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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 : installatie op 8 sept.  

 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
 

   Oorsprong van Kruisverheffing 
 

  
  
 
  
 
  
  
 

  
 

  

  
  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Jaargang 2019  nr. 8 
09 aug. t/m 13 sept. 

 
 

Op zaterdag 14 september 
vieren we het feest van 

Kruisverheffing. Zeker in 
Ubach over Worms, waar we 

een Kruisreliek mogen 
bewaren en vereren, is dat 

een bijzonder feest. De 
jaarlijkse Mis aan de Kapel 

Groenstraat is op zaterdag 14 
september om 19.00 uur 

 

 
Half september weer ‘Kerkproeverij’ 

70% van de niet-kerkgangers is ook nooit uitgenodigd! 
Als we nu allemaal eens iemand meenemen!  

 

De Kerk is open. Iedereen is welkom. Elk weekend weer. Maar wie al een tijdje niet meer 
geweest is, vindt het misschien niet zo eenvoudig om weer te gaan. Dan is het 

makkelijker als je met iemand mee kunt gaan. In het weekeinde van 14 & 15 september 
houden we weer ‘kerkproeverij’ voor iedereen die (weer) eens aan de kerk wil proeven. 

Als we nu allemaal eens iemand meenemen, dan zijn we met twee keer zoveel!  
 

Voor wie de drempel naar de kerk wat hoog  vindt: ‘t gaat makkelijker als je met een 
bekende meegaat. ‘Kerkproeverij’ is bedoeld om het mensen makkelijk te maken om 

weer eens naar de kerk te gaan. ‘n Mooie kerkdienst kan je hart raken.  
Iedereen is welkom! Ben attent op elkaar! 

 

De Heilige Kruisverheffing is een feest in de 
liturgie van de Rooms-Katholieke Kerk en de 
Orthodoxe Kerk. De liturgische kleur op dit feest 
is rood. De datum valt bij de Katholieke Kerk   op 
14 september. Het Heilig Kruis werd - naar 
overgeleverde verhalen - gevonden door Sint-
Helena, de moeder van Constantijn de Grote. 
Omstreeks 324 maakte zij een pelgrimstocht 
naar Jeruzalem en liet opgravingen doen, waarbij 
naast het kruis ook de grafkelder ontdekt zou 
zijn. Hierover werd voor het eerst bericht in 325 
door Eusebius van Caesarea.   
De oorsprong van het jaarlijks feest van de 
Kruisverheffing gaat terug tot de kerkwijding van 
de basiliek van het Heilig Graf in Jeruzalem op 13 
september 335. Deze kerk werd gebouwd in 
opdracht van Helena, op de plaats waar - volgens 
de overlevering - het lichaam van Christus tussen 
kruisdood en verrijzenis was te rusten gelegd 
meer bepaald op de plaats van de gevonden 
grafkelder, achter Golgotha. Tijdens het jaarlijkse 
kerkwijdingsfeest werd het kruis - waaraan 
volgens de traditie Jezus geleden had - aan het 
volk getoond.  
 

Havikweg 3   |   6374 AZ Landgraaf

045 531 22 73   |   www.hamerslandgraaf.nl

D E  K R A C H T 
V A N  D E 

G R A F I S C H E 
M I X



De SkyLounge ligt op een centrale plaats op 
Park ter Waerden. Een mooie horecagelegenheid 
waar mensen elkaar dagelijks ontmoeten onder 

het genot van een drankje en een hapje. Voor en 
na het sporten, een wandeling of fi etstocht.

 
Tevens is het de perfecte locatie 

voor recepties, feesten, teamuitjes, 
ko�  etafels en om te vergaderen.

  

De SkyLounge  |  Sportlaan 7  |  6374 CM Landgraaf       
T +31 (0)45 - 76 304 88  |  M +31 (0)6 1530 9804

www.parkterwaerden.nl/deskylounge  |      deskylounge 

Recepties  |  Feesten  |  Teamuitjes  |  Ko�  etafels  |  Vergaderen

Jo Wita heet jullie
van harte welkom.

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 

 

U bent van harte welkom bij de installatie van pastoor Notermans. 
  
