 
vaststaan met onze woorden. Laat jullie ja ja zijn, en 
jullie nee nee. Een man een man, een woord een woord. 

Marco en Cesar , jullie stellen je beschikbaar in de 
kerkgemeenschap van Christus, zoals je bent. Met je 
goede kanten en wellicht ook met hier en daar een 
minder goed kantje. Met je levensgeschiedenis en je 
bereidheid om je toekomst aan Gods kerk te wijden. In 
heel je menselijkheid zeg je:  ‘Ja, hier ben ik’. Het ja-
woord dat jullie vandaag uitspreken, klinkt één keer, 
maar geldt voorgoed: Laat uw ja ja zijn. Het moet niet 
herhaald hoeven te worden.  

Dat ja-woord dat jullie gaan uitspreken is voor eens en 
voorgoed.  Gaat tot op het bot. Neocatechumenen  zijn 
mensen van het woord. De kracht van het woord van 
God heeft jullie tot hier gebracht en geeft je ook de 
overtuiging om dit ja-woord, dit antwoord vandaag te 
geven. Hoe kan het dat mensen de innerlijke zekerheid 
hebben om die belofte te kunnen uitspreken? Dat is 
omdat je eerst Gods woord van liefde voor de mens 
gehoord hebt, ervaren hebt. God heeft zich –eerst in het 
oude en later in het  nieuwe Testament voorgoed met de 
mens verbonden; in een verbond dat geen mitsen en 
maren kent. Het eerste woord kwam van Godswege: dat 
woord hebben jullie gehoord. Daarnaar hebben jullie 
geluisterd. Een woord dat jullie, vanuit je thuisland naar 
Nederland bracht: voor beiden onbekend terrein: een 
land waarin –volgens de een  het vooral ijsbeerkoud was, 
voor de ander een land waarin ze dan in elk geval toch 
kaas hadden. Jullie zijn door Gods woord geroepen naar 
dit Godsvolk dat zijn geloof dreigt te vergeten. Een 
lange tocht , begonnen op Gods woord en gevoed door 
zijn woord, brengt jullie tot de dag van vandaag.  

 

De dag van het ja-woord. Daarvan zegt Jezus: Laat uw 
ja ja zijn en uw nee nee: en alles wat daarbij komt is uit 
den boze. Uit den boze zijn: alles wat na het ja-woord 
komt relativeert het vaak, zwakt het af, maakt het 
minder waard. Want na ja komt vaak ‘maar’. Ja, maar 
het moet wel op onze manier. Ja,maar het moet niet te 
gek worden. Ja maar, ik moet eerst nog wat anders 
doen. Alles wat bij het ja-woord komt is uit den boze, 
maakt het minder. 

Bij een ja-woord uit liefde –en zo mogen we jullie 
wijding zien-  hoort onvoorwaardelijke trouw. Trouw 
wil zeggen: er zijn- ook als het anders loopt dan je 
gedacht had. Trouw zijn: Dat is ja-zeggen, zonder 
maar. Trouw is een eigenschap die in onze tijd te 
weinig op waarde wordt geschat.  

Onze cultuur is juist altijd in beweging: Vandaag deze 
hype waaraan je meedoet, morgen of volgende week de 
volgende. De gemiddelde tijd dat mensen bij één baas 
doorbrengen is steeds korter. Zelfs partners kunnen 
niet meer op elkaars trouw rekenen.  

Waar onze tijd behoefte aan heeft is aan mensen die 
voor hun woord staan. Mensen die trouw zijn. In de 
parochie mocht ik met heel wat mensen in hun laatste 
levensfase gesprekken hebben. Dan kwam de vraag 
wel eens naar voren: bent u tevreden met wat het leven 
u gebracht heeft ?  

In hun antwoorden viel mij op dat mensen met meer 
tevredenheid en voldoening terug keken op het leven in 
de mate dat ze het in één stuk hadden geleefd: dat ze 
hun levensopdracht, bijv. om te zorgen voor hun gezin 
vervuld hadden. Ze hadden een ja-woord gegeven uit 
liefde en hadden dat trouw vervuld.  

Ze hadden niet van allerlei dingen in hun leven gedaan, 
geen bucket list die ze afwerkten, maar ze hadden 
vooral iets met hun leven gedaan: Ze bleken tevredener 
in de mate dat ze niet op van alles en nog wat ja 
hadden gezegd, maar in de mate dat ze de door hen 
ervaren opdracht in het leven vervuld hadden.  Ze 
hadden hun ja-woord waargemaakt en dat gaf hun de 
innerlijke vrede dat het goed geweest was.  