Wanneer: Zondag 8 september 2019 
  
Hoe laat: De H. Mis begint om 14.30 uur 
  
Waar: Sint Jozef-kerk 
 Kerkstraat 31 
 Landgraaf 

 
Voorafgaand aan de H. Mis wordt pastoor Notermans onder begeleiding van Schutterij Sint Joseph, 
vanaf de kruising Reeweg/Europaweg-Noord naar de pastorie begeleid. In het bijzijn van zijn 
familieleden zal pastoor Notermans aldaar de geloofsbelijdenis en de eed van trouw afleggen.  
Onze nieuwe parochieherder zal voor aanvang van de H. Mis het herdersschopje en de sleutel van de 
kerk in ontvangst nemen. Dit plechtige moment vindt plaats bij de hoofdingang van de kerk. 
De H. Mis is thuis te volgen via de website van onze parochie: www.rk-ubachoverworms.nl 
 
Na afloop van de H. Mis biedt het kerkbestuur pastoor Notermans een receptie aan.  
U bent welkom tussen 16.30 en 19.00 uur bij de Skylounge, Sportlaan 7 te Landgraaf. 
Mocht u een woord tot pastoor willen spreken of als groep een presentatie willen verzorgen, dan vragen 
wij u dit vooraf kenbaar te maken. 
 
U kunt dit melden bij het parochiekantoor op dinsdag t/m vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur,  
tel. 045-5312378 of aanmelden bij Bart Thonen via e-mail: b.thonen@ziggo.nl 
 

Parochie - agenda 
15-08 H. Mis Warderkapel 19.00 uur 
18-08 Zang St. Rochus 
28-08 Vergadering kerkbestuur 
01-09 Jachthoornblazers Nieuwenhagen 
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 
 
Misrooster vanaf 8 september 2019: 
 
Zondag 10.00 u. Rimburg / 11.30 u. Waubach 
Maandag 19.00 u. Waubach 
Dinsdag 10.30 u. Heereveld 
Woensdag 19.00 u. Waubach 
Vrijdag 09.00 uur Waubach 
Zaterdag 18.00 u. Abdissenbosch 
 
 

 
 

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

Op deze zondagen géén H. Mis in Rimburg 
 

  
25 augustus – Volkszang 
20 oktober– Kon. Fanfare Eendracht Waubach 
22 december - Canto Rinato olv Ton Kropivsek 
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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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   Credo pastoor Notermans:          
 
God, laat mijn gedachten tot U komen.  
Bij U is het licht, U vergeet mij niet.  
 
 
 
 
Bij U is de hulp, bij U is het geduld.  
Ik begrijp uw wegen niet,  
maar U kent de weg voor mij.  
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Banneux N.D. Dagbedevaart 
 

Een dagbedevaart naar Banneux bestaat uit een bustocht vanaf een bepaalde opstapplek in Limburg. U komt in de 
loop van de ochtend in Banneux aan, waar dan een Nederlandstalige eucharistieviering plaatsvindt en de processie 
naar de bron. Na de lunch is er gelegenheid om deel te nemen aan het rozenkransgebed en de ziekenzegening. 
Uiteraard is er ook tijd om op eigen gelegenheid in het heiligdom rond te kijken of de winkeltjes te bezoeken. Aan 
het einde van de middag brengt de bus u weer terug naar de  opstapplek. Dagbedevaart: 09 oktober.  
Prijs Dagbedevaart (inclusief warme lunch en koffie met vlaai) € 44; (zonder lunch, koffie en vlaai) € 20,00. 
 

Info & aanmelding: Wim & Henny Franken tel. 5318931 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 25 aug. KRO televisiemis met  volkszang
Zoals aangekondigd zullen de 
landelijke TV-Missen voor Limburg 
vanuit Waubach verzorgd worden. 
Dat betekent dat dit jaar op 25 
augustus, 20 oktober en 22 
december op zondag slechts één 
Mis is en wel om 10.30 uur te 
Waubach. Op 25 augustus wordt de 
H. Mis muzikaal ingevuld met 
volkszang.   Deken Smeets en het 
kerkbestuur hopen van harte dat, 
zoals elke week, juist ook op deze 
zondag velen present zullen zijn 
om, samen met de vele 
tienduizenden thuis, de 
zondagsliturgie te kunnen vieren!. 
Wees welkom! 
 

 Data E.H. Communie en H. Vormsel 2020 
Eerste H. Communie   
Lauradorp Hemelvaartsdag 21 mei 2020 
Abdissenbosch Hemelvaartsdag 21 mei 2020 
Waubach Zondag na Pinksteren 07 juni 2020 
   
H. Vormsel   
Abdissenbosch 17 april 2020  
Waubach 29 mei  2020  
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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: 
 

 
 

Hulp gevraagd bij onderhoud kerkhof Waubach 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Overleden 
27-07: Jo de Lang Schoolstraat (83 jaar) 
Bidden wij tevens voor allen die al langere tijd aan de 
zorg van de Heer zijn toevertrouwd. 
 
Heer, in het licht van het geloof hebben zij U mogen 
kennen op aarde; schenk hun nu de vreugde om voor 
altijd met U verenigd te zijn: dat zij in overvloed 
mogen verkrijgen al wat Gij in uw mateloze liefde voor 
ons hebt weggelegd. 
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 
 

06-07: Brando Roosendaal, Abdijhof 
21-07: Jarrlyn De Lang, Molenweg Eijgelshoven 
21-07: Ayra en Rowan Rietrae, Kantstraat 
 
God, bron van alle leven, laat deze kinderen door het 
doopsel delen in uw scheppende liefde. Schenk hun 
goedheid en wijsheid voor het leven en laat hen 
blijdschap en vreugde uitstralen. Open hun ogen voor 
uw vriendelijk licht. Dat zij de weg mogen vinden en 
volgen die Jezus Christus ons is voorgegaan en die 
leidt tot het eeuwig geluk. Geef dat de ouders en 
peetouders helpen te leven als volgelingen van Jezus, 
de Christus. Zegen hun families met een goede 
gezondheid en met een vast vertrouwen op uw 
bemoedigende aanwezigheid in ons midden. 
Proficiat aan allen! 
 

Doopzondagen 2019 
 

Zondag 06 oktober 2019 
Zondag 20 oktober 2019 

Zondag 17 november 2019 
Zondag 15 december 2019 

       

H. Doopsel in onze kerken 
 

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

Het kerkhof van Waubach is onlangs flink onder 
handen genomen door een groep enthousiaste 
vrijwilligers. Onkruid werd verwijderd, struiken 
werden gesnoeid en het gehele terrein werd 
zichtbaar opgeruimd.  
Om ervoor te zorgen dat het kerkhof ook in de 
toekomst de beoogde uitstraling blijft behouden, 
zijn wij op zoek naar enkele vrijwilligers die ons 
team willen versterken.  
Indien u graag in de buitenlucht werkt en enkele 
uurtjes per maand beschikbaar bent, gaan wij 
graag met u in gesprek. De werkzaamheden zijn 
zeer divers. Uiteraard bepaalt u zelf welke 
werkzaamheden bij uw mogelijkheden passen! 
Overigens is er ook voldoende ruimte voor 
informele momenten. Onder het genot van een 
kop koffie met vlaai ontstaan vaak spontane 
gesprekken. Indien uw interesse is gewekt en u 
behoefte heeft aan nadere informatie, kunt u 
contact opnemen met de heer Dimitri Quaden 
van het kerkbestuur. Tel: 06-49932730. 
Mailen kan natuurlijk ook: dimnic@tiscali.nl  
De heer Quaden geeft u graag een rondleiding op 
het kerkhof. Op woensdag 21 augustus bent u 
vanaf 19.00 uur van harte welkom. Aanmelden 
kan via de genoemde contactgegevens. 
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Donderdag 15 augustus Mariale dag in Munsterkerk Roermond 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maria Tenhemelopneming  
15 augustus 19.00 uur Warderkapel 

 
 
 