Hun ja was ja. Een ja-woord waarbij jullie je aan God 
willen toevertrouwen. Omdat we hebben ervaren dat 
zijn woord leven geeft, ons leidt en in leven houdt. Een 
ja-woord dat jullie durven geven omdat Gods woord 
eerder was dan het onze, vandaag en alle dagen klinkt 
en ons tot in de eeuwigheid bewaren zal. 
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                          Rustaltaar Charles Frehenstraat 
 
     Kerk Rimburg                    

7 juli KRO televisiemis 
door bisschop Smeets 

Zoals aangekondigd zullen de landelijke TV 
Missen voor Limburg vanuit Waubach verzorgd 
worden. Dat betekent dat dit jaar op 7 juli, 25 
augustus, 20 oktober en 22 december op 
zondag slechts één Mis is en wel om 10.30 uur 
te Waubach. Op 7 juli verzorgt bisschop Smeets 
samen met deken Smeets de heilige mis in 
Waubach. Deze mis zal muzikaal opgeluisterd 
worden door Landgraafs mannenkoor St. 
Joseph. De bisschop, deken en kerkbestuur 
hopen van harte dat, zoals elke zondag, juist ook 
op deze zondag velen present zullen zijn  om, 
samen met vele tienduizenden thuis, de 
zondagsliturgie kunnen vieren! 
 

Sacramentsprocessies   
Op zondag 23 juni trok de sacramentsprocessie 
door de straten van Waubach. Priester L. 
Hendriks, rector van het grootseminarie Rolduc 
in Kerkrade leidde de H. Mis en de 
daaropvolgende sacramentsprocessie. Het 
kerkbestuur dankt rector Hendriks, de 
deelnemende verenigingen en alle vrijwilligers 
voor de medewerking aan de processie. Een 
speciaal woord van dank aan de familie 
Vaessen voor de medewerking aan de 
sfeervolle nazit. Een week later volgde de 
processie in Rimburg. Uiteraard ook een woord 
van dank aan deken Kuijer, het 
processiecommité, de verenigingen en 
vrijwilligers uit Rimburg. Het kerkbestuur 
dankt tevens de groep “dorpsgevoel”uit 
Rimburg voor de snoeiwerkzaamheden op het 
kerkhof. Een sacramentsprocessie is in de 
Rooms-Katholieke Kerk een processie waarbij 
een geconsacreerde hostie (het "Heilig 
Sacrament" of "Allerheiligste") in een 
monstrans op plechtige wijze door een priester 
door de straten van het dorp gedragen wordt. 
De priester draagt daarbij een koorkap en 
loopt onder een processiehemel. Geheel 
volgens traditie waren beide processieroutes 
ook dit jaar weer van wit-gele vaantjes 
voorzien.  
 
 

9



CAKE VAN DE MAAND JULI 
MELOENCAKE

10



 11 

Liturgische diensten Ubach over Worms 
  
Vrijdag 05 jul H. ANTONIUS MARIA ZACCARIA, PRIESTER 

Waubach 19.00 uur Kampmis Jong Nederland vr. ouders Martin en Maria Dortants-Jungen, dochter Mia en 
schoonzoon Zef (st); vr. Co Wennekes, Ed VanderBroeck en Jo Gerards; 

Zaterdag 06 juli H. MARIA GORETTI, MAAGD EN MARTELARES  
Abdissenbosch 14.00 uur H. Doopsel Brando Roosendaal, Abdijhof 
Zondag  07 jul VEERTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR  
Rimburg 10.00 uur H. Mis vervalt !!   

Waubach 10.30 uur 

TV-MIS----Landgraafs Mannenkoor St. Joseph als zeswekendienst vr. Joke van 
Cuijk-van Slingerland; vr. Sjef en Tinie Haan-Lutgens en wederz. ouders (st); vr. Jo 
en Annie Franssen-Janssen; vr. Sjef Speck; als jrdst. vr. Hub Haenbeukers; vr. Zef en 
Mia Vaessen-Kusters (st); vr. Wiel Vaessen (st); vr. Leo Moulen; vr. Wil Nillesen en 
wederz. fam; vr. ouders Speck-Herbergs en overl. familie; vr. Cleo Wassen, Marianne 
Hahnraths en Jo Wilms; vr. Jeanny Hamers-Heinen, Jakob Hamers en Marcel Hamers; 
vr. Dieter Bloi; vr. ouders Frehen-Römkens en ouders Van der Wallen-Orbon; vr. 
Peter Kleikers vw. verjaardag; vr. ouders Ger en Greetje Wijshijer-van Ommen en vr. 
Maria Wauben-Impelmans; als jrdst. vr. Ger Bouwman, tevens vr. wederz. ouders; vr. 
vr. een intentie uit dankbaarheid; 

Dinsdag 09 jul HH. MARTELAREN VAN GORCUM   Heereveld 10.30 uur H. Mis 
Zondag  14 jul VIJFTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR 