De jaarcyclus van Maria’s feesten kent zijn seizoenen. Op 8 december – Maria Onbevlekt 
Ontvangen - is het winter: alles slaapt nog, maar de kiem van nieuw leven zit diep in de aarde, 
zoals Maria in Anna’s schoot. Op 25 maart – Maria Boodschap - is het al lente: dan daagt het heil 
na eeuwen wachten. De Zon komt voorgoed op in Maria’s schoot. Op 31 mei – Maria bezoekt 
haar nicht Elisabeth – breekt alles uit in bloei. En op 15 augustus – Maria Tenhemelopneming - 
is het volle zomer en de tijd om te oogsten: vruchten zijn er, overvloedig, voldragen, kleurrijk, 
uitbundig, zowel buiten op het veld als in de kerk. Daarom is het zo mooi 15 augustus te 
vieren in de buitenlucht in het veld aan de Warderkapel! Als je op die dag naar Maria kijkt 
zie je haar tweemaal: in het klein en in het groot, dichtbij en veraf. Met andere woorden: je ziet 
op die dag Maria en de Kerk, de mensheid. Maria’s Hemelvaart wil zeggen dat zij met ziel en 
lichaam bij de Heer is: verrezen – helemaal – zoals haar Zoon. Zij deed Hem geboren worden, 
week niet van zijn zijde, ook niet onder het kruis en geloofde in zijn verrijzenis. Zij deelt dan ook 
volop in dat nieuwe leven van en bij de Heer. Maar 15 augustus is meer! Wie naar Maria kijkt, 
ziet ook de hele kerkgemeenschap. Haar voorrechten zijn onze vooruitzichten, haar 

vreugde is onze hoop. Het wonder van haar tenhemelopneming is het geheim van onze verlossing. Wij zijn erbij 
betrokken. Want wie is die vrouw die de bijbel iedere keer bezingt? Ja, het oude volk. Ja, ook Maria. Maar ook de 
kerk! Maria en de kerk (wij) vloeien in elkaar over. De kerk zingt over de hele wereld op deze dag in de prefatie: 
‘Op deze dag is de Maagd, de Moeder van God, ten hemel opgenomen. Zij is het begin, het beeld van de Kerk der 
voleinding. Zij houdt de hoop in ons levend en is een troost voor het volk onderweg. Terecht hebt Gij haar het 
bederf van de dood niet laten zien omdat zij op wonderbare wijze de Moeder is geworden van uw Zoon, de gever 
van alle leven.’ Laten we samen haar of eigenlijk ons aller feest vieren op 15 augustus! 
 
 
 
 
 

Op het hoogfeest van Maria 
Tenhemelopneming wordt in de Onze Lieve 
Vrouwe Munsterkerk in Roermond een 
Mariale dag gehouden. Het programma 
voorziet onder meer in Rozenkransgebed, 
een H. Mis, Mariahulde en concert.  
De dag begint om 10.15 uur 
met Rozenkransgebed, waarbij 
de zogeheten Blijde Geheimen worden 
overwogen. Om 11.00 uur is een 
eucharistieviering, waarin plebaan-deken 
Merkx voorgaat. Tijdens deze mis zingen de 
aanwezigen samen Nederlandstalige 
Marialiederen en ook zal het 
Munsterkerkkoor enkele gezangen zingen. 
Aansluitend wordt de 'kroedwusj' gezegend 
van diegenen die deze zelf hebben 
meegebracht.  
 
Om 12.15 uur is er een lunch op het 
Munsterplein, waarna om 13.30 uur tijdens 
Rozenkransgebed de Geheimen van het 
Licht worden overwogen. Om 14.00 uur is 
er samenzang en een inleiding voorzien en 
om 14.30 uur wederom Rozenkransgebed 
met ditmaal overweging van de Glorievolle 
Geheimen. Om 15.00 uur is er een 
gezongen Mariavespers, waarna Lof en 
zegen met het Allerheiligste en afsluitende 
rondgang met de Maria-icoon. Er is de 
gehele dag gelegenheid tot geestelijk 
gesprek en persoonlijke biecht. 
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Zomergroet Mgr. Harrie Smeets

Word geen slaaf van je zorgen 

De lange zondag van het jaar breekt weer aan: 

vakantie - zo mag je zeggen - is de rustdag van het 

jaar. Onze menselijke inspanningen om allerlei doelen 

te halen: het hoort bij ons leven. Maar wat er net zo 

goed bij hoort, wat nog wezenlijker is dan ons zorgen 

maken, is beseffen dat de eerste zorg die van God voor 

ons is.   

Geloof, vertrouwen dat God zoveel om ons mensen 

geeft, dat hij onze zorgen wel kent en erin zal voorzien 

op het moment dat het echt nodig is. Dat klinkt 

gruwelijk naïef, maar het is een oproep om ons een 

bepaalde manier van denken en doen eigen te maken.  

Jezus zegt in het Matteüs-evangelie: “Wees niet 

bezorgd om je leven, over wat je zult eten en wat je 

zult drinken. Het leven is meer dan het voedsel, het 

lichaam is meer dan de kleding. Uw hemelse Vader 

weet wel dat je die dingen nodig hebt.” Met andere 

woorden zegt Hij: Wat maak je je toch veel zorgen. 

Probeer niet alles zelf in de hand te houden, maar 

vertrouw erop dat je in Gods hand bent. 

 

Het verhaal van Johannes XXIII  zal bij deze en gene 

wel bekend zijn. Deze paus had het Tweede Vaticaans 

concilie, nu 60 jaar geleden, bijeengeroepen en het 

verloop van die wereldwijde kerkvergadering bracht 

hem veel zorgen. Zozeer dat hij er slecht van ging 

slapen. Tijdens weer een nacht van slecht slapen, 

verscheen hem Christus in een droom die zei: 

“Johannes, wat maak je je toch veel zorgen om de 

kerk. Van wie is die kerk nou ? Van jou of van mij?” 

We hoeven ons niet te laten overmeesteren door 

angsten of zorgen, maar mogen vertrouwen dat er Een 

is die zorg heeft voor ons. In de eerste Petrusbrief 

staat het heel mooi: “Schuif al uw zorgen op hem af, 

want Hij heeft zorg voor u.”  

Bovendien: een krampachtige manier om het leven in 

handen te houden, maakt ons niet gelukkig.  

 

 

We merken in onze dagen dat mensen alles hebben en 

toch iets wezenlijks missen. Met de woorden van Jezus 

in het evangelie van Matteüs:  

“We ontdekken dat het lichaam meer is dan het eten 

en het leven meer is dan de kleding.” Houden we ons 

niet zoveel bezig met de voorwaarden om het leven 

goed te houden dat we daardoor vergeten zelf te  

leven ? 

Een vreemd maar sprekend voorbeeld daarvan: Sinds 

de opkomst van de digitale fotografie werd het bij het 

dopen steeds erger: op enig moment was er een 

doopsel in mijn toenmalige kerk, waarbij vijftien 

mensen aanwezig waren en acht daarvan waren 

continu foto’s aan het maken met hun mobieltje. 

Natuurlijk: wat foto’s vormen een aardig aandenken 

aan de doop, maar soms zijn mensen zo intensief bezig 

door de lens te kijken dat ze niet meer beleven wat er 

op dat moment zelf gebeurt. Dan ben je zo bezig met 

het vastleggen van de herinneringen van de toekomst, 

dat je het leven van het moment zelf vergeet. 

Leef nu, zegt Jezus: de dag van morgen zorgt voor 

zichzelf. Met al je zorgen kun je trouwens je leven toch 

geen dag langer maken. Leef nu. Maar dat is geen 

vrijbriefje om er egoïstisch op los te leven. Het is 

hooguit een vrijbrief om ons niet als slaaf van onze 

zorgen van morgen te gedragen. Het is een vrijbrief 

om te leven in het besef dat we Gods kinderen zijn en 

dat hij ons niet alleen vandaag maar alle dagen in zijn 

hand houdt. Fijne vakantie gewenst ! 

 

+ Harrie Smeets 

Bisschop van 

Roermond 
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De opbouw van de H. Mis 
Trouwe kerkgangers zijn vaak bekend met het verloop van de H. Mis. Wie de kerk iets minder vaak  
bezoekt, herkent misschien ook bepaalde teksten, gezangen of gebeden. Het is geen toeval dat bepaalde 
elementen in (bijna) elke H. Mis terugkeren. In dit artikel leest u hier meer over.  
 