Rimburg 10.00 uur Gregoriaans als jrdst. vr. Anna van den Wollenberg-Kaesler (st); als jrdst. vr. ouders 
Paulssen-Meyers (st);  

Waubach 11.30 uur 

Gregoriaans vr. Sjaak Dejalle en dochter Ria Römkens-Dejalle; als jrdst. vr. Mia 
Konings-Thuis (st); vr. ouders Sjeng en Maria Thonon-de Kock; vr. Walter Kunstek, 
tevens vr. wederz. ouders; vr. ouders Martin en Maria Dortants-Jungen, dochter Mia 
en schoonzoon Zef (st); vr. ouders Arthur en Annie Goossens-Pelzer;   

Dinsdag 16 jul H. MAAGD MARIA VAN DE BERG KARMEL  Heereveld 10.30 uur H. Mis 
Vrijdag 19 jul  
Rimburg 14.30 uur Pl. Huwelijksinzegening van bruidspaar Dennis Janssen en Tamara van Noorbeek 
Zondag  21 jul ZESTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR 
Rimburg 10.00 uur Gregoriaans vr. ouders Zitzen-Heijnen;  

Waubach 11.30 uur 
Volkszang als zeswekendienst vr. Tiny Vaessen-Haan; vr. Peter Eggen; vr. Sjir 
Moonen vw. verjaardag, tevens vr. dochter Chantal (st) vr. Sjef en Tinie Haan-
Lutgens en wederz. ouders (st); 

Waubach 14.30 uur H. Doopsel Jazzlyn De Lang, Eijgelshoven en Ayra en Rowan Rietrae, Kantstraat 
Dinsdag 23 jul H. BIRGITTA, KLOOSTERLINGE, PATRONES VAN EUROPA, Heereveld 10.30 uur H. Mis 
Zondag  28 jul ZEVENTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR 

Rimburg 10.00 uur Volkszang als zeswekendienst vr. Ad Kremer; vr. Hub en Tiny Ubben-Slaman en 
overl. fam. leden; vr. ouders Sjaak en Minie Duba-Hoeppener (st); 

Waubach 11.30 uur 

Volkszang vr. Jan Evertsen (st); vr. Manfred Martens; als jrdst. vr. ouders Sjeng en 
Maria Linssen-Everts (st); als jrdst. vr. Martin en Maria Dortants-Jungen, dochter Mia 
en schoonzoon Zef; als jrdst. vr. ouders Johan en Trautje Franken-Vossen (st); vr. 
echtp. Jacques en Elisabeth Verstappen-Vreuls (st); vr. Jacob en Anna Heinen-
Hanssen vw. naamfeest (st); vr. ouders Plum-Heinen en dochter Mia (st);   

Dinsdag 30 jul H. PETRUS CHRYSOLOGUS, BISSCHOP EN KERKLERAAR  Heereveld 10.30 uur H. Mis 
Zondag  04 aug ACHTTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR 
Rimburg 10.00 uur Gregoriaans 

Waubach 11.30 uur 

Volkszang vr. Sjef en Tinie Haan-Lutgens en wederz. ouders (st); vr. fam. Kempen 
en wederz. schoonbroer Mathieu en schoondochter Zus; vr. Jo Meessen vw. 
verjaardag (st); als jrdst. vr. Jos Brull (st); vr. Wil Nillesen en wederz. fam.; vr. 
ouders Martin en Maria Dortants-Jungen, dochter Mia en schoonzoon Zef (st); vr. Zef 
en Mia Vaessen-Kusters (st); vr. Wiel Vaessen (st); vr. Leo Moulen; vr. Sjaak Dejalle 
en dochter Ria Römkens-Dejalle; vr. Peter Kleikers; 

Dinsdag 06 aug GEDAANTEVERANDERING VAN DE HEER  Heereveld 10.30 uur H. Mis 
Zondag  11 aug NEGENTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR 
Rimburg 10.00 uur Gregoriaans 

Waubach 11.30 uur 

Volkszang vr. Sjaak Dejalle en dochter Ria Römkens-Dejalle; als jrdst. vr. overl. 
ouders Chris en Marga Kölgens-Quaedvlieg (st); vr. ouders Sjef en Bertha Gerards-
Goffin en schoondochter Christie (st); vr. ouders Bernhard en Fina Goebert-Scholle 
(st); vr. ouders Logister-Windmuller en dochter Mia (st); vr. ouders Plum-Heinen en 
dochter Mia (st); vr. ouders Wiel en Fieny Rutten-Drossaert (st);    
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 Kinderpagina: Tips bij het lezen van de (kinder)bijbel 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

                                                                            
 

Het volgend Kirkebledje  verschijnt op 9 augustus en wel voor de periode tot 13 september. 
Misintenties s.v.p. inleveren tot uiterlijk woensdag 31 juli 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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