Samenkomst en begroeting 
De gelovigen komen samen, en de priester met zijn misdienaars gaan naar het altaar. Als teken van 
eerbied buigt de voorganger voor het altaar en kust het. Eventueel wordt het altaar bewierookt.  
Vervolgens maakt iedereen een kruisteken. De kern van de viering draait daarom: de Heer komt in het 
midden van de kerkgemeenschap. Na de begroeting volgt een korte inleiding. Dit kan bijvoorbeeld een 
inleiding zijn over de viering, over de dag van de viering of over een heilige die wordt vereerd.  
Schuldbelijdenis en Kyrie:Het is belangrijk om zonde te vermijden. Met de schuldbelijdenis of het Kyrie 
wordt de vergeving van de zonden afgesmeekt ten overstaan van de gemeenschap. 
Gloria en openingsgebed:Op de momenten dat de liturgie dat voorschrijft, wordt de lofzang Gloria 
gezongen. Het is een dankgebed aan God.   
Dienst van Het Woord: Bijbel, psalmen, homilie, geloofsbelijdenis en voorbeden 
De liturgie van het woord, ook wel dienst van het woord, hier spreekt God tot de gelovigen door lezingen 
uit de heilige Schrift. Op zondagen zijn er drie lezingen, doordeweeks meestal twee (tenzij er een 
bijzondere viering, feest of gedachtenis plaatsvindt). De Eerste Lezing is uit het Oude Testament of – in de 
Paastijd – uit de Handelingen van de apostelen. Daarna volgt een psalmtekst of lied en volgt een Tweede 
Lezing. De derde lezing is een tekst uit één van de vier evangeliën van het Nieuwe Testament. De eerste en 
tweede lezing wordt voorgedragen door een lector, de evangelietekst door een diaken of priester. Om 
zoveel mogelijk van de heilige Schrift te kunnen overwegen, is een driejarige cyclus bedacht. 
Evangelie: Voor de tekst van de evangelie, gaat iedereen staan en heft het ‘Alleluja’ aan (behalve in de 
vastentijd). 
Homilie: Vervolgens volgt de homilie, of overweging, door de voorganger. Het omvat vaak een verklaring 
van de lezingen of de liturgie van dat moment en geeft een verdieping op het mysterie van de Eucharistie, 
het christelijk geloof en/of hedendaagse vraagstukken uit het leven van alledag. 
Geloofsbelijdenis: Op zondagen en hoogfeesten wordt na de lezingen staande de geloofsbelijdenis 
uitgesproken of gezongen. 
Voorbeden: Daarna leidt de priester of lector de voorbede(n) in. De voorbeden zijn gebedsteksten, waarin 
de gelovigen tot God bidden voor de noden van de kerk, (leden van) de geloofsgemeenschap, de 
maatschappij of de wereld. 
Dienst van de tafel: de Eucharistie, of dienst van de tafel of dienst van het Brood, heeft drie momenten: 
Bereiding van de gaven, Eucharistisch hooggebed en de Communiedienst. Alle drie hebben een duidelijke 
verwijzing naar het wezen van de Eucharistie, door Jezus tijdens het laatste Avondmaal op Witte 
Donderdag ingesteld. 
Bereiding van de gaven: De gaven van brood worden als eerste naar het altaar gebracht. De priester 
biedt deze aan God aan. 
Gebed over de gaven: Daarna wordt in het gebed over de gaven het bidden samengevat door de priester, 
met de intentie dat de Heer de gaven aanvaardt, en ze zou voltooien tot Lichaam en Bloed van Christus en 
tot levende offergave van Hem. 
Eucharistisch gebed: Wat volgt is het tweede element van de Eucharistie: het Eucharistisch hooggebed. 
Het is een uitbreiding van de tafelzegen van Jezus tijdens het laatste Avondmaal. De priester spreekt het 
uit namens Christus die zelf handelt in de Eucharistie. 
Prefatie en Heilig: Vervolgens het eerste deel van het hooggebed: de prefatie, die kan wisselen. Deze 
wordt afgesloten met het Heilig. 
Epiclese: De priester strekt zijn handen uit over brood en wijn. Hij smeekt dat de heilige Geest de gaven 
wil voltooien tot Lichaam en Bloed van Christus. 
Consecratie: 
In het midden van het dankgebed, komt het instellingsverhaal van de laatste Avondmaal. Het zijn de 
woorden van de consecratie; het begin van de eucharistische tegenwoordigheid van Christus. 
Acclamatie: Direct volgend op de consecratie, nodigt de priester de gelovigen uit voor de acclamatie: 
de verkondiging van het mysterie van ons geloof. 
Gebeden om voorspraak en slotdoxologie: de gebeden om voorspraak: voor de paus, de bisschoppen, 
de levenden en overledenen, Maria, de heiligen. Het leidt tot de afsluitende doxologie, de dankzeggende 
lofprijzing. Na het Onze Vader, de Vredeswens en de breking van het brood volgt de 
communieritus. De H. Mis is nu bijna ten einde. Wat nog rest is het slotwoord. 
De eigenlijke Eucharistie is ten einde. Aan het einde van de dienst is ruimte om een slotwoord en 
mededelingen te doen. De priester zegent iedere aanwezige met een laatste kruisteken. 
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Liturgische diensten Ubach over Worms 
Zondag  11 aug NEGENTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR 
Rimburg 10.00 uur Gregoriaans 

Waubach 11.30 uur 

Volkszang Sjaak Dejalle, dochter Ria Römkens-Dejalle; jrdst. oud. Chris en Marga 
Kölgens-Quaedvlieg (st); Sjef en Bertha Gerards-Goffin, schoondochter Christie (st);  
Bernhard en Fina Goebert-Scholle (st); oud. Logister-Windmuller, dochter Mia (st); 
oud. Plum-Heinen, dochter Mia; Wiel en Fieny Rutten-Drossaert (st); Jo Haan verj;    

Dinsdag 13 aug HH. PONTIANUS, PAUS EN HIPPOLYTUS, PRIESTER  Heereveld 10.30 uur H. Mis 
Donderdag 15 aug HOOGFEEST VAN MARIA TENHEMELOPNEMING & Zegening v.d. Kroedwusj  

Waerderkapel 19.00 uur 

Volkszang jrdst. Nöl Lutgens, Troutje Lutgens-Boymans (st); Martin en Maria 
Dortants-Jungen, dochter Mia en schoonzoon Zef (st); Mia Michorius-Plum; Muisje 
Michorius-Mous, moeder Stephanie; Hubert en Mia Huntjens-Simons en zoon Jan; 
oud. Loo-Schnackers, oud. Notermans-Heinen en overl. fam; Sjef en Tinie Haan-
Lutgens, wed. oud. (st); Jo en Thea Plum-Erkens; Jozef Scholle verj, oud. Scholle-
Scholtes, oud. Michorius-Sonjé en overl. fam.;oud. Sjef en Jeannie Triebels-Houben; 
oud. Herman en Tity Schoormans-Heunen;  

Zondag  18 aug TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR 
Rimburg 10.00 uur Gregoriaans 1ste jrdst. Jan VanderBroeck;oud. Huntjens-Mohr en Lenie; Ad Kremer   

Waubach 11.30 uur 

Zangver. Vriendenkring St. Rochus Mariet Verboeket-Crombach, dochter Chantal  
Sjef Speck; leden en overl. leden Zangver. Vriendenkring St. Rochus (st); jrdst. oud 
Jongen-Steens (st); oud. Adams-Schuncken (st); oud. Snijkers-Hurxkens en overl. 
kinderen en kleinzoon Raymond; jrdst. Melany van Mil; jrdst. oud. Johan en Anna 
Eggen-Bos en wed. familie; jrdst. oud. Mien en Fien Goossens-Putmans, zoon Huub;  
jrdst. oud. Jo en An van Eck-Stevelmans; een intentie uit dankbaarheid; vr. een 
intentie uit dankbaarheid bij een 50-jarig huwelijksjubileum;  

Dinsdag 20 aug H. BERNARDUS, ABT EN KERKLERAAR Heereveld 10.30 uur H. Mis  
Zondag  25 aug EEN-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR 
Rimburg 10.00 uur H. Mis vervalt !!   

Waubach 10.30 uur 

TV-MIS 1ste jrdst. Eline Weigle-Ong Alok; Jan Evertsen; Manfred Martens; Karel en 
Jo Mertens-Robberts, schoonzoon Sjir en kleinzoon Taco (st); oud. Adams-
Schuncken; oud. Piet en Annie Remmerde-Peters; Martin en Maria Dortants-Jungen, 
Mia en Zef; jrdst. Irmgard Jacobs-van Ewyk, Hein Jacobs (st); oud. Speck-Herbergs 
en overl. fam; Cleo Wassen, Marianne Hahnraths en Jo Wilms, uit dankbaarheid;  

Dinsdag 27 aug H. MONICA             Heereveld 10.30 uur H. Mis  
Zondag  01 sep TWEE-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR 
Rimburg 10.00 uur Gregoriaans 

Waubach 11.30 uur 
Jachthoornblazers zeswekendienst Jo de Lang; jrdst. Sjeng Dassen; jrdst. oud. 
Nievelstein-Beaujean en zoon Arnold; oud. Schunken-Bergrath (st); oud. Gärtener-
Wolters (st); Sjaak Dejalle, dochter Ria Römkens-Dejalle; jrdst. oud. Lentz-Reinders  

Maandag 02 sep  
Waubach 09.00 uur Schoolmis An d’r Put 
Dinsdag 03 sep H. GREGORIUS DE GROTE         Heereveld 10.30 uur H. Mis 
Zondag  08 sep DRIE-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR 
Rimburg 10.00 uur Gemengd Koor Don Bosco 

Waubach 14.30 uur 

Installatiemis pastoor Notermans Sjef en Tinie Haan-Lutgens en wed. oud. (st); 
Sjaak Dejalle en dochter Ria Römkens-Dejalle; Mariet Verboeket-Crombach en 
dochter Chantal; overl. fam. Pauli, Dautzenberg en Zach (st); echtp. Jacques en 
Elisabeth Verstappen-Vreuls (st); oud. Plum-Heinen en dochter Mia (st); oud. Sjeng 
en Maria Thonon-de Kock; oud. Zef en Mia Vaessen-Kusters (st); Wiel Vaessen (st); 
Leo Moulen; jrdst. Mia Erps-Cremers; 

Maandag 09 sep H. PETRUS CLAVER 
Waubach 19.00 uur oud. Martin en Maria Dortants-Jungen, dochter Mia en schoonzoon Zef (st); 
Dinsdag 10 sep                               Heereveld 10.30 uur H. Mis 
Woensdag 11 sep  
Waubach 19.00 uur jrdst. Leo Hagenaars; 
Vrijdag 13 sep H. JOHANNES CHRYSOSTOMUS 
Waubach 09.00 uur H. Mis 
Zaterdag 14 sep KRUISVERHEFFING 

Kapel in de 
Groenstraat 19.00 uur 

Ensemble Fanfare St. Elisabeth Peter Eggen; Mia Michorius-Plum; Muisje 
Michorius-Mous en moeder Stephanie; fam. Römkens-Ubaghs (st); Jo Quaedvlieg; 
Wil Nillesen en wed. fam.; 

Zondag  15 sep VIER-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR 
Rimburg 10.00 uur Gregoriaans jrdst. Jozef Wassen (st); jrdst. Annie Rutten-Kaczmarek; Ad Kremer;   

Waubach 11.30 uur 

Volkszang Martin en Maria Dortants-Jungen, dochter Mia en schoonzoon Zef (st);  
jrdst. Mia Stalman, tevens verj. (st); jrdst. Gerard en Trautje Schurer-Plum en 
dochter Jos (st); jrdst. Jo Tilmans, oud. Piet en Tanja Tilmans-Reschedko; jrdst. 
Johanna Maria Dörenberg-Somers; jrdst. oud. Sjeng en Mia Vossen-Heinen;  
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Kinderpagina: Een fijn, nieuw schooljaar toegewenst! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                            
 

Het volgend Kirkebledje  verschijnt op 13 sept. en wel voor de periode tot 18 okt. 
Misintenties s.v.p. inleveren tot uiterlijk woensdag 4 sept. 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: 

Het einde van de zomervakantie komt 
steeds dichterbij. Wij hopen natuurlijk 
dat jullie een fijne vakantie hebben 
gehad en dat iedereen weer helemaal 
klaar is voor het nieuwe schooljaar. 
Nog even en dan is het weer tijd voor 
taal, rekenen, begrijpend lezen 
en….godsdienst. 
 
Misschien begint jouw schooldag wel 
met een gebed. Natuurlijk zijn er ook 
kinderen die thuis bidden. Bijvoorbeeld 
voor het eten of voor het slapengaan.  
 
Voor wie bid jij eigenlijk? Voor papa en 
mama, voor je broertje of zusje of 
misschien voor iemand die ziek is? 
Soms mag je ook voor jezelf bidden. 
 
Het plaatje op deze pagina laat 
voorbeelden zien van mensen 
waarvoor jij kunt bidden.  
 
Als je hier meer over wilt weten, 
bewaar je vraag dan nog even. 
Pastoor Notermans (onze nieuwe 
pastoor) zal binnenkort een bezoekje 
aan jouw school brengen. Hij zal je 
vraag graag beantwoorden.  
 
Maak er samen een fijn schooljaar 
van! 
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